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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1741/2003
af 1. oktober 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 2. oktober 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 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 1. oktober 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

0702 00 00

052
060
096
999

99,2
90,4
68,9
86,2

0707 00 05

052
999

106,4
106,4

0709 90 70

052
999

107,4
107,4

0805 50 10

052
388
524
528
999

81,8
85,2
61,0
50,9
69,7

0806 10 10

052
064
999

102,8
97,9
100,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
720
800
804
999

86,0
65,7
35,3
106,8
72,4
172,7
103,8
91,8

0808 20 50

052
064
388
720
999

110,2
67,0
72,7
65,2
78,8

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. 1742/2003
af 1. oktober 2003
om den særlige 46. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2799/1999
omhandlede løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 806/2003 (2), særlig artikel 10, og

(3)

En gennemgang af de modtagne bud medfører, at licitationen skal være uden virkning.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/
1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk
og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af
sådant skummetmælkspulver (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2238/2002 (4), har interventionsorganerne iværksat en løbende licitation for visse mængder
skummetmælkspulver, som de ligger inde med.
I henhold til bestemmelserne i artikel 30 i forordning
(EF) nr. 2799/1999 fastsættes en mindstesalgspris under
hensyntagen til de modtagne tilbud under hver særlig
licitation, eller det besluttes, at licitationen skal være
uden virkning.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den besluttes, at den 46. licitation, der er afholdt i henhold til
forordning (EF) nr. 2799/1999, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 23. september 2003, skal være uden
virkning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. oktober 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3.
EFT L 341 af 17.12.2002, s. 11.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1743/2003
af 1. oktober 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 2. oktober 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 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

86,06

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)

—

272,79

200,60

271,71

285,90

—

b) Pris fob (EUR/ton)

—

—

—

245,96

260,15

—

c) Skibsfragt (EUR/ton)

—

—

—

25,75

25,75

—

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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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1744/2003
af 1. oktober 2003
om ændring af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/
96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for
korn (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003 (4),
særlig artikel 2, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1736/2003 (5).

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det
fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden
i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t
fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor
nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr.
1736/2003 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I og II til den ændrede forordning (EF) nr. 1736/2003
affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. oktober 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12.
EUT L 249 af 1.10.2003, s. 32.
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BILAG I
Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

KN-kode

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)
(EUR/ton)

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

Blød hvede, til udsæd

0,00

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

21,86

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

50,46

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

50,46

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

21,86

( ) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af
tolden på:
— 3 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
— 2 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.
(2) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
1
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden
(den 30. september 2003)
1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

middelgod
kvalitet (*)

ringe
kvalitet (**)

US barley 2

Notering (EUR/t)

129,05 (****)

77,89

165,49 (***)

155,49 (***)

135,49 (***)

108,78 (***)

—

11,07

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Præmie for Golfen (EUR/t)
Præmie for The Great Lakes (EUR/t)
(*)
(**)
(***)
(****)

12,85

Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).
Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).
Fob Duluth.
Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

2. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Fragt/omkostninger: Mexikanske Golf-Rotterdam: 17,62 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 26,39 EUR/t.
3. Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003
af 12. september 2003
om anvendelse af mindstereserver
(ECB/2003/9)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

server, skal de holdes på konti hos ECB og deltagende
nationale centralbanker (deltagende NCB'er). Det
betragtes som hensigtsmæssigt, at disse reserver udelukkende holdes på konti hos deltagende NCB'er.

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel
19,1,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23.
november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse
af mindstereserver (1), ændret ved forordning (EF) nr. 134/
2002 (2),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 af 23.
november 1998 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til
at pålægge sanktioner (3), og

(3)

For at mindstereserverne kan være et effektiv instrument,
må der også opstilles nærmere bestemmelser om beregning og opretholdelse af mindstereserver samt om indberetning og verikation.

(4)

Interbankforpligtelser skal ikke medregnes i reservekravsgrundlaget, og derfor skal et eventuelt standardfradrag
for passiver med en løbetid på op til to år inden for
kategorien af gældsbeviser baseres på en makrokoefficient, der gælder i hele euroområdet for forholdet
mellem i) beholdningen af de pågældende instrumenter
udstedt af kreditinstitutter, som besiddes af andre kreditinstitutter, ECB og deltagende NCB, og ii) det samlede
udestående beløb af disse instrumenter udstedt af kreditinstitutter.

(5)

Som hovedregel vil kalenderen for reservekravsperioderne følge kalenderen for de møder i ECB's Styrelsesråd,
hvor den månedlige drøftelse af pengepolitikken er på
dagsordenen.

(6)

Særlige procedurer for meddelelse og anerkendelse af
mindstereserver er nødvendige, således at institutterne i
god tid er bekendt med deres forpligtelser med hensyn
til minstereserver —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

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

Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2818/
98 (ECB/1998/15) af 1. december 1998 om anvendelse
af mindstereserver (4) er blevet ændret væsentligt to
gange. For det første blev der med Den Europæiske
Centralbanks forordning (EF) nr. 1921/2000 (ECB/2000/
8) (5) indført særlige procedurer for fusioner og spaltninger, der involverer kreditinstitutter, for at præcisere
disse institutters forpligtelser med hensyn til reservekrav.
For det andet blev andre bestemmelser af hensyn til
effektiviteten ændret ved Den Europæiske Centralbanks
forordning (EF) 690/2002 (ECB/2002/3) (6) for at præcisere, at udstedere af elektroniske penge er underlagt
reservekrav, for at indføre en generel regel, ifølge hvilken
kreditinstitutter automatisk fritages for mindstereservekravet for hele den reservekravsperiode, inden for
hvilken de er ophørt med at virke som kreditinstitutter,
og for at præcisere kravet om, at et instituts passiver
over for en filial af den samme enhed eller over for den
samme enheds hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted, som er beliggende uden for de deltagende medlemsstater, skal indgå i reservekravsgrundlaget. Med nye
ændringer til forordning (EF) nr. 2818/98 (ECB/1998/
15) er det af overskueligheds- og forenklingshensyn
ønskeligt, at de pågældende bestemmelser omarbejdes og
samles i en enkelt tekst.
Artikel 19.1 i statutten foreskriver, at hvis Den Europæiske Centralbank (ECB) kræver, at kreditinstitutter, der er
etableret i deltagende medlemsstater, holder mindstere-

EFT L 318 af 27.11.1998, s. 1.
EFT L 24 af 26.1.2002, s. 1.
EFT L 318 af 27.11.1998, s. 4.
EFT L 356 af 30.12.1998, s. 1.
Forordning ECB/2000/8 af 31. august 2000 om ændring af Den
Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) og om ændring af Den
Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2819/98 om den
konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) (EFT L 229 af 9.9.2000, s. 34).
(6) Forordning ECB/2002/3 af 18. april 2002 om ændring af forordning ECB/1998/15 om anvendelse af mindsterereserver (EFT L 106
af 23.4.2002, s. 9).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
— »deltagende medlemsstat«: en EU-medlemsstat, som har
indført euroen i overensstemmelse med traktaten
— »deltagende national centralbank (deltagende NCB)«: en
deltagende medlemsstats nationale centralbank
— »Eurosystemet«: ECB og de deltagende NCB'er
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— »institut«: enhver enhed i en deltagende medlemsstat, som i
medfør af bestemmelserne i statuttens artikel 19.1 skal
holde mindstereserver efter pålæg fra ECB
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— »spaltning«: den foranstaltning, hvorved et kreditinstitut (det
»spaltede institut«) ved opløsning uden likvidation overfører
sine samlede aktiver og passiver til flere institutter (de
»modtagende institutter«), som kan være nyetablerede
kreditinstitutter.

