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(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1400/2003
af 6. august 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 7. august 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 6. august 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

0702 00 00

060
999

34,6
34,6

0709 90 70

052
999

83,4
83,4

0805 50 10

382
388
524
528
999

56,8
63,2
51,0
52,1
55,8

0806 10 10

052
204
220
400
600
624
999

133,6
147,8
126,8
243,9
115,8
151,9
153,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
800
804
999

61,5
88,5
72,8
63,8
43,7
55,5
61,6
84,3
66,5

0808 20 50

052
388
512
528
999

117,2
98,5
52,8
85,5
88,5

0809 20 95

052
400
404
999

316,9
261,2
258,0
278,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

129,8
129,8

0809 40 05

064
068
094
624
999

67,2
72,5
72,0
183,8
98,9

1

Fast importværdi

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1401/2003
af 6. august 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 245/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Derfor bør fristen for medlemsstaternes fremsendelse til
Kommissionen af de sammenfattede oplysninger vedrørende produktionsåret ændres.

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 af
27. juli 2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp
bestemt til fiberproduktion (1), ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 651/2002 (2), særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ifølge artikel 7, stk. 1, andet led, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 245/2001 (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 651/2002, er kun fibre, som er fremstillet inden den 1. maj efter udløbet af det pågældende
produktionsår, berettiget til støtte til forarbejdning af
hør- og hampestrå bestemt til fiberproduktion. Ifølge
artikel 12, stk. 2, i nævnte forordning udbetaler
medlemsstaten forarbejdningsstøtten og i givet fald den
supplerende støtte, der blev indført ved forordning (EF)
nr. 1673/2000, inden den 1. august efter ovennævnte
frist.
Under hensyn til den frist, der er nødvendig for at
gennemføre de administrative procedurer og kontrollen
inden ydelsen og den endelige udbetaling af støtten, bør
fristen for medlemsstatens udbetaling af støtten
udskydes. For at sikre en vis kontinuitet bør det fastsættes, at foranstaltningen anvendes med tilbagevirkende
kraft fra den 1. august 2003.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 245/2001 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 12, stk. 2, ændres datoen »den 1. august« til »den
15. oktober«.
2) I artikel 15, stk. 3, ændres datoen »den 30. september« til
»den 15. december«.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. august 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 16.
(2) EFT L 101 af 17.4.2002, s. 3.
(3) EFT L 35 af 6.2.2001, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1402/2003
af 1. august 2003
om fastlæggelse af et tabelprogram og opstilling af definitioner i forbindelse med statistiske
basisundersøgelser vedrørende vinarealerne
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 af 5.
februar 1979 om statistiske undersøgelser vedrørende vinarealerne (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2329/98 (2),
særlig artikel 4, stk. 2,

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité og Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning nr. (EF) 1493/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2585/2001 (4), særlig artikel 73,
og

Udformningen af tabelprogrammet for basisundersøgelser af
vinarealerne fremgår af bilag I.

ud fra følgende betragtninger:

1. Definitionerne vedrørende basisundersøgelsen er anført i
bilag II.

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 991/79 af 17. maj
1979 om fastlæggelse af et tabelprogram og opstilling af
definitioner i forbindelse med statistiske basisundersøgelser vedrørende vinarealerne samt om ophævelse af
Kommissionens forordning nr. 143 og nr. 26/64/EØF (5)
har været underkastet omfattende ændringer (6). Forordningen bør derfor kodificeres, således at dens bestemmelser kan fremtræde klart og rationelt.

(2)

Ifølge forordning (EØF) nr. 357/79 skal medlemsstaterne
fremsende resultaterne af basisundersøgelser i form af et
tabelprogram, som skal fastlægges i overensstemmelse
med den i ovennævnte forordnings artikel 8 fastsatte
fremgangsmåde.

(3)

For at sikre sammenligneligheden af oplysningerne i
tabellerne, bør visse definitioner vedrørende basisundersøgelserne fastsættes.

Artikel 2

2. Da de grundlæggende statistiske undersøgelser vedrører
situationen ved udgangen af et vinhøstår, anses det vinareal,
der er beplantet, genbeplantet eller podet i løbet af det vinhøstår, der ligger før undersøgelsen, for at være under et år.
Artikel 3
Forordning (EØF) nr. 991/79 ophæves.
Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2003.
På Kommissionens vegne
Pedro SOLBES MIRA

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 54 af 5.3.1979, s. 124.
EFT L 291 af 30.10.1998, s. 2.
EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.
EFT L 345 af 29.12.2001, s. 10.
EFT L 129 af 28.5.1979, s. 1.
Jf. bilag III.
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BILAG I
TABEL 1
BEDRIFTER, OPDYRKET VINAREAL OG OPDYRKET LANDBRUGSAREAL OPDELT EFTER PRODUKTIONENS ART OG STØRRELSESKLASSE
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TABEL 2
BEDRIFTER, OPDYRKET VINAREAL (1) OG OPDYRKET LANDBRUGSAREAL, OPDELT EFTER STØRRELSESKLASSE OG DET OPDYRKEDE VINAREAL I % AF DET OPDYRKEDE LANDBRUGSAREAL
2.1. Alle bedrifter.
2.2. Bedrifter, hvis arealer udelukkende er beplantet med druesorter til fremstilling af kvbd.
2.3. Bedrifter, hvis arealer udelukkende er beplantet med druesorter til fremstilling af andre vine.
2.4. Bedrifter, hvis arealer udelukkende er beplantet med druesorter til produktion af druer til konsum.
2.5. Bedrifter, hvis arealer udelukkende er beplantet med druesorter bestemt til tørring (2).
2.6. Andre bedrifter med vinarealer (3).

(1) Arealet til fremstilling af vegetativt vinstokformeringsmateriale er ikke medtaget i tabel 2.1 til 2.6.
(2) Fakultativ for samtlige medlemsstater undtagen Grækenland.
(3) »Andre«, dvs. de bedrifter, der ikke henhører under de bedriftstyper, der er nævnt i punkt 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5.
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TABEL 3
BEDRIFTER OG VINAREALER BEPLANTET MED DRUESORTER TIL VINFREMSTILLING OPDELT EFTER STØRRELSE OG EFTER
AREAL BEPLANTET MED DRUESORTER TIL FREMSTILLING AF KVBD I % AF DET SAMLEDE VINAREAL BEPLANTET MED DRUESORTER TIL VINFREMSTILLING
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TABEL 4
VINAREAL BEPLANTET MED DRUESORTER TIL VINFREMSTILLING OPDELT EFTER VINSORTER OG VINSTOKKENES ALDER (I HA)
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TABEL 5
VINAREAL BEPLANTET MED DRUESORTER TIL VINFREMSTILLING OPDELT EFTER VINENES ART OG UDBYTTEKLASSE (I HA)
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BILAG II
I denne forordning forstås ved:
a) »landbrugsbedrift«:
en teknisk-økonomisk enhed, som forvaltes samlet, og som producerer landbrugsprodukter
b) »udnyttet landbrugsareal (ULA)«:
det samlede areal af agerjord, permanente græsmarker og græsgange, jord, som anvendes til faste afgrøder, og havearealer
c) »opdyrket vinareal«:
det samlede areal, beplantet med vinranker, som giver udbytte eller endnu ikke giver udbytte, beregnet til produktion
af druer og/eller vegetativt vinstokformeringsmateriale, og som regelmæssigt undergives de nødvendige dyrkningsforanstaltninger for deraf at opnå et handelsprodukt
d) »areal beplantet med druesorter til fremstilling af kvbd«:
areal beplantet med druesorter til vinfremstilling, som er egnet til produktion af kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (kvbd), og som opfylder forskrifterne i forordning (EF) nr. 1493/1999 og de til denne forordnings gennemførelse fastsatte forskrifter, og som opfylder forskrifterne fastsat i nationale bestemmelser udstedt i henhold til samme
forordning
e) »areal beplantet med druesorter til fremstilling af andre vine«:
areal beplantet med druesorter til fremstilling af andre vine end kvbd
f) »vinhøstår«:
vinhøståret begynder den 1. august og slutter den 31. juli
g) »vegetativt vinstokformeringsmateriale«; »vinplanter til udplantning«; »vinstokke til podestammer«:
som defineret i Rådets direktiv 68/193/EØF af 9. april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (1)
h) »druesorter til vinfremstilling«; »druesorter til konsum«:
som defineret i forordning (EF) nr. 1493/1999.

(1) EFT L 93 af 17.4.1968, s. 15.
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BILAG III
OPHÆVET FORORDNING SAMT ÆNDRING
Kommissionens forordning (EØF) nr. 991/79

(EFT L 129 af 28.5.1979, s. 1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2802/85 (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 15)

BILAG IV
SAMMENLIGNINGSTABEL
Forordning (EØF) nr. 991/79

Artikel 1-2

Nærværende forordning

Artikel 1-2

Artikel 3

—

—

Artikel 3

—

Artikel 4

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

—

Bilag III

—

Bilag IV
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1403/2003
af 6. august 2003
om indstilling af fiskeri efter byrkelange fra fartøjer, som fører fransk 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. 806/2003 (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), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1091/2003 (4), er der fastsat kvoter for byrkelange 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 byrkelange fra fartøjer, som fører fransk
flag eller er registreret i Frankrig, i farvandene

i ICES-område II, IV og V (EF-farvande og farvande uden
for tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion), nået
den tildelte kvote for 2003. Frankrig har forbudt fiskeri
efter denne bestand fra den 20. juli 2003. Denne dato
bør derfor også fastsættes i denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fiskeriet efter byrkelange fra fartøjer, der fører fransk flag eller
er registreret i Frankrig, i ICES-område II, IV og V (EF-farvande
og farvande uden for tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) har medført, at Frankrigs kvote af byrkelange for 2003
må anses for at være opbrugt.
Fiskeriet efter byrkelange i ICES-område II, IV og V (EF-farvande
og farvande uden for tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, er forbudt ligesom opbevaring om bord, omladning og
landing af den ovenfor nævnte bestand fanget 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 20. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2003.
På Kommissionens vegne
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri

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

EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 356 af 31.12.2002, s. 12.
EUT L 157 af 26.6.2003, s. 1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1404/2003
af 6. august 2003
om indstilling af fiskeri efter havtaske fra fartøjer, som fører fransk 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. 806/2003 (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), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1091/2003 (4), fastsættes kvoterne for havtaske 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 havtaske fra fartøjer, som fører fransk flag
eller er registreret i Frankrig, i farvandene i ICES-område

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (EF-farvande) nået den
tildelte kvote for 2003. Frankrig har forbudt fiskeri efter
denne bestand fra den 20. juli 2003. Denne dato bør
derfor fastsættes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fiskeriet efter havtaske fra fartøjer, der fører fransk flag eller er
registreret i Frankrig, i ICES-område VIIIc, IX, X, COPACE
34.1.1 (EF-farvande) har medført, at Frankrigs kvote af havtaske
for 2003 må anses for at være opbrugt.
Fiskeriet efter havtaske i ICES-område VIIIc, IX, X, COPACE
34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører fransk flag eller er
registreret i Frankrig, 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 20. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2003.
På Kommissionens vegne
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri

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

EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 356 af 31.12.2002, s. 12.
EUT L 157 af 26.6.2003, s. 1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1405/2003
af 6. august 2003
om fastsættelse af importtold for ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i
kraft. Den forbliver ligeledes i kraft, hvis der ikke foreligger nogen notering fra den referencekilde, der er
fastsat i artikel 5 til forordning (EF) nr. 1503/96 i de to
uger forud for den næste periodiske fastsættelse.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for
importtold bør de markedskurser, der konstateres i en
referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1503/96 fører til tilpasning af importtolden, der er fastsat fra den 15. maj 2003 at regne
i Kommissionens forordning (EF) nr. 832/2003 (5), i
overensstemmelse med bilagene til nærværende forordning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/
96 af 29. juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 3072/95 for så vidt angår importtold for
ris (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1298/2002 (4),
særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 11 i forordning (EF) nr. 3072/95 er det fastsat,
at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1
omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den
fælles toldtarif. For de produkter, der er omhandlet i
stk. 2 i denne artikel, er importtolden dog lig med interventionsprisen for disse produkter, på importtidspunktet,
forhøjet med en vis procent, alt efter om det drejer sig
om afskallet eller sleben ris og med fradrag af importprisen, for så vidt denne sats ikke overstiger satserne i
den fælles toldtarif.

(1)

(2)

I henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr.
3072/95 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de
repræsentative priser for det pågældende produkt på
verdensmarkedet eller på Fællesskabets importmarked
for dette produkt.