— »reservekonto«: et instituts konto hos en deltagende NCB,
hvis saldo ultimo dagen tjener til at opfylde det reservekrav,
der gælder for instituttet

— »reservekrav«: kravet om, at institutter skal holde mindstereserver på reservekonti hos deltagende NCB'er

Artikel 2

Institutter, som er underlagt reservekrav
— »reservekoefficient«: den procentdel, som er fastsat i artikel
4, for de enkelte poster i reservekravsgrundlaget
1. Kravet om mindstereserver gælder for følgende kategorier
af institutter:
— »reservekravsperiode«: den periode, for hvilken det beregnes,
om reservekravene er overholdt, og i hvilken de pågældende
mindstereserver skal holdes på reservekonti

— »saldo ultimo dagen«: saldoen på det tidspunkt, hvor betalingsaktiviteter og -posteringer vedrørende en eventuel
anvendelse af Eurosystemets stående faciliteter er afsluttet

— »NCB-bankdag«: alle dage, hvor en given deltagende NCB
holder åbent med det formål at udføre Eurosystem-pengepolitiske operationer

— »resident«: enhver fysisk eller juridisk person med bopæl
eller hjemsted i en deltagende medlemsstat, jf. artikel 1, stk.
4, i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november
1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1)

— »omstruktureringsforanstaltninger«: tiltag, som har til formål
at bevare eller genoprette den finansielle situation i et
institut, og som kan indvirke på tredjeparters bestående
rettigheder, herunder tiltag som f.eks. standsning af betalinger, udsættelse af håndhævelsesforanstaltninger og
nedbringelse af fordringer

— »afviklingsprocedurer«: kollektive procedurer vedrørende et
institut, som nødvendigvis indebærer indgriben fra retlige
eller andre kompetente myndigheder i en deltagende
medlemsstat med det formål at realisere aktiver under disse
myndigheders tilsyn, herunder også tilfælde, hvor procedurerne afsluttes med en tvangsakkord eller en anden tilsvarende foranstaltning

— »fusion«: den foranstaltning, hvorved et eller flere kreditinstitutter (de »fusionerende institutter«) ved opløsning uden
likvidation overfører deres samlede aktiver og passiver til et
andet kreditinstitut (»det overtagende institut«), som kan
være et nyetableret kreditinstitut
(1) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

a) kreditinstitutter som defineret i artikel 1, stk 1, første afsnit,
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20.
marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed
som kreditinstitut (2), undtagen deltagende NCB'er
b) filialer som defineret i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2000/12/
EF af kreditinstitutter som defineret i artikel 1, stk. 1, første
afsnit, i samme direktiv, undtagen deltagende NCB'er, hvilket
også omfatter filialer af kreditinstitutter, som hverken har
vedtægtsmæssigt hjemsted eller hovedkontor i en deltagende
medlemsstat.

Når kreditinstitutter, som er etableret i deltagende medlemsstater, har filialer uden for de deltagende medlemsstater, er disse
ikke underlagt mindstereservekrav.

2. Uden at være forpligtet til at indgive anmodning herom
er et institut fritaget for reservekrav fra begyndelsen af den
reservekravsperiode, inden for hvilken dens tilladelse er
inddraget eller bortfaldet, eller inden for hvilken der af en retlig
myndighed eller anden kompetent myndighed i en deltagende
medlemsstat træffes afgørelse om at indlede afviklingssprocedurer vedrørende instititutionen.

ECB kan på et ikke-diskriminerende grundlag fritage følgende
institutter fra reservekravene:
a) institutter, som er omfattet af omstruktureringsforanstaltninger
b) institutter, for hvilke det gælder, at formålet med ECB's
reservekravssystem ikke kan opfyldes ved at pålægge dem
reservekrav. Når ECB træffer beslutning om en sådan fritagelse, sker det under hensyntagen til mindst et af følgende
kriterier:
i) instituttet varetager særlige funktioner
(2) EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1, ændret ved direktiv 2000/28/ET (EFT
L 275 af 27.10.2000, s. 37).
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ii) instituttet driver ikke aktiv bankvirksomhed i konkurrence med andre kreditinstitutter
iii) instituttets indskud er udelukkende beregnet til regional
og/eller international udviklingsstøtte.
3.
ECB offentliggør en liste over institutter, som er underlagt
reservekrav. ECB offentliggør ligeledes en liste over institutter,
som er fritaget for reservekravene af andre årsager, end at instituttet er omfattet af omstruktureringsforanstaltninger. Institutterne kan ved hjælp af disse lister fastslå, om deres gældsforpligtelser vedrører andre institutter, som selv er underlagt reservekrav. Disse lister er ikke afgørende for, hvorvidt et institut er
underlagt reservekrav i henhold til denne artikel.
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3. Instituttet beregner reservekravsgrundlaget for en given
reservekravsperiode på grundlag af dataene vedrørende
måneden to måneder forud for den måned, i hvilken reservekravsperioden starter. Instituttet indberetter reservekravsgrundlaget til den relevante deltagende NCB i henhold til bestemmelserne om ECB's rapporteringskrav for penge- og bankstatistik,
som er fastlagt i forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13).

4. For institutter, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2423/2001
(ECB/2001/13), beregnes reservekravsgrundlaget for tre på
hinanden følgende reservekravsperioder begyndende med den
reservekravsperiode, der starter den tredje måned efter
udgangen af et kvartal, på grundlag af data ultimo kvartalet,
som indberettes i henhold til bilag II i forordning (EF) nr.
2423/2001 (ECB/2001/13). Disse institutter meddeler deres
mindstereserver i overensstemmelse med artikel 5.

Artikel 3
Reservekravsgrundlag
Artikel 4
1.
Et instituts reservekravsgrundlag omfatter følgende
passiver (som defineret i bestemmelserne om ECB's rapporteringskrav for penge- og bankstatistik i Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) af 22.
november 2001 om den konsoliderede balance i MFIsektoren (1)), som følge af accept af midler:

Reservekoefficienter

a) indlån

1. For følgende passivkategorier (som defineret i bestemmelserne om ECB's rapporteringskrav for penge- og bankstatistik i
forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13)) finder en reservekoefficient på 0 % anvendelse på:

b) udstedte gældsinstrumenter.

a) indlån med en aftalt løbetid på over to år

Hvis et institut har passiver over for en filial af den samme
enhed eller over for den samme enheds hovedkontor eller
vedtægtsmæssige hjemsted, som er beliggende uden for de
deltagende medlemsstater, skal disse forpligtelser indgå i reservekravsgrundlaget.

b) indlån med et opsigelsesvarsel på over to år

2.

Følgende passiver medtages ikke i reservekravsgrundlaget:

a) passiver over for andre institutter, der ikke er opført som
værende fritaget for ECB's reservekravssystem i henhold til
artikel 2, stk. 3, og
b) passiver over for ECB eller en deltagende NCB.
Ved anvendelsen af denne bestemmelse skal instituttet over for
den pågældende NCB dokumentere den faktiske størrelse af sine
passiver over for andre institutter, som ikke er opført som
værende fritaget for ECB's reservekravssystem, og over for ECB
eller en deltagende NCB, for at de kan udelades af reservekravsgrundlaget. Hvis instituttet ikke kan føre dokumentation for
udstedte gældsinstrumenter med en aftalt løbetid på op til to
år, kan den foretage et standardfradrag i reservekravsgrundlaget
på den udestående del af deres gældsinstrumenter, som er
udstedt med en aftalt løbetid på op til to år. ECB offentliggør
størrelsen af dette standardfradrag på samme måde, som den
offentliggør den i artikel 2, stk. 3, omhandlede liste.
(1) EFT L 333 af 17.12.2001, s. 1.

c) genkøbsforretninger
d) gældsinstrumenter med en aftalt løbetid på over to år.

2. For alle andre passiver, som medtages i reservekravsgrundlaget, gælder en reservekoefficient på 2,0 %.

Artikel 5

Beregning og meddelelse af mindstereserver

1. Det mindstereservebeløb, som hvert institut skal holde for
en given reservekravsperiode, beregnes ved at anvende reservekoefficienter for de respektive poster i reservekravsgrundlaget
for den pågældende periode, som defineret i artikel 4. De mindstereserver, som er identificeret af den relevante deltagende
NCB og af instituttet i henhold til de i denne artikel nævnte
procedurer, udgør grundlaget for i) forrentningen af de obligatoriske reservekravsbeholdninger og ii) vurderingen af, om et
institut overholder forpligtelsen til at holde de krævede mindstereserver.
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2.
Hvert enkelt institut indrømmes et fradrag på
100 000 EUR, som fratrækkes mindstereservebeløbet, jf. dog
bestemmelserne i artikel 11 og 13.
3.
Hver deltagende NCB fastsætter procedurer for meddelelsen af institutternes individuelle mindstereserver i henhold til
følgende principper: Enten den pågældende deltagende NCB
eller instituttet tager initiativ til at beregne instituttets mindstereserver for den pågældende reservekravsperiode på grundlag af
den statistiske information og det reservekravsgrundlag, der er
indberettet i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF)
nr. 2423/2001 (ECB/2001/13). Den part, der foretager beregningen, meddeler den anden part de beregnede mindstereserver
senest tre NCB-bankdage inden reservekravsperiodens start.
Den pågældende deltagende NCB kan fastsætte en tidligere dag
som frist for meddelelse af mindstereserver. Den kan desuden
fastsætte yderligere tidsfrister for instituttets meddelelse af eventuelle revisioner af reservekravsgrundlaget samt eventuelle revisioner af de meddelte mindstereserver. Hvis et institut
misbruger den mulighed, som den pågældende deltagende NCB
giver den for at revidere reservekravsgrundlaget og mindstereserverne, kan NCB'en inddrage instituttets tilladelse til at fremsende revisioner. Den part, som meddeles de beregnede mindstereserver, anerkender disse senest på NCB-bankdagen forud
for reservekravsperiodens start. Hvis den part, som modtager
meddelelsen, ikke har svaret på denne senest på NCB-bankdagen forud for reservekravsperiodens start, anses den for at
have anerkendt instituttets mindstereservebeløb for den pågældende reservekravsperiode. Når instituttets mindstereserver for
den pågældende reservekravsperiode er blevet anerkendt, kan
de ikke revideres.
4.
Med henblik på gennemførelsen af de i denne artikel
nævnte procedurer offentliggør de deltagende NCB'er kalendere
med angivelse af kommende tidsfrister for meddelelse og anerkendelse af data, som er relevante for mindstereserver.
5.
Hvis et institut undlader at indberette den relevante statistiske information i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr.
2423/2001 (ECB/2001/13), underretter den relevante deltagende NCB det pågældende institut om instituttets mindstereservebeløb, som i henhold til de i denne artikel nævnte procedurer skal meddeles eller anerkendes for de(n) relevante reservekravsperiode(r). Beløbet estimeres på grundlag af tidligere information, som instituttet har indberettet, og anden relevant information. Artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 og ECB's
beføjelser til at pålægge sanktioner ved manglende overholdelse
af ECB's statistiske rapporteringskrav berøres ikke.

Artikel 6
Reservebeholdninger
1.
Et institut skal holde sine mindstereserver på en eller flere
reservekonti i den nationale centralbank i hver enkelt deltagende medlemsstat, hvor instituttet har enheder, beregnet ud
fra reservekravsgrundlaget i den pågældende medlemsstat.
Reservekonti skal være denomineret i euro. Institutternes afviklingskonti hos de deltagende NCB'er kan anvendes som reservekravskonti.
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2. Et institut anses for at have overholdt reservekravet, hvis
den gennemsnitlige saldo ultimo dagen på instituttets reservekonti i reservekravsperioden ikke er mindre end det beløb, som
er fastsat for den pågældende periode i henhold til procedurerne angivet i artikel 5.
3. Hvis et institut har mere end en enhed i en deltagende
medlemsstat, er instituttets vedtægtsmæssige hjemsted eller
hovedkontor, såfremt det er beliggende i denne medlemsstat,
ansvarligt for, at instituttet overholder reservekravet. Hvis instituttet hverken har vedtægtsmæssigt hjemsted eller hovedkontor
i medlemsstaten, skal det angive, hvilken af dens filialer i
medlemsstaten der skal være ansvarlig for, at instituttet overholder reservekravet. Alle disse enheders reservebeholdninger
tjener tilsammen til opfyldelse af instituttets samlede reservekrav i denne medlemsstat.

Artikel 7
Reservekravsperiode
1. Medmindre ECB's Styrelsesråd beslutter at ændre kalenderen i henhold til stk. 2, starter reservekravsperioden på afviklingsdagen for den primære markedsoperation, som følger efter
det møde i Styrelsesrådet, hvor den månedlige drøftelse af
pengepolitikken er på dagsordenen. ECB's Direktion offentliggør en kalender over reservekravsperioder mindst tre
måneder før starten af hvert kalenderår. Kalenderen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's og de deltagende NCB'ers websteder.
2. Styrelsesrådet tager beslutning om eventuelle ændringer i
kalenderen, som er nødvendige på grund af særlige omstændigheder, og på samme måde offentliggør Direktionen kalenderen
i god tid før starten af den reservekravsperiode, som ændringen
vedrører.