(3)

I forordning (EF) nr. 1503/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 3072/95, for
så vidt angår importtold for ris.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Importtolden for ris som omhandlet i artikel 11, stk. 1 og 2, i
forordning (EF) nr. 3072/95 er tilpasset i overensstemmelse
med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1503/96 og fastsat i bilag I
til nærværende forordning på grundlag af de elementer, der er
fastsat i bilag II.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 7. august 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
62 af 5.3.2002, s. 27.
189 af 30.7.1996, s. 71.
189 af 18.7.2002, s. 8.

(5) EUT L 120 af 15.5.2003, s. 15.
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BILAG I
Fastsættelse af importtolden for ris og brudris
(EUR/t)
Importtold ( )
5

KN-kode

Tredjelande
(undtagen AVS-stater og
Bangladesh) (3)

AVS-stater (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
Indien og Pakistan (6)

Egypten (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) Importtolden for ris med oprindelse i AVS-staterne anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 (EFT L 345 af
10.12.2002, s. 5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 638/2003 (EFT L 93 af 9.4.2003, s. 3), som ændret.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 1706/98 opkræves ingen importtold ved direkte indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet i det
oversøiske franske departement Reúnion.
(3) Importtolden for indførsel af ris i det oversøiske franske departement Réunion er fastlagt i artikel 11, stk.3, i forordning (EF) nr. 3072/95.
(4) Importtolden for ris, med undtagelse af brudris (KN-kode 1006 40 00), med oprindelse i Bangladesh anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets
forordning (EØF) nr. 3491/90 (EFT L 337 af 4.12.1990, s. 1) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 862/91 (EFT L 88 af 9.4.1991, s. 7), som ændret.
(5) Indførsel af produkter med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (OLT) er fritaget for importtold i henhold til artikel 101, stk.1, i Rådets afgørelse 91/482/EØF
(EFT L 263 af 19.9.1991, s. 1), som ændret.
(6) Importtolden for afskallet ris af sorten Basmati med oprindelse i Indien og Pakistan nedsættes med 250 EUR/t (artikel 4a i forordning (EF) nr. 1503/96, som ændret).
(7) Told ifølge den fælles toldtarif.
(8) Importtolden for ris med oprindelse i og hidrørende fra Egypten anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2184/96 (EFT L
292 af 15.11.1996, s. 1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 196/97 (EFT L 31 af 1.2.1997, s. 53).
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BILAG II
Beregning af importtolden for ris
Indica-arter

Japonica-arter

Uafskallet

Brudris
Afskallet

Sleben

Afskallet

Sleben

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Pris cif ARAG (EUR/ton)

—

256,65

204,91

240,46

298,82

—

b) Pris fob (EUR/ton)

—

—

—

213,99

272,35

—

c) Skibsfragt (EUR/ton)

—

—

—

26,47

26,47

—

d) Kilde

—

USDA og
operatører

USDA og
operatører

Operatører

Operatører

—

1. Importtold (EUR/ton)
2. Beregningselementer

(1) Told ifølge den fælles toldtarif.
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 21. juli 2003
om opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 3 i afgørelse nr. 3/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 23. oktober 2002 om forlængelse af den periode, der er fastsat i artikel
8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs produkter
(EKSF-produkter)
(2003/588/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(3)

Den indledende femårsperiode udløb den 31. december
1996.

(4)

Polen anmodede om en forlængelse af ovennævnte
periode i april 1997.

(5)

Det er hensigtsmæssigt at forlænge den pågældende
periode, således at den løber i yderligere otte år regnet
fra den 1. januar 1997 eller indtil Polens tiltrædelse af
Den Europæiske Union afhængigt af, hvilken begivenhed
der indtræffer først.

(6)

Til dette formål traf Associeringsrådet EU-Polen den 23.
oktober 2002 afgørelse nr. 3/2002, som er blevet
anvendt midlertidigt fra den dato.

(7)

I artikel 1 i Associeringsrådet EU-Polens afgørelse nr. 3/
2002 indrømmes der en forlængelse af ovennævnte
periode, forudsat at de betingelser, der er fastsat i artikel
2 og 3, opfyldes.

(8)

I henhold til artikel 2 i Associeringsrådet EU-Polens
afgørelse nr. 3/2002 er forlængelsen af ovennævnte
periode gjort afhængig af, at Polen for Kommissionen
forelægger et strukturomlægningsprogram og forretningsplaner for alle de virksomheder, der indgår i strukturomlægningsprocessen, at disse opfylder kravene i
artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen, og at
de er blevet vurderet og godkendt af Tilsynsmyndigheden for Statsstøtte (Kontoret for Konkurrence og
Forbrugerbeskyttelse) i Polen.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 87, stk. 3, litra e),
under henvisning til afgørelse nr. 3/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Polen om forlængelse af den periode, der er
fastsat i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen om
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs produkter (EKSFprodukter), særlig artikel 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den
ene side og Republikken Polen på den anden side (1) blev
undertegnet den 16. december 1991.

(2)

Ifølge artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen
kan Polen i løbet af de første fem år efter aftalens ikrafttræden som en afvigelse fra samme artikels stk. 1, nr. iii),
undtagelsesvis, hvad angår EKSF-stålprodukter, yde
offentlig støtte til strukturomlægning, forudsat at det
medfører, at de begunstigede virksomheder kan overleve
under normale markedsvilkår ved udgangen af strukturomlægningsperioden, at støttebeløbet og støtteintensiteten er strengt begrænset til, hvad der er absolut
nødvendigt for at genskabe virksomhedernes konkurrenceevne, og at støtten nedsættes gradvis, og desuden at
strukturomlægningsprogrammet er knyttet til en generel
rationalisering og indskrænkning af den samlede produktionskapacitet i Polen.

(1) EFT L 348 af 31.12.1993, s. 2.
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Protokol nr. 8 om strukturomlægningen af den polske
stålindustri, som er vedføjet tiltrædelsestraktaten for
Republikken Cypern, Republikken Estland, Republikken
Letland, Republikken Litauen, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien, Den Slovakiske
Republik, Den Tjekkiske Republik og Republikken
Ungarn, fastsætter, at statsstøtte ydet af Polen til
nærmere specificerede dele af den polske stålindustri
med henblik på strukturomlægning under visse omstændigheder kan anses for at være forenelig med det fælles
marked. Den første af disse betingelser er, at den
periode, der er fastsat i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2
om EKSF-produkter til Europaaftalen, er blevet forlænget
indtil datoen for tiltrædelse. Det fastsættes i punkt 5 i
førnævnte protokol nr. 8, at en eventuel efterfølgende
privatisering af en af de begunstigede virksomheder skal
overholde de samme betingelser. Det fastsættes i punkt 6
i førnævnte protokol nr. 8, at strukturomlægningsstøtte
til de begunstigede virksomheder vil skulle fastlægges på
grundlag af de begrundelser, der indgår i den godkendte
polske plan for strukturomlægning af stålindustrien og
individuelle planer som godkendt af Rådet og ikke må
overstige 3 387 070 000 PLN. Punkt 7 i samme
protokol omhandler gennemførelsen af nettokapacitetsindskrænkninger og i punkt 8 og 9 fastsættes, at forretningsplaner for begunstigede virksomheder skal gennemføres.

7.8.2003

(13)

Vurderingen bekræfter, at gennemførelsen af strukturomlægningsprogrammet og forretningsplanerne vil føre til,
at virksomhederne kan overleve på normale markedsvilkår ved udgangen af strukturomlægningsperioden, at
støttebeløbet og støtteintensiteten bør være strengt
begrænset til, hvad der er absolut nødvendigt for at nå
denne målsætning, og at strukturomlægningsstøtten til
den polske stålindustri bør ophøre ved udgangen af
2003. Desuden bekræfter vurderingen, at strukturomlægningsprogrammet bør være knyttet til en generel rationalisering og indskrænkning af produktionskapaciteten i
Polen, og at programmet overholder alle de forpligtelser,
der er aftalt i tiltrædelsesforhandlingerne.

(14)

Vurderinger konkluderer derfor, at det strukturomlægningsprogram og de forretningsplaner, som Polen har
forelagt, opfylder kravene i artikel 8, stk. 4, i protokol
nr. 2 til Europaaftalen og, på nuværende tidspunkt,
betingelserne som fastsat i protokol nr. 8 til tiltrædelsestraktaten.

(15)

De betingelser, der er fastsat i artikel 2 og 3 i den af
Associeringsrådet EU-Polen trufne afgørelse nr. 3/2002,
er følgelig opfyldt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

(10)

I april 2003 forelagde Polen Kommissionen et strukturomlægningsprogram og forretningsplaner, som er
blevet vurderet og godkendt af Kontoret for Konkurrence
og Forbrugerbeskyttelse. I henhold til artikel 3 i Associeringsrådet EU-Polens afgørelse nr. 3/2002 er forlængelsen af ovennævnte periode afhængig af en endelig
vurdering af strukturomlægningsprogrammet og forretningsplanerne fra Kommissionens side.

Det strukturomlægningsprogram og de forretningsplaner, som
Polen forelagde Kommissionen den 4. april 2003 i henhold til
artikel 2 i den af Associeringsrådet EU-Polen trufne afgørelse
nr. 3/2002 om en forlængelse af den periode, der er fastlagt i
artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen, er i overensstemmelse med kravene i artikel 8, stk. 4, i førnævnte protokol
nr. 2.

(11)

Kommissionen har foretaget en endelig vurdering af
strukturomlægningsprogrammet og forretningsplanerne
som forelagt af Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juli 2003.

(12)

Vurderingen viser, at strukturomlægningen er nødvendig
for at genskabe levedygtigheden hos visse virksomheder
i den polske stålindustri.

På Rådets vegne
F. FRATTINI

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 21. juli 2003
om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske
Fællesskab og Chile
(2003/589/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 170, stk. 2, sammenholdt med artikel
300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne ført forhandlinger med Republikken Chile om en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde.

(2)

Denne aftale blev undertegnet på Fællesskabets vegne
den 23. september 2002 i Bruxelles under forudsætning
af, at der på et senere tidspunkt indgås en aftale.

(3)

Aftalen bør godkendes —

(1) Forslag af 24.2.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Udtalelse afgivet den 3.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem
Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile godkendes på
Fællesskabets vegne.
Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet foretager på Fællesskabets vegne den
underretning, der er fastsat i aftalens artikel 11.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juli 2003.
På Rådets vegne
F. FRATTINI

Formand
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AFTALE
om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken
Chile
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB (herefter benævnt »Fællesskabet«),
på den ene side, samt
REPUBLIKKEN CHILE, i det følgende benævnt »Chile«
på den anden side,
under ét i det følgende benævnt »parterne«,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at der blev indgået en rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Republikken Chile den 20. december 1990,
SOM TAGER I BETRAGTNING, hvor stor betydning videnskab og teknologi har for deres økonomiske og sociale udvikling, samt betydningen af artikel 16 i rammeaftalen om samarbejde, som til slut vil føre til en politisk og økonomisk
associering, som blev undertegnet i Firenze den 21. juni 1996,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at der foregår et videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Fællesskabet og
Chile,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Chile udfører aktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling,
herunder demonstrationsprojekter, som svarer til definitionen i artikel 2, litra d), på en række områder af fælles interesse,
og at der kan skabes fordele for begge parter ved at lade en part deltage i den anden parts forskning og udvikling ud fra
et princip om gensidighed,
SOM ØNSKER at skabe et formelt grundlag for samarbejdet om videnskabelig og teknologisk forskning med henblik på
at udvide og intensivere samarbejdsaktiviteter på områder af fælles interesse og tilskynde til anvendelse af resultaterne af
dette samarbejde til social og økonomisk gavn for begge parter,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne indgår som led i det generelle samarbejde mellem Chile og Fællesskabet,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

Parterne tilskynder, udvikler og fremmer samarbejde mellem
Fællesskabet og Chile om forskning og udvikling på videnskabelige og teknologiske områder af fælles interesse.