Artikel 8
Afkast
1. Reservekravsbeholdningen forrentes med den gennemsnitlige ECB-rentesats for Eurosystemets primære markedsoperationer i reservekravsperioden (vægtet efter antallet af kalenderdage) efter nedenstående formel (resultatet afrundes til
nærmeste cent):
Ht · nt · rt
Rt ¼
100 · 360
nt
X
MRi
rt ¼
nt
i¼1

Hvor:
Rt

= afkast af reservekravsbeholdningen i reservekravsperioden t

Ht

= gennemsnitlig daglig reservekravsbeholdning i reservekravsperioden t
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nt

= antal kalenderdage i reservekravsperioden t

rt

= forrentningssatsen på reservekravsbeholdningen i reservekravsperioden t. Der foretages en standardafrunding
af forrentningssatsen til to decimaler

i

= den i'ende kalenderdag i reservekravsperioden t
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3. Formidleren skal opretholde denne mindstereservebeholdning i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i ECB's
reservekravssystem. Formidleren, og ikke kun de institutter,
som den fungerer som formidler for, er ansvarlig for, at institutterne overholder reservekravene. Overholdes disse ikke, kan
ECB pålægge formidleren eller det institut, som den fungerer
som formidler for, eller begge enhver gældende sanktion, alt
efter hvilken eller hvilke parter der bærer ansvaret for den
manglende overholdelse.

MRi = den marginale rentesats på de seneste primære
markedsoperationer, som er afviklet på eller før kalenderdag i.
2.
Rentebetalingen forfalder på den anden NCB-bankdag
efter udløbet af den reservekravsperiode, hvor renten er
optjent.

4. ECB eller den relevante deltagende NCB kan til enhver tid
ophæve tilladelsen til, at mindstereserver holdes indirekte,

i) hvis et institut, som holder sine reserver indirekte gennem
en formidler, eller formidleren selv, ikke opfylder sine
forpligtelser i henhold til ECB's reservekravssystem

Artikel 9
ii) hvis betingelserne angivet i stk. 1 og 2 for, at reserverne
må holdes indirekte, ikke længere er opfyldt eller
Verifikationsansvar
De deltagende NCB'er udøver deres ret til at verificere nøjagtigheden og kvaliteten af den information, som institutterne fremsender for at påvise overholdelse af reservekravet i henhold til
artikel 6 i forordning (EF) nr. 2531/98, uden at dette berører
ECB's ret til selv at udøve denne ret.

Artikel 10
Indirekte beholdninger af mindstereserver gennem en
formidler

iii) på baggrund af en risikovurdering af formidleren.

Hvis en sådan tilladelse ophæves på baggrund af en risikovurdering af formidleren, kan ophævelsen ske med øjeblikkelig virkning. Ophævelse af anden grund sker med virkning fra
udgangen af den indeværende reservekravsperiode, jf. dog
bestemmelserne i stk. 5. Et institut, som holder sine reserver
gennem en formidler, kan til enhver tid, ligesom formidleren
selv, anmode om at få tilladelsen ophævet. Ophævelsen kan
dog først træde i kraft, når vedkommende deltagende NCB har
givet meddelelse herom.

1.
Et institut kan ansøge om tilladelse til at holde samtlige
sine mindstereserver indirekte gennem en formidler, som er
resident i samme medlemsstat. Formidleren skal være et institut,
som er underlagt reservekrav, og som sædvanligvis varetager
administrationsopgaver (fx likviditetsstyring) for det institut,
som den fungerer som formidler for, ud over at holde dennes
mindstereserver.

5. Det institut, som holder sine mindstereserver gennem en
formidler, underrettes ligesom formidleren om en eventuel
ophævelse af tilladelsen af andre årsager end sikkerhedshensyn
mindst fem arbejdsdage før udgangen af den reservekravsperiode, hvor tilladelsen ophæves.

2.
En ansøgning om tilladelse til at holde mindstereserver
gennem en formidler som beskrevet i stk. 1 forelægges den
nationale centralbank i den deltagende medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret. Ansøgningen vedlægges et eksemplar af en
aftale mellem formidleren og ansøgeren, hvori begge parter
tiltræder ordningen. Det skal også fremgå af aftalen, om ansøgeren ønsker at benytte Eurosystemets stående faciliteter og
markedsoperationer. Aftalen skal indeholde et opsigelsesvarsel
på mindst 12 måneder. Når disse vilkår er opfyldt, kan
vedkommende deltagende NCB give ansøgeren tilladelse til at
holde mindstereserver gennem en formidler, såfremt bestemmelserne i nedenstående stk. 4 er opfyldt. Tilladelsen træder i
kraft ved starten af den første reservekravsperiode efter den
dato, hvor tilladelsen af udstedt, og gælder i den periode, hvor
ovennævnte aftale mellem parterne gælder.

6. Uden at dette fritager det institut, som holder sine mindstereserver gennem formidleren, fra sin forpligtelse til selv at
indberette statistisk information, skal formidleren indberette
data om reservekravsgrundlaget i tilstrækkelig detaljeret grad til,
at ECB kan kontrollere oplysningernes nøjagtighed og kvalitet i
overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9, og
bestemme mindstereservedata og data om reservebeholdninger
for dens vedkommende, og hvad angår hvert enkelt institut,
som den fungerer som formidler for. Dataene fremsendes til
den deltagende NCB, hvor mindstereserverne holdes. Formidleren fremsender ovennævnte data om reservekravsgrundlaget
med den samme hyppighed og efter den samme tidsplan som
fastlagt i bestemmelserne om ECB's rapporteringskrav for
penge- og bankstatistik, som er fastlagt i forordning (EF) nr.
2423/2001 (ECB/2001/13).
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2001 (ECB/2001/13) er der fastsat særlige bestemmelser alt
efter de karakteristiske træk ved de institutter, der er involveret
i fusionen.

Reservebeholdninger på et konsolideret grundlag
Institutter, som har tilladelse til at indberette statistiske data
som en gruppe på et konsolideret grundlag (som defineret i
bestemmelserne om ECB's rapporteringskrav for penge- og
bankstatistik i forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13)),
skal holde mindstereserver gennem en af gruppens institutter,
der fungerer som formidler udelukkende for disse institutter og
i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10. Det
institut, der fungerer som formidler for gruppen, kan ansøge
ECB om at blive fritaget for bestemmelserne i artikel 10, stk. 6.
Hvis ECB godkender ansøgningen, er det kun gruppen som
helhed, der er berettiget til det i artikel 5, stk. 2, omhandlede
fradrag.

Artikel 12
NCB-bankdage
Hvis en eller flere filialer af en deltagende NCB holder lukket på
en NCB-bankdag på grund af lokale eller regionale helligdage,
underretter den pågældende deltagende NCB institutterne på
forhånd om de foranstaltninger, der vil blive truffet vedrørende
transaktioner, der involverer disse filialer.

3. For den reservekravsperiode, hvori en spaltning får virkning, overgår det reservekrav, som det spaltede institut er
underlagt, til de modtagende institutter, som er kreditinstitutter.
Hvert af de modtagende kreditinstitutter er ansvarligt i forhold
til den del af det spaltede instituts reservekravsgrundlag, som
det er tildelt. Reserver, som holdes af det spaltede institut i den
reservekravsperiode, hvori spaltningen får virkning, fordeles
mellem de modtagende institutter, der er kreditinstitutter, på
grundlag af samme forhold. For den reservekravsperiode, hvori
spaltningen får virkning, indrømmes det i artikel 5, stk. 2,
nævnte fradrag hver af de modtagende institutter, som er et
kreditinstitut.
4. Fra den første reservekravsperiode efter den reservekravsperiode, hvori spaltningen får virkning, og indtil de
modtagende institutter, som er kreditinstitutter, har indberettet
deres respektive reservekravsgrundlag i overensstemmelse med
artikel 5 i forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13),
overgår de mindstereserver, der beregnes på grundlag af den
del af det spaltede instituts reservekravsgrundlag, som er tildelt
det modtagende institut, til hvert modtagende institut, som er
et kreditinstitut, eventuelt ud over dens egne mindstereserver.
Fra og med den første reservekravsperiode efter den reservekravsperiode, hvori spaltningen får virkning, indrømmes hvert
modtagende institut, som er et kreditinstitut, ét af fradragene
angivet i artikel 5, stk. 2.

Artikel 14
Artikel 13
Overgangsbestemmelser
Fusioner og spaltninger
1.
For den reservekravsperiode, hvori en fusion får virkning,
overgår de reservekrav, som de fusionerende institutter er
underlagt, til det overtagende institut, og det overtagende
institut er berettiget til alle fradrag beskrevet i artikel 5, stk. 2,
som måtte være indrømmet de fusionerende institutter. Samtlige fusionerende institutters reservebeholdninger i den reservekravsperiode, hvori fusionen får virkning, tjener tilsammen til
det overtagende instituts opfyldelse af reservekrav.
2.
Fra og med reservekravsperioden efter den reservekravsperiode, hvori fusionen får virkning, indrømmes det overtagende institut kun ét af det i artikel 5, stk. 2, nævnte fradrag.
For den første reservekravsperiode efter den reservekravsperiode, i hvilken fusionen får virkning, beregnes det overtagende
instituts mindstereserver på basis af et reservekravsgrundlag,
hvor de fusionerende institutters og, såfremt det er relevant, det
overtagende instituts reservekravsgrundlag aggregeres. De reservekravsgrundlag, der skal aggregeres, er de reservekravsgrundlag, som havde været relevante i den pågældende reservekravsperiode, såfremt fusionen ikke havde fundet sted. I det
omfang, det er nødvendigt for at have fyldestgørende statistisk
information for hver af de fusionerende institutter, overgår de
fusionerende institutters statistiske rapporteringsforpligtelser til
det overtagende institut. I bilag II til forordning (EF) nr. 2423/

1. Den reservekravsperiode, der starter den 24. januar 2004,
slutter den 9. marts 2004.
2. Mindstereserverne for denne overgangsreservekravsperiode beregnes ved anvendelse af reservekravsgrundlaget pr.
31. december 2003. Reservekravsgrundlaget pr. 30. september
2003 anvendes vedrørende institutter, der indberetter hvert
kvartal.
3. De procedurer for beregning, underretning, bekræftelse,
revision og anerkendelse, som er angivet i artikel 5, stk. 3, 4
og 6, i forordning (EF) nr. 2818/98 (ECB/1998/15), gælder for
denne overgangsreservekravsperiode.

Artikel 15
Endelige bestemmelser
1. Denne forordning træder i kraft den 24. januar 2004
med undtagelse af artikel 5, stk. 3 og 5, som træder i kraft den
10. marts 2004.
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2.
Forordning (EF) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) om anvendelse af mindstereserver ophæves den 23.
januar 2004 med undtagelse af artikel 5, stk. 3, 4 og 6, som ophæves den 9. marts 2004.

3.

Henvisninger til den ophævede forordning skal forstås som henvisninger til denne forordning.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 12. september 2003.
På ECB's Styrelsesråds vegne
Willem F. DUISENBERG
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1746/2003
af 18. september 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFIsektoren (monetære finansielle institutioner)
(ECB/2003/10)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23.
november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling
af statistisk information (1), særlig artikel 5, stk.1, og artikel
6, stk. 4, og

(3)

Yderligere ændringer af forordning (EF) nr. 2423/2001
(ECB/2001/13) er påkrævet som følge af kodifikationen
af Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr.
2818/98 (ECB/1998/15) af 1. december 1998 om
anvendelse af mindstereserver (3) —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) ændres således:

(1)

(2)

Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 2423/
2001 (ECB/2001/13) af 22. november 2001 om den
konsoliderede balance i MFI-sektoren (2) kræver, at de
monetære finansielle institutioner (MFI'er) kvartalsvist
indberetter statistiske data opdelt efter land og valuta. På
nuværende tidspunkt kræves disse data imidlertid kun
vedrørende de lande, som var medlem af Den Europæiske Union (EU) på datoen for forordningens vedtagelse.
Forordningen bør derfor ændres, så rapporteringskravene udvides til at omfatte data vedrørende de lande, der
tiltræder EU den 1. maj 2004.
På nuværende tidspunkt vil de fleste data for de pågældende lande sandsynligvis ikke være signifikante. Fordelene ved en separat angivelse af insignifikante data vil
sandsynligvis være mindre end udgifterne forbundet med
indsamling af dataene. På linje med den allerede eksisterende fleksibilitet, som i henhold til forordning (EF) nr.
2423/2001 (ECB/2001/13) er tilladt ved beregningen af
kvartårlige tal, hvis det på grundlag af tal, som er
indsamlet på et højere aggregeringsniveau, kan påvises,
at de pågældende data sandsynligvis ikke vil være signifikante, bør fleksibilitetsprincippet også anvendes ved
indberetningen af de nye data. Til dette formål vurderer
de nationale centralbanker regelmæssigt, om dataene er
signifikante eller ikke.

(1) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.
(2) EFT L 333 af 17.12.2001, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr.
2174/2002 (ECB/2002/8) (EFT L 330 af 6.12.2002, s. 29).