Artikel 2

Definitioner

c) »intellektuel ejendomsret«: intellektuel ejendomsret som defineret i artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, udfærdiget i
Stockholm den 14. juli 1967 og i TRIPS-aftalen

d) »fælles forskning«: forskning, teknologisk udvikling eller
demonstrationsprojekter, der gennemføres med finansieringsstøtte fra den ene eller begge parter, og som udføres i
et samarbejde mellem deltagere fra både Fællesskabet og
Chile

e) »demonstrationsprojekt«: et projekt, som sigter mod at eftervise levedygtigheden af nye teknologier, processer, tjenester
eller produkter, som indebærer potentielle økonomiske
fordele, men som ikke umiddelbart er markedsmodne

I denne aftale forstås ved:
a) »samarbejdsaktivitet«: en aktivitet, som parterne iværksætter
eller støtter i medfør af denne aftale, herunder fælles forskning

f) »forskning og udvikling« (FoU): en nyskabende indsats, der
udføres efter en systematisk metode for at øge mængden af
menneskelig, kulturel og teknologisk viden samt anvende
denne viden til at udvikle nye applikationer

b) »oplysninger«: videnskabelige eller tekniske data, forskningsog udviklingsresultater eller -metoder, der skyldes fælles
forskning på grundlag af denne aftale, og som deltagerne i
samarbejdsaktiviteterne, eventuelt parterne selv, anser for
nødvendige

g) »deltager« eller »forskningsforetagende«: en fysisk eller juridisk person, et forskningsinstitut, eller en virksomhed, som
er hjemmehørende i Fællesskabet eller Chile, og som
deltager i samarbejdsaktiviteter, herunder parterne selv.
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Artikel 3
Principper
Samarbejdsaktiviteterne udføres efter følgende principper:
a) gensidigt udbytte baseret på en alt i alt lige fordeling af
fordele
b) gensidig adgang til de aktiviteter inden for forskning og
teknologisk udvikling, som parterne hver især gennemfører
c) behørig udveksling af viden, der kan få indflydelse på samarbejdsaktiviteter
d) behørig beskyttelse af intellektuel ejendomsret.

Artikel 4
Samarbejdets omfang
1.
Samarbejde på grundlag af denne aftale kan gælde alle
forsknings-, teknologiske udviklings- og demonstrationsaktiviteter, i det følgende benævnt »FTU«, som omfattes af rammeprogrammets første aktion i overensstemmelse med artikel 164
i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, samt
alle tilsvarende FTU-aktiviteter i Chile inden for de samme
videnskabelige og teknologiske områder.
2.
Denne aftale berører ikke Chiles deltagelse i sin egenskab
af udviklingsland i de forskningsaktiviteter, Fællesskabet udfører
i udviklingens tjeneste.

Artikel 5
Samarbejdsformer
Parterne fremmer FTU-foretagenders deltagelse i samarbejdsaktiviteter på grundlag af denne aftale i overensstemmelse med
deres egne bestemmelser og politikker, så de giver lige muligheder for at deltage i hinandens videnskabelige FTU-aktiviteter.
Samarbejdet kan finde sted under følgende former:
1) Chilenske FTU-foretagenders deltagelse i FTU-aktiviteter
under rammeprogrammet og tilsvarende deltagelse af
Fællesskabets FTU-foretagender i chilenske projekter inden
for analoge FTU-områder. Deltagelsen foregår efter de
enkelte parters regler og procedurer.
2) Sammenlægning af FTU-projekter, som allerede er iværksat
efter procedurerne i de enkelte parters FTU-programmer.
3) Fælles FTU-projekter inden for rammerne af deres politikker for videnskab og teknologi, navnlig i relation til
fremadskuende videnskabelige og teknologiske aktiviteter.
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4) Besøg og udveksling af forskere og tekniske eksperter samt
offentlige universiteter og private specialister inden for
udformning og gennemførelse af videnskabs- og teknologipolitikker.
5) Fælles afholdelse af seminarer, konferencer, symposier og
workshopper såvel som deltagelse af eksperter i disse aktiviteter.
6) Forskernet og forskeruddannelse.
7) Samordnede aktioner med henblik på videreformidling af
resultater/udveksling af erfaringer fra fælles FTU-projekter
eller til koordineringen af disse.
8) Udveksling og fælles brug af materialer og udstyr, herunder
fælles brug af avancerede forskningsanlæg.
9) Udveksling af oplysninger om praksis, love, bestemmelser
og programmer, som er relevante for samarbejde på
grundlag af denne aftale.
10) Andre aktiviteter, som anbefales af styrelsesudvalget og
anses for at være i overensstemmelse med begge parters
politik og procedurer.

Artikel 6

Samordning og fremme af samarbejdsaktiviteterne

a) Samarbejdsaktiviteter i henhold til denne aftale koordineres
og fremmes på Chiles vegne af den Nationale Kommission
for Videnskabelig og Teknologisk Forskning (CONICYT), et
decentralt organ under Undervisningsministeriet med status
som juridisk person, eller ethvert andet organ, som Chile til
enhver tid kan anmelde ved forudgående skriftlig meddelelse, og på Fællesskabets vegne af Kommissionen for De
Europæiske Fællesskabers tjenestegrene med ansvar for
Fællesskabets FTU-politikker og -aktiviteter, der optræder
som eksekutivmyndigheder.
b) Styrelsesorganerne opretter et styrelsesudvalg for V & Tsamarbejde, i det følgende benævnt »styrelsesudvalget«, som
skal varetage denne aftale; udvalget skal bestå af et ligeligt
antal officielle repræsentanter for hver part med begge
parter repræsenteret i et dobbelt formandskab; det fastsætter
selv sin forretningsorden.
c) Styrelsesudvalget har bl.a. til opgave at:
1) fremme og overvåge de forskellige samarbejdsaktiviteter,
som omtales i aftalens artikel 4, og de aktiviteter, der
iværksættes i forbindelse med FTU i udviklingens tjeneste
2) angive for det følgende år, i henhold til artikel 5, punkt
1 og 2, hvilke af de potentielle FTU-samarbejdsområder
eller delområder der er af fælles interesse, og hvor samarbejde er ønskeligt
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til den anden parts deltagere til støtte for de pågældende
aktiviteter være fritaget for told og skat efter de gældende
love og bestemmelser på den enkelte parts territorium.

3) foreslå begge parters forskere at gruppere projekter, som
kan supplere hinanden og give gensidigt udbytte, i overensstemmelse med artikel 5, punkt 2
4) fremsætte anbefalinger i henhold til artikel 5, punkt 10
5) rådgive parterne om, hvordan de kan udbygge og
forbedre samarbejdet efter aftalens principper

c) FTU-projekter, som Chile deltager i i sin egenskab af udviklingsland, og som finansieres i forbindelse med Fællesskabets
forskningsaktiviteter i udviklingens tjeneste, undtages fra
bestemmelserne i litra a).

6) påse at aftalen udføres og fungerer effektivt, herunder at
evaluere igangværende samarbejdsprojekter, der indgår i
de forskningsaktiviteter, Fællesskabet udfører i udviklingens tjeneste, og som Chile deltager i i sin egenskab af
udviklingsland
7) aflægge rapport hvert år til parterne om samarbejdets
effektivitet og tilstand og om dets omfang. Rapporten
skal forelægges den blandede kommission, som blev
oprettet ved rammeaftalen om samarbejde af juni 1996.
d) Styrelsesudvalget træder normalt sammen en gang om året
efter en i fællesskab aftalt plan, helst før der afholdes møde i
den blandede kommission, som blev oprettet ved rammeaftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og
Chile af 1996; styrelsesudvalget rapporterer til den blandede
kommission. Møderne holdes skiftevis i Fællesskabet og i
Chile. Der kan afholdes ekstraordinære møder på anmodning af den ene eller den anden part.
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Artikel 8
Adgang for personale og udstyr
Parterne træffer hver især alle relevante foranstaltninger i overensstemmelse med de gældende love og bestemmelser på deres
territorium for efter bedste evne at sikre, at personer, materiel,
oplysninger og udstyr, der indgår i eller benyttes til samarbejdsaktiviteter, som parterne fastlægger efter denne aftales bestemmelser, uhindret kan få adgang til, opholde sig på og forlade
deres territorium.

Artikel 9
Formidling og udnyttelse af oplysninger

e) Styrelsesudvalget træffer afgørelser ved konsensus. Under
hvert møde tages et referat, hvori de trufne beslutninger og
de vigtigste af de drøftede punkter registreres. Referatet
godkendes af styrelsesudvalgets dobbeltformandskab.
f) Parterne afholder hver især deres udgifter til deltagelse i
styringsudvalgets møder. Deltagernes udgifter til rejse og
ophold i forbindelse med disse møder afholdes af de parter,
deltagerne kommer fra. Alle andre udgifter i forbindelse
med møderne afholdes af værtsparten.

1. Formidling og udnyttelse af oplysninger samt forvaltning,
tildeling og udøvelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der
skyldes fælles forskning på grundlag af denne aftale, omfattes af
bestemmelserne i aftalens bilag.
2.

Bilaget udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 10
Territorial anvendelse

Artikel 7

Finansiering

a) Samarbejdsaktiviteterne er betinget af, at der er tilstrækkelige midler til rådighed, og er underlagt hver parts love og
bestemmelser, politikker og programmer. Omkostninger i
forbindelse med udvalgte samarbejdsaktiviteter afholdes af
deltagerne i fællesskab, og der overføres ikke midler fra den
ene part til den anden.
b) Hvis den ene parts særlige samarbejdsordninger indebærer
finansiel støtte til deltagere fra den anden part, skal sådanne
tilskud, finansieringsbeløb eller andre bidrag fra den ene part

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på
den anden side for Republikken Chiles område. Det udelukker
dog ikke samarbejdsaktiviteter på åbent hav, i det ydre rum
eller på tredjelandes territorium i overensstemmelse med international lov.

Artikel 11
Ikrafttrædelse, opsigelse og bilæggelse af uoverensstemmelser
a) Denne aftale træder i kraft på den dag, hvor begge parter
skriftligt har meddelt hinanden, at deres nødvendige interne
procedurer med henblik på at lade aftalen træde i kraft er
afsluttet.
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b) Aftalen indgås i første omgang for et tidsrum på fem år og
kan stiltiende videreføres efter en vurdering, som finder sted
det næstsidste år i hver af de efterfølgende femårsperioder.

e) Alle spørgsmål eller uoverensstemmelser i forbindelse med
aftalens fortolkning eller gennemførelse afgøres ved fælles
overenskomst mellem parterne.

c) Aftalen kan ændres efter parternes afgørelse. Ændringerne
træder i kraft på samme vilkår som i litra a).

Artikel 12

d) Aftalen kan på et hvilket som helst tidspunkt opsiges af en
af parterne med seks måneders skriftligt varsel til den anden
part ad diplomatisk vej. Aftalens udløb berører ikke gyldigheden eller varigheden af ordninger, som træffes i henhold
til den, eller særlige rettigheder eller forpligtelser, som følger
af dens bilag.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk,
finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk,
svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt
bemyndiget dertil, underskrevet denne aftale.
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Hecho en Bruselas, el veintitrés de septiembre de dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende september to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten September zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Σεπτεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twenty-third day of September in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois septembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì ventitre settembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste september tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte e três de Setembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugotredje september tjugohundratvå.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la República de Chile
På Republikken Chiles vegne
Für die Republik Chile
Για τη ∆ηµοκρατία της Χιλής
For the Republic of Chile
Pour la République du Chili
Per la Repubblica del Cile
Voor de Republiek Chili
Pela República do Chile
Chilen tasavallan puolesta
För Republiken Chile
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BILAG
INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
Dette bilag er en del af »aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og
Republikken Chile«, i det følgende benævnt »aftalen«.
Rettigheder til intellektuel ejendom, der frembringes eller stilles til rådighed i medfør af aftalen, tilkendes efter bestemmelserne i dette bilag.

I.

ANVENDELSESOMRÅDE
Dette bilag finder anvendelse på fælles forskning, der gennemføres i medfør af nærværende aftale, medmindre
parterne beslutter andet.