1) I artikel 4, stk. 2, tilføjes følgende:
»Med henvisning til stk. 6a og 7a i del 1, afsnit IV, i bilag I
vurderer hver enkelt NCB, om data vedrørende felter
markeret med symbolet »#« i tabel 3 og 4 i del 2, bilag I, er
insignifikante, og informerer rapporteringsenhederne, når
den ikke kræver, at de indberettes.«
2) Artikel 5, stk. 2, udgår.
3) Bilag I og V ændres i overensstemmelse med bilaget til
denne forordning.
4) Bilag II ændres i overensstemmelse med bilaget til denne
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 1, stk. 1 og 3, er gældende fra den 1. maj 2004. Artikel
1, stk. 2 og 4, er gældende fra den 10. marts 2004.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. september 2003.
På ECB's Styrelsesråds vegne
Willem F. DUISENBERG

(3) EFT L 356 af 30.12.1998, s. 1. Senest ændret ved Den Europæiske
Centralbanks forordning (EF) nr. 690/2002 (ECB/2002/3) (EFT L
106 af 23.4.2002, s. 9).
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BILAG
Bilag I, II og V i forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) ændres således:
1) Bilag I ændres således:
a) Del 1, afsnit IV, ændres således:
i) Som stk. 6a indsættes følgende:
»6a. Rapporteringsenhederne indberetter data vedrørende de felter, der ikke er markeret med symbolet »#«, i
tabel 3 i del 2.
Rapporteringsenhederne indberetter ligeledes data vedrørende de felter, der er markeret med symbolet
»#«. Hvis tal, som er indsamlet på et højere aggregeringsniveau, viser, at dataene er insignifikante, kan
NCB'erne dog beslutte ikke at kræve dem indberettet. Hver enkelt NCB informerer rapporteringsenhederne om en sådan beslutning.«
ii) Som stk. 7a indsættes følgende:
»7a. Rapporteringsenhederne indberetter data vedrørende de felter, der ikke er markeret med symbolet »#«, i
tabel 4 i del 2.
Rapporteringsenhederne indberetter ligeledes data vedrørende de felter, der er markeret med symbolet
»#«. Hvis tal, som er indsamlet på et højere aggregeringsniveau, viser, at dataene er insignifikante, kan
NCB'erne dog beslutte ikke at kræve dem indberettet. Hver enkelt NCB informerer rapporteringsenhederne om en sådan beslutning.«
iii) Som stk. 9a tilføjes følgende:
»9a. Hvis dataene vedrørende felter, der er markeret med symbolet »#«, er insignifikante, men NCB'erne ikke
desto mindre indsamler dem, kan NCB'erne overføre dem til ECB med en forsinkelse på yderligere en
måned fra lukketid den 28. arbejdsdag efter udgangen af det kvartal, som dataene vedrører. NCB'erne
afgør, hvornår de skal modtage data fra rapporteringsenhederne for at kunne overholde denne frist.«
b) Del 2 ændres således:
i) I tabel 3 (opdeling efter land):
— Under overskriften »B. Andre deltagende medlemsstater (eksklusive den indenlandske sektor) + en del af C.
Resten af verden (medlemsstater)« indsættes kolonner for hvert af de lande, som tiltræder EU den 1. maj
2004. Alle felter i hver af disse kolonner markeres med symbolet »#«.
— I overskriften i den sidste kolonne erstattes ordene »(eksklusive medlemsstater)« med »(eksklusive DK, SE,
GB)«.
— Følgende »generelle bemærkning« tilføjes i tabellen: »Hvis tal, som er indsamlet på et højere aggregeringsniveau, viser, at data vedrørende de felter, der er markeret med symbolet »#« er insignifikante, kan NCB'erne
beslutte ikke at kræve dem indberettet.«
ii) I tabel 4 (opdeling efter valuta):
— Under overskriften »Andre medlemsstaters valutaer« indsættes kolonner for hvert land, der tiltræder EU den
1. maj 2004. Alle felter i hver af disse kolonner markeres med symbolet »#«.
— Den første række erstattes af følgende:

Alle valutaer
»BALANtilsamCEPOSTER
men

Andre medlemsstaters valutaer
Euro

[Felter for de
enkelte medlemsstaters valutaer]

Andre valutaer

I alt

USD

JPY

CHF

Øvrige
valutaer
tilsammen (1)

(…)
(1) Andre medlemsstaters valutaer (eksklusive DKK, SEK og GBP) indgår i denne kolonne.«

— Følgende »generelle bemærkning« tilføjes i tabellen: »Hvis tal, som er indsamlet på et højere aggregeringsniveau, viser, at data vedrørende de felter, der er markeret med symbolet »#« er insignifikante, kan NCB'erne
beslutte ikke at kræve dem indberettet.«
2) I bilag II, del 1, stk. 2, udgår ordene »(på hver én måned)«.
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3) I bilag V indsættes følgende som stk. 1a, 1b og 2a:
»1a. Uanset stk. 1 indledes den første indberetning i henhold til denne forordning, vedrørende felter markeret med
symbolet »#«, med kvartårlige data for perioden, der slutter juni 2004.
1b. Hvis den pågældende NCB beslutter ikke at kræve, at den første indberetning af insignifikante data indledes med
kvartårlige data for perioden, der slutter juni 2004, indledes indberetning 12 måneder efter, at NCB'en har informeret rapporteringsenhederne om sit krav om indberetning.
2a. Signifikante data vedrørende de felter, der er markeret med »#«, kan i de første 12 måneder af indberetningen
indberettes til ECB med en forsinkelse på yderligere en måned fra lukketid den 28. arbejdsdag efter udgangen af
det kvartal, som dataene vedrører. NCB'erne afgør, hvornår de skal modtage data fra rapporteringsenhederne for
at kunne overholde denne frist.«
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 22. september 2003
om beskikkelse af et finsk medlem af Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg
(2003/683/EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 258,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 166,
under henvisning til Rådets afgørelse 2002/758/EF, Euratom af 17. september 2002 om beskikkelse af
medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2002
til den 20. september 2006 (1),
i betragtning af, at en plads som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet ledig
efter Pertti RAUHIOs fratræden, der blev meddelt Rådet den 27. januar 2003;
under henvisning til den kandidatliste, som den finske regering har forelagt, og
efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Eero LEHTI beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg som efterfølger for
Pertti RAUHIO for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 20. september 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2003.
På Rådets vegne
F. FRATTINI

Formand

(1) EFT L 253 af 21.9.2002, s. 9.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 22. september 2003
om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget
(2003/684/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til indstillingen fra Tysklands regering, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget beskikkes ved Rådets afgørelse 2002/60/EF af
22. januar 2002 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Hans KAISER er trådt tilbage,
hvilket Rådet blev underrettet om den 8. juli 2003 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Dieter ALTHAUS, Ministerpräsident des Freistaats Thüringen, beskikkes som suppleant til Regionsudvalget
som efterfølger for Hans KAISER for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar
2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2003.
På Rådets vegne
F. FRATTINI

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 22. september 2003
om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget
(2003/685/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til indstillingen fra Belgiens regering, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget beskikkes i henhold til Rådets afgørelse
2002/60/EF af 22. januar 2002 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at François-Xavier DE DONNÉA er
trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 17. juni 2003 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Daniel DUCARME, ministerpræsident for regeringen for hovedstadsregionen Bruxelles, med ansvar for lokalstyre, fysisk planlægning, monumenter og bevaringsværdige områder, byfornyelse og videnskabelig forskning, beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for François-Xavier DE DONNÉA for den
resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2003.
På Rådets vegne
F. FRATTINI

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 22. september 2003
om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget
(2003/686/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til indstillingen fra Tysklands regering, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget blev beskikket ved Rådets afgørelse 2002/60/
EF af 22. januar 2002 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Jürgen GNAUCK, er trådt
tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 8. juli 2003 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Hans KAISER, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei und Bevollmächtigter
beim Bund Thüringer Staatskanzlei, beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Jürgen
GNAUCK, for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2003.
På Rådets vegne
F. FRATTINI

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.

L 250/24

Den Europæiske Unions Tidende

DA

2.10.2003

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 19. marts 2003
om statsstøtte ydet af Tyskland til Linde AG (Sachsen-Anhalt)
(meddelt under nummer K(2003) 647)
(Kun den tyske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2003/687/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Tyskland gav med brev af 7. august 1998 Kommissionen
oplysning om baggrunden for disse transaktioner og gav
den meddelelse om den støtte, der var ydet i forbindelse
dermed. Kommissionen udbad sig med brev af 18.
september 1998 yderligere oplysninger, som blev givet
med brev af 3. december 1998. Sagen blev registreret
den 3. februar 1999 under sag NN 16/99.

(4)

Kommissionen underrettede med brev af 30. marts 1999
Tyskland om sin beslutning om at indlede en procedure
ifølge EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med hensyn til et
tilskud på 9 mio. DEM til Linde i forbindelse med
opførelsen af et nyt anlæg til fremstilling af CO og de
betingelser, hvorunder CO på det tidspunkt blev leveret
til UCB (2) (SG(99)D/2353).

(5)

Tyskland har med brev af 25. maj 1999 fremlagt sine
bemærkninger. Kommissionen har ikke modtaget
bemærkninger fra tredjepart.

(6)

Kommissionen udstedte den 18. januar 2000 en beslutning med delvis afvisning af støtten (2000/524/EF).

(7)

Linde forelagde (med støtte fra Tyskland) den 21. april
2000 Retten i Første Instans en klage med påstand om,
at artikel 2 og 3 i beslutning 2000/524/EF skulle
betragtes som ugyldige. Kommissionen nedlagde påstand
om, at Retten skulle afvise klagen som ubegrundet.
Retten imødekom med afgørelse af 17. oktober 2002 i
sag 98/00 (3) efter en mundtlig forhandling Lindes
anmodning.

(8)

Kommissionen skal ifølge EF-traktatens artikel 233 træffe
de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme
Rettens dom, dvs. træffe en ny afgørelse i overensstemmelse med dommens præmisser.

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 de interesserede parter til at fremsætte
deres bemærkninger i medfør af disse artikler, og
ud fra følgende betragtninger:

I. SAGSFORLØB

(1)

(2)

EU's Ret i Første Instans erklærede den 17. oktober
2002 Kommissionens beslutning 2000/524/EF (1),
hvormed støtten til Linde AG (»Linde«) blev fundet uforenelig med fællesmarkedet, ugyldig. Dermed imødekom
Retten i Første Instans Lindes anmodning på baggrund
af, at Kommissionen havde fundet, at en væsentlig del af
et investeringstilskud (»tilskuddet«), der var ydet som
støtte til Linde, var ulovlig.
I maj 1998 fik Kommissionen fra sine kontakter med
Tyskland oplysning om flere forretningstransaktioner
mellem Treuhandanstalt (»THA«), henholdsvis dennes
efterfølger, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (»BvS«), virksomheden UCB Chemie
GmbH (»UCB«) og Linde. Disse transaktioner drejede sig
væsentligst om betingelserne for levering af kulilte
(»CO«) til et aminproduktionsanlæg, som UCB havde
erhvervet som led i en privatisering af Leuna Werke
GmbH (»LWG«).

(1) EFT L 211 af 22.8.2000, s. 7.

(2) EFT C 194 af 10.7.1999, s. 14.
(3) Endnu ikke offentliggjort.
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II. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN
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valgt Leuna som produktionssted uden en sådan forsyningsgaranti, og THA ville så ikke have været i stand til
at løse sin opgave, der gik ud på privatisering.

1. Den støttemodtagende virksomhed

(9)

Linde er et datterselskab i Lindegruppen, der driver international virksomhed inden for teknik. Gruppens omsætning lå i 2001 på 9,076 mia. EUR, og den havde
46 400 medarbejdere, heraf 18 176 i Tyskland og
28 387 i andre lande. Nettoresultatet lå i dette år på
289 mio. EUR. Ifølge Lindegruppens oplysninger er den
førende på de pågældende markeder inden for sine virksomhedsområder, gas og ingeniørvirksomhed, materialehåndtering og køleteknik (1).

(14)

Da THA indgik kontrakten med UCB om aminproduktionsanlægget, håbede THA, at det også ville være muligt
at finde en investor til overtagelse af CO-produktionen.
Denne forventning blev ikke opfyldt. Da CO-anlægget
hverken var blevet omstruktureret eller moderniseret, lå
produktionsomkostningerne langt over de forventede
omkostninger. Leveringsforpligtelsen medførte tab for
THA på mellem 3,5 og 5 mio. DEM om året, fordi den
faste pris var blevet beregnet under forkerte forudsætninger og ikke engang dækkede produktionsomkostningerne i det forældede anlæg. Således havde THA indtil
udløbsdatoen, den 30. april 2003, alene måttet bære
tabene ved opfyldelse af privatiseringsaftalen i perioden
efter oktober 1998 på over 15 mio. DEM.

(15)

I 1996 besluttede BvS at opsige den tabsbringende
kontrakt om levering af CO og foreslog UCB selv at
fremstille CO til sit eget behov. Ifølge privatiseringskontrakten ville UCB modtage et tilskud herfor på
5 mio. DEM.

(16)

Da UCB imidlertid afviste dette forslag, var BvS tvunget
til at finde en anden investor.

(17)

Den eneste investor, der var interesseret og kunne overtage leveringsforpligtelsen vedrørende CO, var virksomheden Linde, som fra 1994 har produceret gasser fra sit
anlæg i Leuna. I juni 1997 blev der indgået en aftale
(»aftalen af 1997«) mellem BvS, LWG, UCB og Linde om
levering af CO. Derefter skulle Linde i løbet af 18
måneder bygge et nyt CO-produktionsanlæg. Det nye
anlæg skulle integreres i Lindes bestående anlæg i Leuna.
Bygge- og anlægsomkostninger blev anslået til
12,5 mio. DEM,
hvoraf
Linde
ville
investere
3,5 mio. DEM af egne midler og BvS skaffe de øvrige
9 mio. DEM (»tilskuddet«).