II. EJENDOMSRET SAMT TILDELING OG UDØVELSE AF RETTIGHEDER
1. I dette bilag gælder definitionen af »intellektuel ejendomsret« som anført i aftalens artikel 2, litra c).
2. Dette bilag omhandler fordelingen af rettigheder og interesser mellem parterne og deres deltagere. Hver part og
dennes deltagere sikrer, at den anden part og dens deltagere kan opnå de intellektuelle ejendomsrettigheder, som
tilkendes i overensstemmelse med dette bilag. Bilaget ændrer og berører i øvrigt ikke fordelingen af rettigheder,
interesser og intellektuel ejendomsret mellem den enkelte part og dens statsborgere eller deltagere og de regler
for udbredelse og udnyttelse af oplysninger, som de enkelte parters lovgivning og praksis fastsætter.
3. Parterne følger nedenstående principper, som også bør fremgå af bestemmelserne i de kontrakter, der indgås:
a) Effektiv beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Parterne og deres deltagere skal sikre, at de inden for et rimeligt
tidsrum underretter hinanden om intellektuel ejendom, der opstår som følge af denne aftale eller dens
gennemførelsesordninger, og søger inden for et rimeligt tidsrum at få denne intellektuelle ejendom beskyttet.
b) Effektiv udnyttelse af resultaterne, idet der tages hensyn til parternes og deres deltageres bidrag.
c) Ikke-diskriminerende behandling af deltagere fra den anden part, set i forhold til den behandling, ens egne
deltagere får.
d) Beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger.
4. Deltagerne udarbejder i fællesskab en teknologiforvaltningsplan. En teknologiforvaltningsplan er en specifik aftale,
som indgås mellem deltagerne i fælles forskning, og som fastlægger deres respektive rettigheder og pligter,
herunder for ejendomsret og anvendelse, og herunder offentliggørelse, af viden og intellektuel ejendom, der frembringes som led i den fælles forskning.
Teknologiforvaltningsplanerne godkendes af den bevilgende myndighed hos den part, der deltager i finansieringen
af forskningen, før de tilsvarende konkrete kontrakter om forsknings- og udviklingssamarbejde bliver indgået.
Teknologiforvaltningsplanerne udarbejdes i overensstemmelse med de regler og bestemmelser, der gælder hos
hver part, og under hensyntagen til målsætningerne for den fælles forskning, parternes og deltagernes forholdsmæssige finansielle eller andre bidrag, fordele og ulemper ved at tildele rettigheder for bestemte territorier eller
anvendelsesområder, overførsel af data, varer og tjenesteydelser, der er underlagt eksportkontrol, krav i henhold
til gældende love og andre faktorer, som parterne finder relevante. Rettigheder og forpligtelser, for så vidt angår
intellektuel ejendomsret i forbindelse med forskning og oplysninger udført af indbudte forskere (dvs. forskere, der
ikke er fra den pågældende part eller nogen af deltagerne), behandles også i de fælles teknologiforvaltningsplaner.
Hvad intellektuel ejendomsret angår, skal teknologiforvaltningsplanen normalt dreje sig om bl.a. ejendomsret,
beskyttelse, ret til udnyttelse til forsknings- og udviklingsformål, udnyttelse og videreformidling, herunder
ordninger for fælles offentliggørelse, gæsteforskeres rettigheder og forpligtelser samt procedurer for bilæggelse af
uoverensstemmelser. Teknologiforvaltningsplanen skal også dreje sig om forgrunds- og baggrundsviden og videregivelse af rettigheder og forskningsresultater.
5. Rettigheder til viden eller intellektuel ejendom, der frembringes som led i den fælles forskning, og som ikke er
reguleret af teknologiforvaltningsplanen, tildeles med parternes godkendelse efter de principper, der er opstillet i
planen. I tilfælde af uenighed ejes sådan viden eller intellektuel ejendom i fællesskab af alle deltagere, der er involveret i den fælles forskning, som den pågældende viden eller intellektuelle ejendom er et resultat af. Hver deltager,
der er omfattet af denne bestemmelse, tildeles retten til at udnytte sådan viden eller intellektuel ejendom til egne
erhvervsmæssige formål uden geografiske begrænsninger.
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6. Hver part sikrer, at den anden part og dens deltagere kan få de rettigheder til intellektuel ejendom, som tildeles
dem i overensstemmelse med disse principper.
7. Samtidig med at konkurrencevilkårene bevares på de områder, der er omfattet af aftalen, bestræber hver part sig
på at sikre, at rettigheder, som erhverves i henhold til denne aftale, udøves således, at navnlig følgende fremmes:
i) formidling og anvendelse af viden, som er opstået, frigivet eller på anden måde gjort tilgængelig i medfør af
aftalen, og
ii) vedtagelse og gennemførelse af internationale standarder.
8. Aftalens udløb eller opsigelse berører ikke deltagernes rettigheder og forpligtelser i henhold til dette bilag.

III. OPHAVSRETLIGT BESKYTTEDE VÆRKER OG VIDENSKABELIG LITTERATUR
Ophavsret, der tilhører parterne eller deres deltagere, forvaltes i overensstemmelse med Berner-konventionen (Parisakten af 1971) og TRIPS-aftalen. Den intellektuelle ejendomsret omfatter udtryksformer, men ikke idéer, procedurer,
metoder eller matematiske begreber som sådanne. Der må kun fastsættes begrænsninger af eller undtagelser fra
enerettigheder i visse særlige tilfælde, som ikke strider mod en normal udnyttelse af resultaterne og ikke i urimelig
grad bringer rettighedsindehaverens legitime interesser i fare.
Parterne eller deltagerne i den fælles forskning skal sammen stå for offentliggørelsen af forskningsresultater, jf. dog
afsnit IV og V, medmindre andet er aftalt i teknologiforvaltningsplanen. Ud over denne generelle regel skal følgende
procedurer overholdes:
1. I tilfælde, hvor en af parterne eller dennes offentlige institutioner udgiver tidsskrifter, artikler, rapporter, bøger,
herunder videoer og programmel på grundlag af fælles forskning i henhold til aftalen, tilfalder der den anden part
en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig og royaltyfri ret til at oversætte, reproducere, tilpasse,
transmittere og offentligt distribuere sådanne værker.
2. Parterne bestræber sig på at sikre, at litterære værker af videnskabelig karakter, som er blevet til på grundlag af
fælles forskning i henhold til denne aftale, og som er offentliggjort af uafhængige forlag, får videst mulig udbredelse.
3. Alle eksemplarer af et ophavsretligt beskyttet værk, der omfattes af denne bestemmelse og distribueres offentligt,
skal være forsynet med forfatternavn(e), medmindre en forfatter udtrykkeligt anmoder om ikke at blive nævnt
ved navn. Desuden skal de klart og tydeligt omtale parternes fælles medvirken.

IV. OPFINDELSER OG ANDRE VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE RESULTATER
Opfindelser og andre videnskabelige og tekniske resultater, der opstår som led i samarbejdet mellem parterne, ejes af
parterne, medmindre disse aftaler andet.

V. IKKE-FRIGIVET VIDEN
A. Ikke-frigivet viden i dokumentform
1. Parterne, eller hvor det er relevant dens organer eller deltagere, fastlægger så tidligt som muligt og helst i
teknologiforvaltningsplanen, hvilken viden de fortsat ikke ønsker frigivet i forbindelse med aftalen, idet de
bl.a. tager hensyn til følgende kriterier:
a) den pågældende videns hemmelige karakter i den forstand, at den ikke som helhed eller i sin nøjagtige
form eller sammenstilling af enkeltdele er alment kendt blandt eller umiddelbart tilgængelig med lovlige
midler for sagkyndige på området
b) den pågældende videns faktiske eller potentielle forretningsmæssige værdi i kraft af dens hemmeligholdelse
c) tidligere beskyttelse af den pågældende viden i den forstand, at den person, som lovligt besidder denne
viden, har taget efter omstændighederne rimelige skridt for at hemmeligholde den.
Parterne og deres deltagere kan i visse tilfælde aftale, at dele af eller hele den viden, der udveksles eller frembringes som led i den fælles forskning i medfør af nærværende aftale, ikke må frigives, medmindre andet
fremgår.
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2. Hver af parterne sørger for, at de og deres deltagere tydeligt angiver, hvad der er ikke-frigivet viden, f.eks. ved
en passende mærkning eller brugsindskrænkende påtegning. Dette gælder også for enhver hel eller delvis
gengivelse af den pågældende viden.
Når en part modtager ikke-frigivet viden i medfør af aftalen, skal den respektere denne videns beskyttede
karakter. Dette krav bortfalder automatisk, når ejeren gør den pågældende viden alment tilgængelig.
3. Ikke-frigivet viden, som meddeles i medfør af denne aftale, kan af den modtagende part videregives til
personer inden for eller ansat af den modtagende part samt til andre berørte statslige ministerier eller styrelser
hos den modtagende part, når disse har fået tilladelse hertil med specielt henblik på den igangværende fælles
forskning, under den forudsætning, at sådan ikke-frigivet viden kun videregives på grundlag af en aftale om
fortrolighed, og at den som anført ovenfor let kan identificeres som sådan.
4. Med forudgående skriftligt samtykke fra den part, der stiller ikke-frigivet viden til rådighed, kan den modtagende part give sådan viden større udbredelse end tilladt efter punkt 3. Parterne samarbejder om at fastlægge
procedurer for anmodning om og opnåelse af forudgående skriftligt samtykke til en sådan større udbredelse,
og hver part giver sit samtykke i den udstrækning, det er muligt efter denne parts nationale praksis, love og
bestemmelser.
B. Ikke-frigivet viden, som ikke forelægges i dokumentform
Ikke-frigivet eller anden fortrolig eller privilegeret viden, som ikke forelægges i dokumentform, men meddeles på
seminarer eller andre møder, der holdes i henhold til denne aftale, og viden, som opstår gennem tilknytning af
personale, anvendelse af faciliteter eller gennem fælles projekter, forvaltes af parterne eller deres deltagere efter
aftalens principper for viden i dokumentform, forudsat at modtageren af sådan ikke-frigivet eller anden fortrolig
eller privilegeret viden, på forhånd og på meddelelsestidspunktet skriftligt gøres opmærksom på den fortrolige
karakter af den pågældende viden.
C. Forvaltning af ikke-frigivet viden
Parterne bestræber sig på at sikre, at ikke-frigivet viden, som de får stillet til rådighed i henhold til aftalen,
forvaltes på den måde, som er fastlagt heri. Hvis en af parterne bliver opmærksom på, at den vil blive eller med
rimelighed kan forventes at blive ude af stand til at opfylde fortrolighedsbestemmelserne i afsnit A og B, giver
den omgående den anden part meddelelse herom. Parterne rådfører sig derefter med hinanden om, hvilke skridt
der bør tages.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 5. marts 2003
om Det Forenede Kongeriges påtænkte statsstøtte til CDC Group plc
(meddelt under nummer K(2003) 651)
(Kun den engelske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2003/590/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

ringer i udviklingslande koncentreret om nogle få af de
rigere udviklingslande. Man mener, at finanssektorerne i
de fattigere lande er underudviklede, og at de officielle
og markedsorienterede oplysninger om investeringsmuligheder og afkastpotentialet er utilstrækkelige.

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
ud fra følgende betragtninger:

(6)

Retsgrundlaget for foranstaltningen er loven CDC Act
1999.

(7)

CDC Group plc (CDC) er den britiske regerings vigtigste
instrument ved investeringer i de fattigere lande.
Formålet med CDC er at styrke oprettelsen af og de langfristede vækstmuligheder i rentable virksomheder i
udviklingslandene, især de fattigere lande. CDC er ikke et
skatteteknisk instrument og heller ikke et instrument til
at hente passive indtægter tilbage til hjemlandet. Ved at
omdanne CDC til et partnerskab mellem den offentlige
og den private sektor vil den britiske regering fremme
private investeringsstrømme til de fattigere lande. CDC
skal afhjælpe markedssvigt ved at vise, at der er
mulighed for kommercielle afkast af sådanne investeringer. Myndighederne har derfor pålagt CDC driftsmæssige rammer, der siger, at CDC skal foretage 70 % af sine
nye investeringer (udtrykt i samlet værdi) i fattigere
udviklingslande (3) gennem en femårsperiode og søge at
foretage mindst halvdelen af sine nye investeringer i
Afrika syd for Sahara og i Sydasien.

(8)

De britiske myndigheder ville oprindelig sælge aktiemajoriteten i CDC forholdsvis hurtigt. Imidlertid oplyste de
i brev af 12. august 2002 Kommissionen om, at det ikke
ville være muligt under de nugældende markedsvilkår at
opnå en ordentlig pris ved et sådant salg. Det er stadig
målet at sælge aktierne på længere sigt, og der vil blive
åben konkurrence og fuld avertering af investeringsmulighederne i CDC.

1. SAGSFORLØB
(1)

Ved brev af 17. januar 2001 underrettede Det Forenede
Kongerige Kommissionen om støtten til CDC Group plc.
Den sendte Kommissionen supplerende oplysninger i
brev af 5. juni 2001, registreret den 8. juni 2001, i brev
af 18. september, registreret den 21. september 2001,
og i brev af 29. maj 2002, registreret den 7. juni 2002.

(2)

Ved brev af 2. juli 2002 underrettede Kommissionen Det
Forenede Kongerige om, at den havde besluttet at
indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2,
vedrørende ovennævnte støtte.

(3)

Kommissionens beslutning om at indlede proceduren
blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende (2).
Kommissionen opfordrede interesserede parter til at
fremsætte deres bemærkninger til støtten.

(4)

Kommissionen har ikke modtaget bemærkninger fra
interesserede parter.

2. DETALJERET BESKRIVELSE AF STØTTEN
(5)

Det overordnede mål med ordningen er at støtte den
britiske regerings internationale udviklingspolitik. Ifølge
Det Forenede Kongerige er de fleste udenlandske investe-

(1) EFT C 223 af 19.9.2002, s. 6.
(2) Se fodnote 1.

(3) »Fattigere udviklingslande« er lande, som Verdensbanken i 1998
klassificerede som »low income«, og lande, som den i 1998 betegnede som »lower middle income«, hvis BNP pr. capita er lavere end
det vægtede gennemsnit for lande med »lower middle income«. Definitionen omfatter også 11 lande, som Verdensbanken ikke i
øjeblikket indsamler BNP-data om.
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Støtten består i at give CDC status som investeringsselskab, selv om selskabet ikke opfylder alle den britiske
lovgivnings tekniske krav til et investeringsselskab. Dette
indebærer i første række, at CDC ligesom investeringsselskaber fritages for beskatning af indtægter og skattepligtige fortjenester af investeringsaktiviteter. Investorerne i
CDC betaler skat afhængigt af deres forhold. De britiske
myndigheder fremfører, at hvis CDC ikke er skatteeffektiv, vil private investorer ikke være interesseret i partnerskabet.

om, hvorvidt en støtteordning af uspecificeret varighed
kunne være forenelig med fællesmarkedet, og besluttede
derfor at indlede proceduren efter traktatens artikel 88,
stk. 2. Den gav udtryk for følgende betænkeligheder i
beslutningen om at indlede procedure:

(10)

De britiske myndigheder fremførte også, at ingen kunne
vide, hvor længe det ville tage at opnå en demonstrationseffekt, men at man forventede, at det ville tage over
ti år. De hævdede derfor, at de ikke ville være i stand til
at tiltrække private investorer, hvis Kommissionens foreløbige godkendelse blev begrænset til ti år. Foranstaltningen blev derfor anmeldt for et uspecificeret tidsrum.

b) Tildeling af statsstøtte må ikke ses som en permanent
løsning, men skal betragtes som en midlertidig foranstaltning, der skal løse specifikke problemer. Det
endelige mål skal være at skabe et velfungerende
marked uden statslig indgriben. Kommissionen finder,
at statsstøtteordninger bør undersøges regelmæssigt
for at afgøre, om støtten stadig er nødvendig af
hensyn til markedsudviklingen.

(11)

De britiske myndigheder forventer, at virkningerne af
støtten vil blive begrænsede, fordi værdien af skattefritagelsen antagelig er mindre end 50 mio. GBP (ca.
80 mio. EUR) og dermed beskeden i forhold til den
samlede udenlandske direkte investering i udviklingslandene, som i 1997 beløb sig til 100 mia. GBP (ca.
160 mia. EUR). De fleste af disse midler investeres af
multilaterale eller europæiske institutioner for udviklingsfinansiering, f.eks. International Finance Institution
og Den Europæiske Investeringsbank. Der er tale om
overnationale organer uden for skattesystemet. De
britiske myndigheder fremfører, at Afrika syd for Sahara
og Sydasien modtog mindre end 4 % af alle private investeringsstrømme til udviklingslandene i 1997. CDC's
direkte offentlige og private konkurrenter på investorplan er typisk investeringsfonde med speciale i nye
markeder, private aktiefonde med speciale i nye
markeder og etiske fonde. Mere indirekte kunne konkurrencen komme fra store multinationale selskaber, som
rejser midler for at finansiere indkøb i lande, hvor CDC
er aktiv. For så vidt angår investeringer, kunne der som
alternative aktører optræde andre erhvervsdrivende
(f.eks. virksomheder, der er aktive inden for den sektor,
hvor CDC investerer), andre venturekapitalfonde,
herunder institutioner til udviklingsfinansiering, eller
virksomheder, som har øjnet en god mulighed.

c) Det hedder i punkt IX i meddelelsen om statsstøtte
og risikovillig kapital, at investering af risikovillig
kapital er et område i hurtig udvikling inden for EU's
økonomi. Det er en af årsagerne til, at meddelelsen
kun gælder i fem år, og til at Kommissionen forbeholder sig retten til at tilpasse sin fremgangsmåde i
løbet af denne periode. CDC foretager ikke den form
for investering af risikovillig kapital, der er omhandlet
i meddelelsen, men Kommissionen kan ikke
udelukke, at markedet for etiske investeringsfonde vil
udvikle sig på en sådan måde, at støtte til CDC kan
fordreje konkurrencen og påvirke samhandelen
mellem medlemsstaterne i en væsentlig større grad,
end det er tilfældet i dag.

(9)

2.1. Beslutningen om at indlede proceduren efter
traktatens artikel 88, stk. 2

(12)

Den 2. juli 2002 fastslog Kommissionen, at støtten som
sådan var forenelig med fællesmarkedet, fordi dens mål
var udvikling, og fordi den indeholdt flere af de positive
elementer, der er opstillet i meddelelsen om statsstøtte
og risikovillig kapital (4). Kommissionen var dog i tvivl

(4) EFT C 253 af 21.8.2001, s. 3.

a) Kommissionen godkender i princippet ikke tidsubegrænset skattemæssig støtte, som ikke kan kvantificeres.

d) Kommissionen finder ikke de britiske myndigheders
argumenter tilstrækkeligt overbevisende til, at den vil
afvige sin praksis med at kræve, at alle statsstøtteordninger skal være tidsbegrænsede med en mulighed
for genanmeldelse og forlængelse. Kommissionen er
især ikke overbevist om, at en godkendelse, der
oprindelig er begrænset til ti år, i sig selv vil begrænse
private investorers villighed til at investere i CDC
væsentligt.

e) Hvis ordningerne var tidsubegrænsede, ville hverken
Kommissionen eller andre medlemsstater vide, hvilke
støtteelementer der stadig gjaldt i en bestemt
medlemsstat. Derfor skaber regelmæssige genanmeldelser af støtteordninger, der igen fører til kommissionsbeslutninger, gennemsigtighed.

f) På Det Europæiske Råds møde i Barcelona den 15.16. marts 2002 gentog man opfordringen til
medlemsstaterne om at begrænse det samlede omfang
af statsstøtten. Kravet om en tidsfrist er i overensstemmelse med denne politik.
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g) En tidsubegrænset skattefritagelse synes at være
vanskeligt forenelig med principperne bag EU's og
OECD's initiativer for at bekæmpe skadelig skattekonkurrence, som de fremgår af den adfærdskodeks
(vedtaget den 1. december 1997 som en del af skattepakken) i EU og i rapporten fra 1998 om skadelig
skattekonkurrence — et nyt globalt problem — i
OECD.
h) Flere af de lande, hvor CDC kunne investere, er i
øjeblikket kandidatlande, der forhandler om at
tiltræde Den Europæiske Union. Kommissionen
tvivler på, at CDC fortsat vil være i stand til at investere i disse lande, når de er blevet optaget i EU.

3. BEMÆRKNINGER FRA DET FORENEDE KONGERIGE

(13)

Allerede i deres brev af 29. maj 2002 henviste de
britiske myndigheder til, at Kommissionen kan vælge
ensidigt at træffe passende foranstaltninger i medfør af
traktatens artikel 88, stk. 1, hvis den mener, at målet
med ordningen er nået, eller hvis der er sket andre
ændringer, som berører CDC's skattemæssige særbehandling.

(14)

I deres brev af 12. august 2002, der blev registreret den
19. august 2002, henviser de britiske myndigheder til
den fælles erklæring fra Kommissionen og Rådet om Det
Europæiske Fællesskabs udviklingspolitik i november
2000 (5), hvori man understregede, hvor vigtigt det er, at
den private sektor deltager i udviklingen af udviklingslande. CDC spiller en afgørende rolle for de britiske
myndigheders tilgang til dette emne. De britiske myndigheder minder endvidere om, at det i traktatens artikel
178 hedder, at Fællesskabet skal tage hensyn til de mål,
der er omhandlet i artikel 177, i de politikker, som det
iværksætter, og som vil kunne berøre udviklingslandene.
De mener, at det ikke at muligt at nå CDC's mål i løbet
af ti år, som er den tidsfrist, Kommissionen normalt
anvender.

(15)

De britiske myndigheder har fremsat følgende bemærkninger til Kommissionens betænkeligheder som
beskrevet i betragtning 12:
a) De britiske myndigheder fremfører, at de har kvantificeret den påtænkte støtte og understreget over for
Kommissionen, at de vil ophæve den påtænkte skattefritagelse for CDC, når markedssvigtet er afhjulpet, og
der ikke længere er behov for støtten.
b) De britiske myndigheder er enige i, at støtten skal
være en midlertidig foranstaltning med det endelige
mål at opnå et velfungerende marked for tilrådighedsstillelse af kapital til fattigere udviklingslande uden
behov for statslig indgriben. De vil ikke yde CDC
statsstøtte, som er unødvendig på baggrund af
markedsudviklingen.

(5) »EU-Bulletin EU« 11-2000, Udviklingssamarbejde (1/10) 1.6.43.
Erklæring fra Rådet og Kommissionen om Det Europæiske Fællesskabs udviklingspolitik.
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c) De britiske myndigheder er enige i, at risikokapitalinvestering er et område i hurtig udvikling i EU's
økonomi. De håber, at denne hurtige udvikling også
vil omfatte eller føre til flere etiske investeringer i de
fattigere udviklingslande. De er også enige med
Kommissionen i, at CDC ikke foretager den form for
risikokapitalinvesteringer, der er tale om i meddelelsen.

d) De britiske myndigheder svarer, at en godkendelse,
der i første omgang var begrænset til ti år, ikke ville
være praktisk håndterlig. CDC koncentrerer i stigende
grad sine aktiviteter om en række fonde efter almindelig praksis i sektoren. De enkelte fonde vil normalt
have en levetid på ti år, hvorefter investorerne får
udbetalt et afkast. En fond, som blev oprettet et år
efter Kommissionens godkendelse, vil derfor ikke give
investorerne noget afkast inden for støtteperioden.
De britiske myndigheder ville derfor skulle indgive en
ny anmeldelse inden oprettelsen af hver enkelt fond.
Mere generelt har de britiske myndigheder anslået, at
det ville tage 40-50 år at afhjælpe markedssvigtet for
tilrådighedsstillelse af kapital for nye markeder.
Udviklingen på kapitalmarkederne efter den 11.
september 2001 kan betyde, at det får endnu længere
udsigter. På baggrund af denne vurdering finder de
britiske myndigheder, at en tiårig godkendelse ikke
synes at være passende. Kommissionen fremfører, at
den ikke er overbevist om, at en godkendelse, der i
første omgang var begrænset til ti år, ville mindske
private investorers villighed til at investere i CDC
betydeligt. Hertil svarer de britiske myndigheder, at
denne vurdering er foretaget af den investeringsbank,
som den britiske regering benytter som sin finansielle
rådgiver om CDC. Det vil ikke være muligt at give
private investorer sikkerhed for, at Kommissionen vil
forlænge godkendelsen i løbet af den første tiårige
periode. Uden en forlængelse af godkendelsen vil
værdien af enhver investering blive påvirket betydeligt.

e) Spørgsmålet om, hvilke statsstøtteordninger der
stadig gælder, kan belyses særskilt.

f) De britiske myndigheder minder om topmødet i
Barcelona i marts 2002 og understreger, at det
britiske statsstøtteniveau stemmer overens med
konklusionerne fra Barcelona. De britiske myndigheder fremhæver desuden, at man i konklusionerne
fra Barcelona ikke opfordrer til en ubetinget tidsbegrænsning af statsstøtteforanstaltninger (selv om Det
Forenede Kongerige erkender, at der kan være gode
grunde til at tidsbegrænse støtteforanstaltninger),
men anmoder medlemsstaterne om at rette statsstøtte
mod markedssvigt, som CDC har gjort.
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g) De britiske myndigheder mener ikke, at den påtænkte
foranstaltning er et tilfælde af »skadelig skattekonkurrence«, som omhandlet i initiativerne fra EU og
OECD. I initiativet til bekæmpelse af skadelig skattekonkurrence benyttes dette udtryk til at beskrive en
urimelig foranstaltning, som har væsentlig betydning
for placeringen af forretningsaktiviteter i EU. En
sådan beskrivelse passer ikke på den påtænkte foranstaltning, hvis mål ikke er at koncentrere erhvervsaktiviteter i en enkelt medlemsstat, men at øge investeringerne i de fattigere udviklingslande.

(18)

— Et nyt investeringsselskab (»Manco« (7)). Manco skal
oprette investeringsfonde med et geografisk eller
sektormæssigt udgangspunkt, i første række for
Afrika, Sydasien, elproduktion og små og mellemstore virksomheder. Hver fond skal være enten et
selskab, et selskabslignende foretagende eller et partnerskab, som investorerne ejer andele i i forhold til
deres indskud, og fonden skal have vedtægter, der
svarer til dens formål. Hver fond vil blive forvaltet af
fondsforvaltere (»Fundcos«) med de rette færdigheder
og den rette erfaring, som Manco udpeger.

3.1. Nye oplysninger — omorganisering af CDC
Group plc
Ved brev af 27. september 2002, registreret den 7.
oktober 2002, og af 18. november 2002, registreret den
22. november 2002, fremlagde de britiske myndigheder
nye oplysninger, som de anmodede Kommissionen om
at tage hensyn til ved sin beslutning om at afslutte
proceduren.

(17)

De nye oplysninger vedrørte planer om at omorganisere
CDC, fordi der under den nuværende ledelsesstruktur
ikke er konkurrence om forvaltning af CDC's kapital. På
lidt længere sigt vil den påtænkte omorganisering skabe
et mere konkurrencepræget marked for forvaltning af
investeringer i fattigere udviklingslande.

Som følge af omorganiseringen vil CDC blive opdelt i to
særskilte selskaber:
— »CDC-Investco« (6) (det nuværende CDC med visse
ændringer af vedtægterne), som fortsat vil eje CDC's
og selskabets datterselskabers kontante og investeringsmæssige aktiver på samme grundlag som nu.
CDC-Investco får fordel af den påtænkte skattefritagelse, som denne procedure omhandler.

h) De britiske myndigheder er enige i, at CDC ikke skal
investere i lande, som er blevet optaget i EU. Dette
spørgsmål vil de behandle, når det bliver relevant.

(16)

L 199/31

(19)

Manco vil i første omgang være 100 % offentligt ejet (af
Department for International Development, DFID). Man
forestiller sig imidlertid, at en del af Mancos aktiekapital
hurtigst muligt udbydes til private investorer på åbne og
konkurrencemæssige vilkår. De britiske myndigheder har
fra deres rådgivere fået oplyst, at salg af Mancos aktiekapital, som er en mindre og enklere transaktion end salg
af hele CDC's aktiekapital, er muligt under de nugældende markedsforhold. CDC-Investco vil fortsat være
100 % offentligt ejet under omstruktureringen, men
myndighederne ønsker at inddrage private investorer i
CDC-Investco, når forholdene tillader det. Transaktionens struktur fremgår af nedenstående diagram (8):

(6) Selskabsnavnene »CDC-Investco« og »Manco« er kun midlertidige.
(7) Se fodnote 5.
(8) Kilde: De britiske myndigheder.
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En struktur med et forvaltningsselskab og en familie af
fonde er en anerkendt norm inden for den internationale
fondsforvaltning. Fordelene ved denne struktur for CDC
skal være følgende. For det første vil potentielle private
investorer kunne udpege fonde, som passer ind i deres
investeringsstrategi, fordi der for hver fond er angivet
forventet afkast, risikoprofil og andre karakteristika. For
det andet vil den overdrevne frygt for risikoen ved at
investere i fattigere lande bedre kunne dæmpes ved at
vise, at specialiserede fonde har succes på specifikke
markeder. For det tredje vil fondsstrukturen give
myndighederne mere gennemsigtighed og bedre tilsyn
med forvaltningsomkostningerne og resultaterne — samt
mulighed for at gribe ind i tilfælde af manglende resultater.

3.1.1. Den påtænkte kontrakt mellem CDC-Investco og
Manco

(21)

Det er foreslået, at CDC-Investco skal indgå en femårig
kontrakt om at binde kapital i fonde oprettet og forvaltet
af Manco. Det er nødvendigt for at sikre, at Mancos
oprindelige forretningsplan kan gennemføres, og at det
nye selskab bliver økonomisk rentabelt. Kontrakten vil
også indeholde betingelserne for forvaltning af CDC's
hidtidige portefølje, der skal sikre den fortsatte udvikling
af de eksisterende projekter.
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(22)

Efter fem år udløber hovedkontrakten, og CDC-Investco
vil frit kunne investere sin ubundne kapital i fonde
oprettet af andre selskaber eller af Manco og skaffe sig
investeringsforvaltning på konkurrencevilkår. I nogle
tilfælde kan den investeringsforvalter, som CDC-Investco
vælger, være Manco. Andre gange vil man antagelig
vælge et alternativ. Derfor vil CDC-Investco om f.eks. ti
år benytte en række selskaber, blandt andet Manco.
Samtidig forventer de britiske myndigheder, at Manco vil
forvalte kapital for en række investorer, herunder CDCInvestco. CDC-Investcos og Mancos særlige interesse i
udvikling af fattigere lande vil blive bevaret efter udløbet
af kontrakten mellem dem.

(23)

Der findes tilnærmelsesvis standardbetingelser, eller
typiske kontraktvilkår, for aftaler om forvaltning af investeringsfonde, og det forventes i det store og hele, at
CDC-Investcos kontrakt med Manco vil indeholde
sådanne betingelser. Atypiske vilkår vil kun forekomme
inden for følgende områder:

a) Manco vil blive forpligtet til at holde sig inden for
»CDC's landeunivers« de socialt ansvarlige forretningsprincipper og CDC's øvrige politiske værdier.
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sionens generelle opfattelse, at når staten griber ind for
at skabe en ny aktør på de internationale finansmarkeder, får det virkninger for investeringsstrømmene
mellem medlemsstaterne. I dette tilfælde er virkningerne
for samhandelen og konkurrencen dog begrænset på
grund af CDC Group plc's særlige investeringsprofil.

b) CDC-Investco vil afgive et betinget tilsagn om at investere i bestemte Manco-forvaltede fonde, der oprettes
i de første fem driftsår.
c) Der kan være forskellige gebyrer for forvaltning af
fondene, afhængigt af om CDC-Investco er eneinvestor i en fond eller en af mange. CDC-Investco
forbliver eneinvestor i de mindst attraktive fonde. For
disse fonde vil gebyret måske blive noget højere, men
ikke højere end i den nuværende struktur. Når CDCInvestco investerer i en fond sammen med private
investorer, betaler alle samme forvaltningsgebyr.

I det efterfølgende omtales modtageren af denne støtte
som »CDC-Investco«.

4.1.2. Omorganiseringen

3.1.2. Bemærkninger fra de britiske myndigheder
(24)

(25)

Uden omorganiseringen ville CDC's ledelse have tidsubegrænset ret til at forvalte hele CDC's kapital, mens den
påtænkte kontrakt bliver af begrænset varighed. Derfor
mener de britiske myndigheder, at deres fremgangsmåde
er konkurrencefremmende.
Udtalelserne i de britiske myndigheders anmeldelse af
CDC's skattefritagelse gælder fortsat. Mere specifikt vil
omorganiseringen ske i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om statsstøtte og risikovillig kapital,
fordi Manco bliver et nyt og innovativt selskab med
særlig interesse for markedssvigt på markeder for risikovillig kapital i fattigere udviklingslande, der træffer investeringsbeslutninger på forretningsmæssigt grundlag og
ikke modtager driftsstøtte eller fordrejer fællesmarkedet.
Man håber, at organiseringen vil fremskynde den proces,
der skal sætte CDC i stand til at afhjælpe markedssvigt i
forbindelse med tilrådighedsstillelse af risikovillig kapital
i fattigere lande.

4. VURDERING

4.1. Statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87,
stk. 1
4.1.1. Skattefritagelsen
(26)

Kommissionen modtog ingen nye oplysninger i løbet af
proceduren, der kan ændre dens oprindelige opfattelse
af, at skattefritagelsen indeholder statsstøtte til CDC
Group plc. Skattefritagelsen vil medføre et tab af
indtægter for staten og omfatter derfor statsmidler (9).
Foranstaltningen er kun åben for CDC og er derfor
specifik. Det er en fordel for CDC at få status som investeringsselskab og dermed opnå skattefordelen. Uden
den ville CDC ikke kunne tiltrække privat kapital til
nogen form for investering. Hvad angår påvirkningen af
samhandelen mellem medlemsstaterne, er det Kommis-

(9) Skatteprovenuets omfang afhænger af, i hvilken grad investorerne i
CDC er skattepligtige i Det Forenede Kongerige. Se også Kommissionens beslutning i sag N 56/2001 (EFT C 223 af 19.9.2002, s. 6).
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(27)

Som de britiske myndigheder fremfører, indeholder
kontrakten mellem CDC-Investco og Manco atypiske
betingelser inden for tre områder.
a) Manco vil fortsat være forpligtet til at holde sig inden
for »CDC's landeunivers«, de socialt ansvarlige forretningsprincipper og CDC Group plc's øvrige nuværende politiske værdier. Denne foranstaltning indeholder ikke statsmidler og udgør derfor ikke statsstøtte.
b) CDC-Investco afgiver tilsagn om at investere i
bestemte Manco-forvaltede fonde, der oprettes i de
første fem driftsår. Hvis de investerede beløb skal
betragtes som statsmidler i henhold til traktatens
artikel 87, stk. 1, skal tre betingelser opfyldes i
henhold til Domstolens retspraksis: i) der skal være
tale om offentlige midler, ii) foranstaltningen skal
kunne tilskrives staten, og iii) pengene skal investeres
på en måde, som en markedsøkonomisk investor ikke
ville have gjort (10).
I den foreliggende sag vurderer Kommissionen opfyldelsen af de tre betingelser på følgende måde:
i) CDC-Investco vil i første omgang stadig være
100 % ejet af staten, og privatiseringen er udsat
på ubestemt tid. Når beslutningen om placeringen
af midlerne træffes, vil de offentlige myndigheder
afgjort udøve dominerende indflydelse over CDCInvestco, og selskabets midler er derfor offentlige
midler.
ii) Foranstaltningen er udarbejdet og anmeldt af
staten.
iii) De britiske myndigheder fremfører, at kontrakterne om moderselskabets outsourcing af en
kernefunktion er usædvanlige, og at den påtænkte
kontrakt derfor ligger uden for visse markedsnormer.
Foranstaltningen indeholder derfor statsstøtte
henhold til traktatens artikel 87, stk. 1.

i

(10) Se f.eks. Domstolens dom i sag C-482/99, Frankrig mod Kommissionen, Sml. 2002 I, s. 4397.

L 199/34

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CDC-Investco afgiver kun tilsagn over for Manco, og
foranstaltningen er derfor specifik. En del af Mancos
aktiekapital skal privatiseres hurtigst muligt, og et
femårigt tilsagn om midler er en fordel for ethvert
privat investeringsselskab, fordi det sikrer en vis
indtægt og fortjeneste gennem forvaltningsgebyrer.
Forvaltning af aktiver på det plan, som Manco vil
operere på, er en international aktivitet. Foranstaltningen skal sikre selskabets rentabilitet på dette
marked. Foranstaltningen fordrejer eller truer med at
fordreje konkurrencen og påvirker samhandelen
mellem medlemsstaterne. Kommissionen finder
derfor, at CDC-Investcos tilsagn til Manco udgør
statsstøtte til Manco, som er omfattet af traktatens
artikel 87, stk. 1. Denne form for støtte kan ikke
kvantificeres.

elementer, som beskrevet i Kommissionens meddelelse
om statsstøtte og risikovillig kapital. En række af disse
kriterier skal sikre, at midlerne investeres og forvaltes på
markedsvilkår. Oprettelsen og privatiseringen af et
særskilt forvaltningsselskab vil derfor blot forbedre støttens muligheder for at opfylde de relevante kriterier.

(30)

Betænkelighederne vedrørte især støttens varighed, da
den blev anmeldt for et ubestemt tidsrum. I princippet
godkender Kommissionen ikke tidsubegrænset skattemæssig støtte, som ikke kan kvantificeres. Kort sagt
mener Kommissionen, at denne form for støtte skal være
midlertidig, fordi det endelige mål er at opnå et velfungerende marked uden statslig indgriben. Generelt udvikler
markedet for risikovillig kapital sig hurtigt, så det kan
ikke udelukkes, at den anmeldte støtte vil fordreje
konkurrencen og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne i større grad end i dag.

(31)

Hvis den hurtige udvikling af markederne for risikovillig
kapital imidlertid også fører til øgede etiske investeringer
i de fattigere udviklingslande, vil støttetildelingstidsrummet blive afkortet. Dette skyldes, at staten vil opgive
sin andel i CDC, som skattefritagelsen er forbundet med,
når de britiske myndigheder mener, at de relevante
markeder er udviklet. Hvis de relevante markeder imidlertid ikke udvikles, forbliver fordrejningen af konkurrencen begrænset, og varigheden vil derfor også være af
mindre betydning.

(32)

Kommissionen henviste også til Det Europæiske Råds
møde i Barcelona den 15.-16. marts 2002, hvor man
opfordrede til at mindske det samlede støtteniveau, og til
EU- og OECD-initiativer for at begrænse skadelig skattekonkurrence. Det er sandt, at man på Det Europæiske
Råds møde i Barcelona også opfordrede medlemsstaterne
til at rette statsstøtten mod påviste markedssvigt. Den
anmeldte foranstaltning har dog ikke til formål at
koncentrere forretningsaktiviteter i en enkelt medlemsstat og kan heller ikke forventes at ville få denne virkning. Da investorerne i CDC beskattes efter deres egne
forhold, har de ingen grund til at flytte, fordi CDCInvestco har fået en skattefritagelse.

(33)

I sin beslutning om at indlede proceduren nærede
Kommissionen desuden tvivl om, hvorvidt »CDC's
univers« kunne omfatte lande, som antagelig ville blive
medlemmer af EU i 2004. De britiske myndigheder vil
sikre, at CDC-Investco ikke investerer i lande, som er
blevet optaget i EU. Denne betænkelighed er dermed
fjernet. Endvidere indgår der ingen EØS-lande i CDC's
univers.

Manco vil blive privatiseret på åbne og konkurrencemæssige vilkår. Derfor finder Kommissionen, at der
ikke er tale om selektivitet på dette plan, og at støtten
ikke gives videre til private investorer i Manco.
c) Selv om forvaltningsgebyrerne varierer fra den ene
fond til den anden, vil de afspejle omkostningerne.
Når CDC-Investco investerer i de samme fonde som
private investorer, vil forvaltningsgebyrerne være de
samme for alle investorer. Kommissionen finder
derfor ikke, at hverken Manco eller de private investorer har nogen fordel, og differentieringen af
forvaltningsgebyrerne fra den ene fond til den anden
indeholder ikke statsstøtte i henhold til traktatens
artikel 87, stk. 1.

4.2. Støttens forenelighed i medfør af traktatens
artikel 87, stk. 3, litra c)

(28)

7.8.2003

Traktatens artikel 87, stk. 3, litra c) tillader Kommissionen at indrømme en undtagelse for »støtte til fremme
af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske
regioner, når den ikke ændrer samhandelsevilkårene på
en måde, der strider mod den fælles interesse«. I den
foreliggende sag skal støtten fremme udviklingen af
private EU-investorers risikovillige investeringer i virksomheder i de fattigere udviklingslande. De to støtteforanstaltninger vurderes særskilt nedenfor.

4.2.1. Skattefritagelsen

(29)

I sin beslutning om at indlede proceduren efter traktatens artikel 88, stk. 2, stillede Kommissionen ikke
spørgsmålstegn ved, om støtten som sådan var forenelig.
Støtte til CDC-Investco gives i overensstemmelse med
EU's udviklingspolitik i henhold til traktatens artikel
177. Ordningen indeholder desuden en række positive
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(34)
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Afslutningsvis mener Kommissionen fortsat, at især skattemæssig støtte ikke må gives på ubestemt tid. Kommissionen finder dog, at støtte i dette exceptionelle tilfælde
kan godkendes for en indledende periode på 20 år på
grund af støttens specificitet og mål, de britiske myndigheders ønske om at ophæve foranstaltningen, så snart
den ikke længere er nødvendig, den begrænsede fordrejning af konkurrencen, og fordi man ikke har modtaget
bemærkninger fra tredjemand. Hvorvidt støtten kan
godkendes for en længere periode, som de britiske
myndigheder anmoder om, kan bedre vurderes på et
senere tidspunkt, hvor man bedre kan inddrage eventuelle udviklinger på markedet. Hvis de britiske myndigheder ønsker det, kan de derfor meddele Kommissionen,
at støtten er blevet forlænget efter udløbet af den første
tiårsperiode.
4.2.2. Det femårige tilsagn om midler til Manco

(35)

(36)

(37)

Kommissionen bemærker, at omorganiseringen af CDC
Group plc er passende under de nuværende markedsvilkår og vil gøre det lettere at nå målet med ordningen,
nemlig at tiltrække privat kapital til investeringer i virksomheder i de fattigere udviklingslande. Strukturen med
et forvaltningsselskab og en familie af fonde er anerkendt
inden for international fondsforvaltning.
Kommissionen bemærker også, at de britiske myndigheder mener, at det er nødvendigt for CDC-Investco at
give tilsagn om at investere i bestemte Manco-forvaltede
fonde i de første fem år, den nye driftsstruktur anvendes.
På denne måde vil Manco være garanteret en vis indtægt
i form af forvaltningsgebyrer. Kommissionen erkender,
at det er vigtigt at sikre Mancos rentabilitet i den første
tid, da selskabet er et instrument i den britiske udviklingspolitik.
Kommissionen finder, at det femårige tilsagn om midler
kan betragtes som rimeligt i forhold til det mål, man
søger at nå. Støtten til Manco er derfor forenelig med
fællesmarkedet i medfør af traktatens artikel 87, stk. 3,
litra c). Denne beslutning stemmer desuden overens med
traktatens artikel 178, der siger, at Fællesskabet tager
hensyn til de i artikel 177 omhandlede mål i de politikker, som det iværksætter, og som vil kunne berøre
udviklingslandene.
5. KONKLUSION

(38)

Kommissionen konkluderer, at støtten til CDC-Investco i
form af en skattefritagelse er forenelig med fællesmarkedet i medfør af traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).
Den kan på nuværende tidspunkt imidlertid kun
godkendes for en indledende periode på 20 år fra sin
ikrafttræden. Ved udløbet af den første tiårsperiode kan
de britiske myndigheder anmelde en forlængelse af
ordningen ud over de første 20 år.
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(39)

Støtten til Manco i form af et tilsagn fra CDC-Investco
om at investere i bestemte fonde, som Manco har
oprettet, er også forenelig med fællesmarkedet i medfør
af traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og kan godkendes
for den femårsperiode, den blev anmeldt for.

(40)

Kommissionen lægger stor vægt på det igangværende
arbejde med at bekæmpe skadelig skattepraksis på såvel
EU-plan (adfærdskodeksgruppen) som i OECD (OECD's
forum om skadelig skattepraksis). Da CDC imidlertid
kun vil foretage reelle, aktive investeringer i tredjelande,
synes ordningen at være i overensstemmelse med EU's
praksis på dette område. Kommissionen vil nøje kontrollere dette i de årlige rapporter fra de britiske myndigheder —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Den statsstøtte i form af en skattefritagelse, som blev anmeldt
den 17. januar 2001, og som Det Forenede Kongerige vil yde
på grundlag af loven CDC Act 1999 om oprettelse af et investeringsselskab gennem omorganisering af CDC Group plc,
midlertidig betegnet som »CDC-Investco«, er forenelig med
fællesmarkedet i medfør af traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).
Skattefritagelsen godkendes i en indledende periode på 20 år
fra sin ikrafttræden.
Den statsstøtte i form af et tilsagn fra det investeringsselskab,
der midlertidigt betegnes som »CDC-Investco«, om at investere i
bestemte fonde, som Det Forenede Kongerige vil gennemføre til
fordel for et forvaltningsselskab, som skal oprettes gennem
omorganisering af CDC Group plc, og som midlertidigt
betegnes som »Manco«, er forenelig med fællesmarkedet i
medfør af traktatens artikel 87, stk. 3, litra c). Støtten
godkendes for en periode på fem år fra ikrafttræden af den relevante kontrakt mellem de to selskaber.
Gennemførelsen af støtten godkendes dermed i de anførte
tidsrum.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2003.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 30. april 2003
om statsstøtte ydet af Tyskland til Heckert Werkzeugmaschinen GmbH
(meddelt under nummer K(2003) 1326)
(Kun den tyske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2003/591/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

Sachsen, der er et støtteområde ifølge traktatens artikel
87, stk. 3, litra a). HWG er opstået af det tidligere statsejede »Kombinat Fritz Heckert«.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

A. Privatiseringen
under henvisning til aftalen om oprettelse af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra
a),
efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres
bemærkninger i henhold til ovennævnte artikel (1) og under
hensyn til disse bemærkninger, og

(4)

»Kombinat Fritz Heckert« overtoges i 1991 af den tyske
Treuhandanstalt (»THA«) og blev omdøbt til HeckertChemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH (»H-CW«).

(5)

Efter et offentligt og ubetinget udbud blev de vigtigste
dele af værktøjsmaskinproduktionen den 24. september
1993 under navnet Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH (»HCW«) solgt til Traub AG, Reichenbach. Købsprisen var 7 mio. DEM (3,57 mio. EUR).
HCW beskæftigede på det tidspunkt 420 medarbejdere.

(6)

I forbindelse med privatiseringen modtog selskabet støtte
på i alt ca. 81,6 mio. EUR på grundlag af godkendte
ordninger. Disse foranstaltninger omfattede bl.a. videreførelse af garantier for kassekreditter og kautionsforpligtelser på 11 mio. DEM (5,6 mio. EUR), som oprindeligt var blevet ydet af Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (»BvS«) før privatiseringen. 80 %
af disse garantier og kautioner blev overtaget af delstaten
Sachsen og forbundsmyndighederne (3).

(7)

Traub AG kom i 1995 i finansielle vanskeligheder. Som
følge af Traub AG's dårlige resultater indefrøs bankerne
alle gruppens kreditlinjer. Ved udgangen af 1996 tvang
den deraf følgende mangel på likviditet Traub AG og
HCW til konkurs. På dette tidspunkt beskæftigede HCW
640 medarbejdere.

ud fra følgende betragtninger:

I. SAGSFORLØB
(1)

Tyskland underrettede ved brev af 28. december 1999
Kommissionen om, at det havde ydet støtte til Heckert
Werkzeugmaschinen GmbH. Støttesagen blev registreret
under nr. NN 7/2000. Kommissionen anmodede om
yderligere oplysninger ved breve af 21. januar 2000, 26.
januar 2001 og 1. august 2001. Den modtog svar fra
Tyskland med breve af 24. februar 2000, 29. maj 2001
og 6. september 2001.

(2)

Kommissionen underrettede ved brev dateret den 28.
december 2001 Tyskland om, at den havde besluttet at
indlede proceduren i traktatens artikel 88, stk. 2, med
hensyn til støtten og opfordrede de interesserede parter
til at fremsende bemærkninger (2). Herefter blev sagen
registreret som C 93/2001. Kommissionen modtog
bemærkninger fra Tyskland den 28. januar og 1. marts
2002.

B. Virksomhedens videreførelse under konkursbehandlingen
II. BESKRIVELSE
(8)

1. Modtageren
(3)

Sagen vedrører rednings- og omstruktureringsstøtte til
Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. Selskabet producerer værktøjsmaskiner og er specialiseret i fremstilling
af fræsere. Det er beliggende i Chemnitz i delstaten

(1) EFT C 51 af 26.2.2002, s. 13.
(2) Se fodnote 1.

Kurator besluttede at videreføre HCW's aktiviteter med
henblik på forberedelse til salg. Han grundlagde den 24.
januar 1997 Heckert Werkzeugmaschinen GmbH
(»HWG«) som salgsselskab for HCW. Grunden hertil var,
at han ønskede at være på markedet med et selskab, der
ikke var under konkurs. HWG skulle modtage og udføre
nye ordrer, medens det konkursramte HCW fortsatte
med at producere varer, der skulle sælges via HWG.

(3) Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344 af 15.7.1991
(N 297/91).

7.8.2003
(9)
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Deutsche Bank ydede den 29. november 1996 en kredit
på i alt 16 mio. DEM (8,16 mio. EUR) til det konkursramte selskab. Senere, den 13. juni 1997, øgedes
kreditten med 12 mio. DEM (6,12 mio. EUR) for at
sikre opfyldelsen af en af de største ordrer. Renterne for
kreditten var 7,5 % p.a. og blev betalt den 15. februar
1998. Kreditten blev indtil 80 % garanteret af Forbundsmyndighederne og delstaten. Provisionen herfor androg
0,5 %, og garantien ophørte, samme dag som lånet blev
tilbagebetalt.

(10)

Den 7. august 1997 ydede BvS desuden virksomheden et
lån på 9,5 mio. DEM (4,9 mio. EUR) til en rente på
6 %.

(11)

Formålet med begge lån var at dække driftsomkostningerne under konkursbehandlingen.

for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (3). Da støtten blev ydet, før de nye
rammebestemmelser trådte i kraft i 1999 (4), blev den
vurderet på grundlag af de gamle rammebestemmelser
fra 1994.
(17)

b) om den 80 %-garanti i forbindelse med forhøjelsen af
kreditten fra Deutsche Bank fra 16 mio. DEM
(8,16 mio. EUR) til 28 mio. DEM (14,3 mio. EUR),
der ved indledningen af proceduren blev vurderet
som redningsstøtte, overholdt kriterierne i rammebestemmelserne

Den 16. juni 1998 solgte kurator HWG sammen med
HCW's nødvendige produktionsaktiver til den schweiziske værktøjsmaskinproducent Starrag AG (»Starrag«).
Købsprisen for HWG var på 50 000 DEM
(25 510 EUR). Prisen for produktionsaktiverne var på
47,4 mio. DEM (24,2 mio. EUR).

(13)

BvS gav i forbindelse med salget til Starrag afkald på
tilbagebetalingen af ovennævnte lån på 9, mio. DEM
(4,9 mio. EUR). Tyskland underrettede imidlertid den
10. maj 2001 Kommissionen om, at kurator havde tilbagebetalt lån og renter fuldt ud.

(14)

Den 19. september 1998 ydede Deutsche Bank HWG et
lån på 10 mio. DEM (5,1 mio. EUR), som blev offentligt refinansieret af Kreditanstalt für Wiederaufbau
(»KfW«) under en af Kommissionen godkendt støtteordning (1). Lånet blev ydet for en periode på ti år til en
rente på 3,75 %. Det skal tilbagebetales i 16 afdrag
begyndende ultimo februar 2001.

(15)

Endelig modtog HWG også investeringsstøtte på
13,28 mio. DEM (6,78 mio. EUR) samt en investeringspræmie på 499 800 DEM (255 000 EUR) i overensstemmelse med støtteordninger godkendt af Kommissionen (2).

c) om KfW-refinansieringen af lånet fra Deutsche Bank
på 10 mio. DEM (5,1 mio. EUR), og især renten på
3,75 %, herunder tilbagebetalingsvilkårene med
oprindeligt to et halvt års afdragsfrihed, var i overensstemmelse med rammebestemmelserne
d) om BvS-lånet på 9,5 mio. DEM (4,9 mio. EUR), der
ved indledningen af proceduren blev vurderet som
redningsstøtte, kan betragtes som en engangsredningsaktion, og om det overholdt de frister for tilbagebetaling, der er fastsat i rammebestemmelserne
(18)

I beslutningen om at indlede undersøgelsesproceduren
vurderedes støtten på grundlag af rammebestemmelserne

(1) KfW-Mittelstandsprogramm, SG (96) D/3473 af 29.3.1996 (NN 37/
95).
(2) 27. fælles rammeplan for forbedring af de regionale erhvervsstrukturer (investeringslån), SG (1999) 03472 af 17.5.1999 (C 84/98).
Investitionszulagengesetz 1996 (investeringspræmie), SG (96) 3794
af 11.4.1996 (N 494/A/95).

I forbindelse med Tysklands påstand om, at foranstaltningerne blev ydet som omstruktureringsstøtte og derfor
kunne betragtes som forenelige med fællesmarkedet, gav
Kommissionen udtryk for tvivl om, hvorvidt støttemodtageren efter rammebestemmelserne var berettiget til at
modtage omstruktureringsstøtte.

III. TYSKLANDS BEMÆRKNINGER
(19)

Tyskland fremsendte under undersøgelsesproceduren
følgende yderligere og reviderede oplysninger:
1. Vedrørende garantierne i forbindelse med privatiseringen

2. Beslutningen om indledning af proceduren under
traktatens artikel 88, stk. 2
(16)

I forbindelse med indledningen af proceduren gav
Kommissionen udtryk for tvivl med hensyn til følgende
forhold:
a) om garantierne på 11 mio. DEM (5,6 mio. EUR)
for kassekreditterne og kautionsforpligtelserne, der
ydedes i forbindelse med privatiseringen, var i overensstemmelse med ovennævnte rammebestemmelser.
Det var især tvivlsomt, om forbundsmyndighederne
og delstaten kunne yde garantien i fællesskab, og om
foranstaltningen bestod af en delvis og tidsmæssigt
begrænset garanti i overensstemmelse med bestemmelserne

C. Salget af virksomheden til en ny investor
(12)

L 199/37

(20)

Tyskland meddeler Kommissionen, at der i forbindelse
med garantierne for lånene på 11 mio. DEM
(5,6 mio. EUR), som blev ydet ved privatiseringen, pr.
21. februar 1995, var tale om simpel kaution for 65 %
— og ikke 80 % — indtil 31. december 2002. Fra 31.
december 1999 faldt garantien med 25 % årligt.

(3) EFT C 368 af 23.12.1994, s. 12.
(4) EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2.

L 199/38
(21)
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DA

(22)

myndighederne og delstaten Sachsen i forbindelse med
privatiseringen, skal anføres, at garantier for investeringskreditter og tidsbegrænsede driftskreditter på indtil
80 % er lovlige ifølge den nævnte ordning.

Opdelingen af garantiforpligtelsen mellem forbundsmyndighederne og delstaten i forholdet 60:40 betegnes som
en intern foranstaltning, der ikke havde indflydelse på
ordningens samlede støtteloft, som Kommissionen fik
meddelelse om med brevet af 26. juni 1995.
2. Vedrørende garantien for 80 % under
samlede konkursbehandling

den

(28)

Hertil erklærer Tyskland, at den var blevet givet under
samme støtteordning som tidligere garantier (1) og derfor
ikke skal vurderes som ad hoc-redningsstøtte.
3. Vedrørende det under konkursbehandlingen
KfW-refinansierede lån fra Deutsche bank

(23)

(24)

(25)

Hertil meddeler Tyskland Kommissionen, at kun 96 %
effektivt blev udbetalt til virksomheden, selv om 100 %
af det nominelle beløb skulle tilbagebetales. Derfor blev
lånet ydet til en effektiv rente på 4,58 %.
Desuden fremhæver Tyskland, at lånet blev refinansieret
i overensstemmelse med »Mittelstandsprogramm Ost« (2),
hvorefter der indtil afslutningen af 1998 kunne ydes en
0,25 % lavere rente i forhold til »Mittelstandsprogramm
West«. Forskellen på de rentesatser, der blev anvendt af
KfW, og Kommissionens referencesats skyldes ifølge
Tyskland, at markedsrenten på det pågældende tidspunkt
var faldende, og at referencesatsen kun tilpasses med
lange mellemrum.
Desuden henviser Tyskland til, at amortiseringen ifølge
»Mittelstandsprogramm Ost« begynder efter 2½ år.

Tyskland fremførte med hensyn til BvS-lånet på
9,5 mio. DEM (4,9 mio. EUR), der blev ydet under
konkursbehandlingen, at det var foreneligt med rammebestemmelserne for redningsstøtte. Det er Tysklands
opfattelse, at det i tilfælde, hvor støttemodtageren er
under konkurs, er irrelevant at fokusere på amortiseringsfristen, fordi tilbagebetalingen i disse tilfælde sker af
provenuet fra konkursbehandlingen. Dette vil almindeligvis føre til forsinket tilbagebetaling. Desuden understreger Tyskland, at lånet udelukkende blev brugt til
videreførelse af driften i det konkursramte HCW.

(29)

Ved procedurens indledning blev den offentlige garanti
på 80 % i forbindelse med forhøjelsen af Deutsche Banklånet
fra
16 mio. DEM
(8,16 mio. EUR)
til
28 mio. DEM (14,3 mio. EUR) vurderet som redningsstøtte, og Kommissionen var i tvivl om, hvorvidt betingelserne for ydelse af redningsstøtte var opfyldt.

(30)

Efter procedurens indledning meddelte Tyskland, at
garantien var ydet efter samme garantiordning som
førnævnte garantier. Kommissionen fastslår, at der er tale
om en tidsbegrænset 80 % garanti for en tidsbegrænset
driftskredit, der synes dækket af ordningen og derfor
ikke behøver yderligere vurdering.

3. Det af KFW refinansierede Deutsche Bank-lån
under konkursbehandlingen

(31)

Vedrørende dette spørgsmål tager Kommissionen de
oplysninger, som Tyskland har fremsendt efter procedurens indledning til efterretning, hvorefter lånet blev ydet
til en effektiv rentesats på 4,58 %. Desuden opfylder
foranstaltningen det for Østtyskland gældende program,
hvorefter 2½ tilbagebetalingsfrie år er tilladt, og renten
kan sænkes med 0,25 % i forhold til den ordning, der
gælder for Vesttyskland. I denne forbindelse kan det også
konstateres, at lånet blev ydet på et tidspunkt, hvor
renten var faldende, og Kommissionens referencesats,
der i september 1998 stadig lå på ca. 5,94 %, blev
tilpasset i november 1998 til 4,87 %.

(32)

På baggrund heraf synes foranstaltningen at opfylde
bestemmelserne i »Mittelstandsprogramm« og ikke kræve
yderligere vurdering.

IV. VURDERING

1. Garantierne i forbindelse med privatiseringen
(27)

Med hensyn til garantierne for kassekreditterne på
5,5 mio. DEM
og
kautionsforpligtelserne
på
5,5 mio. DEM, som blev stillet til rådighed af forbunds-

(1) Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344 af 15.7.1991
(N 297/91).
(2) KfW Mittelstandsprogramm Ost, SG (96) D/3475 af 29.3.1996 (NN
24/96).

Kommissionen baserer sig på de tyske oplysninger om,
at garantierne kun dækkede 65 % af kreditterne og indtil
31. december 2002. Desuden skal det fastslås, at den
interne opdeling mellem forbund og delstat — som
Kommissionen fik meddelelse om med brev af 26. juni
1995 — ikke har bidraget til at ændre støtteloftet eller
andre tillæg ifølge ordningen. Derfor synes disse foranstaltninger at opfylde bestemmelserne i den pågældende
ordning og ikke kræve vurdering under denne beslutning.

2. 80 %-garanti under konkursbehandlingen

4. BvS-lånet under konkursbehandlingen
(26)

7.8.2003

7.8.2003
(33)

(34)

DA
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Som følge deraf behøver de foranstaltninger, der er i
overensstemmelse med de godkendte ordninger, ikke at
vurderes nærmere på baggrund af denne beslutning.
I overensstemmelse dermed kan kun det BvS-lån på
9,5 mio. DEM (4,9 mio. EUR), der blev ydet i 1997
under konkursbehandlingen, betragtes som ad hocstøtte.
4. BvS-lånet ydet under konkursbehandlingen

(35)

(36)

Kommissionen konstaterer, at den nævnte ad hoc-støtte,
dvs. BvS-lånet på 9,5 mio. DEM (4,9 mio. EUR) i
mellemtiden er blevet tilbagebetalt med en rente på 6 %.
Den noterer ligeledes, at Kommissionens referencesats,
der bruges til at fastsætte den rente, der skal betales ved
tilbagekrævning af støtte, der er uforenelig med fællesmarkedet, på lånets ydelsestidspunkt var 5,54 %.
På denne baggrund konkluderer Kommissionen, at den
potentielt uforenelige statsstøtte, dvs. BvS-lånet på
9,5 mio. DEM (4,9 mio. EUR), er blevet tilbagebetalt,
og at alle potentielle konkurrencefordrejninger som følge
af denne støtte derfor er blevet fjernet.

L 199/39
V. KONKLUSION

(37)

Undersøgelsesproceduren ifølge traktatens artikel 88, stk.
2, er således blevet overflødig med hensyn til denne
foranstaltning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Undersøgelsesproceduren ifølge traktatens artikel 88, stk. 2, der
indledtes den 20. december 2001 vedrørende en støtte, som
Tyskland har ydet Heckert Werkzeugmaschinen GmbH,
Chemnitz, er afsluttet.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2003.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