(18)

Da Kommissionen havde alvorlige betænkeligheder med
hensyn til om i) Linde kunne modtage tilskuddet til COproduktionen på 9 mio. DEM, og om ii) den faste pris,
der var aftalt mellem UCB og Linde, indeholdt støtteelementer, besluttede den at indlede proceduren i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med hensyn til disse foranstaltninger.

(19)

De tyske myndigheder henviste med brev af 25. maj
1999 til, at CO skal produceres dér, hvor den anvendes
på grund af denne luftarts særlige karakter. Derfor kan
denne vare ikke fordreje samhandelen inden for Fællesskabet. Da der ikke findes noget CO-marked i traditionel
forstand, kan købsprisen kun beregnes på grundlag af de
løbende omkostninger i de bestående anlæg.

2. Privatiseringen af aminproduktionen og overtagelsen af CO-fremstillingen

(10)

I 1993 solgte THA aminproduktionsanlægget i Leuna til
UCB, et datterselskab til Union Chimique Belge, som
driver virksomhed i hele verden inden for tre områder,
medicinalprodukter, kemi og film (privatiseringsaftalen).
Moderselskabet UCB SA omfatter ca. 130 datterselskaber
og tilsluttede virksomheder i hele verden, overvejende i
Vesteuropa, men også i Nord- og Sydamerika og Asien. I
2001 havde gruppen ca. 10 000 medarbejdere, hvoraf
halvdelen var beskæftiget inden for medicinalprodukter
og den anden halvdel i kemi- og filmsektoren. Næsten
en tredjedel af medarbejderne arbejder i Belgien, hvor
nogle af de vigtigste produktionsenheder og centraladministrationen for hvert af de tre områder samt forskningsog udviklingscentret inden for medicinal- og kemiområdet befinder sig. Gruppen havde en omsætning på
2,475 mia. EUR (2) i 2001.

(11)

Ifølge Tysklands oplysninger blev aminproduktionen
solgt ved et offentligt, betingelsesfrit og gennemsigtigt
udbud, hvor UCB var eneste bydende.

(12)

Da der kræves CO til aminproduktion, gjorde UCB købet
af dette produktionsområde afhængig af, at THA
forpligtede sig til at garantere CO-forsyningen i Leuna.
THA erklærede sig villig til at levere CO til en fast pris i
ti år, hvis UCB undlod at indgå leveringskontrakter med
andre producenter og at opføre egne CO-produktionsanlæg. Hvis det skulle ske, stillede THA dog som led i
privatiseringskontrakten et beløb på 5 mio. DEM til
rådighed.

(13)

Der foreligger ingen oplysninger om, hvorledes denne
faste pris blev beregnet. THA indgik imidlertid regelmæssigt sådanne langsigtede leveringsaftaler med nye investorer, fordi forsyningssituationen inden for den kemiske
branche var forholdsvis usikker. Ifølge de tyske myndigheders oplysninger ville de fleste producenter ikke have

(1) http://www.linde.com/en/en.jsp, 3. december 2002.
(2) http://www.ucb-group.com/corp/default.htm, 3. december 2002.
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(20)

Opførelsen af et nyt CO-produktionsanlæg til en pris af
20 mio. DEM ville have været betydeligt dyrere end
ombygning af Lindes bestående produktionsanlæg, der
kostede virksomheden 12,5 mio. DEM. Der var ikke
nogen pligt til udbud, fordi der var foretaget henvendelse
til de bydende, der kunne komme på tale, og andre virksomheder ikke havde tilkendegivet interesse. Positivt svar
kom kun fra Linde, der havde beregnet sine priser på
grundlag af investeringsomkostningerne plus en rimelig
fortjeneste.

(21)

LWG undersøgte, om den selv havde mulighed for at
fremstille CO, men undersøgelsen viste høje investeringsomkostninger. CO fremstilles på grundlag af en syntesegas, der skal renses i en dampreformer. Det eneste
alternativ til egenproduktion for LWG var udnyttelse af
en disponibel dampreformer i nabolaget. Da Linde tidligere havde erhvervet en dampreformer fra LWG, foreslog Linde BvS og UCB at blive medleverandør til UCB.
CO ville i dette tilfælde blive leveret til UCB til en nyforhandlet — højere — pris.

(22)

De tyske myndigheder gav med brev af 25. maj 1999
underretning om, at UCB havde modtaget Lindes tilbud,
hvorefter der ganske vist skulle betales en højere pris for
CO, men som indeholdt nogle fordelagtige betingelser,
der gik videre end THA's forpligtelser. Linde kunne ved
hjælp af det nye produktionsanlæg levere mere CO i et
længere tidsrum end LWG. Muligheden for i fremtiden
at kunne øge sin aminproduktion havde været et vigtigt
argument for UCB ved accepten af aftalen af 1997.
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(25)

Hovedargumentet for, at foranstaltningen betragtes som
statsstøtte var, at tilskuddet satte Linde i stand til at
opføre et nyt produktionsanlæg uden at skulle afholde
alle udgifter dertil. For Kommissionens vurdering var det
forhold ikke væsentligt, at det af bestemte grunde var
mere fordelagtigt at fremstille CO på forbrugsstedet.
Linde havde den fordel over for sine potentielle konkurrenter allerede at være på stedet, og som følge deraf
havde Linde bedre forudsætninger for at investere i
opførelsen af det nye anlæg.

(26)

Kommissionen gik ud fra, at tilskuddet ville have indflydelse på andre producenters færdigprodukter, som CO er
mellemprodukt for. Der findes samhandel i EU med disse
færdigprodukter.

(27)

Dertil kom at UCB ganske vist var eneste aftager af CO
på dette sted, men det kunne ikke udelukkes, at Linde i
fremtiden også ville levere til andre virksomheder i
regionen.

(28)

Endelig fremlagde de tyske myndigheder ikke tilstrækkelige beviser for, at foruden Linde ikke også andre virksomheder ville være rede til at overtage leverancerne til
UCB. Efter deres udsagn var Linde den eneste interesserede investor, og der blev ikke gennemført et udbud.

(29)

I april 2000 klagede Linde med støtte fra de tyske
myndigheder mod beslutning 2000/524/EF.

4. Afgørelsen fra Retten i Første Instans

3. Beslutning 2000/524/EF

(23)

(24)

Kommissionen indledte i juli 1999 en officiel undersøgelsesprocedure, fordi den formodede, at tilskuddet på
9 mio. DEM til Linde var statsstøtte. Kun de tyske
myndigheder fremsendte bemærkninger efter Kommissionens offentliggørelse af indledningen af proceduren.
Kommissionen afsluttede proceduren i januar 2000 med
den delvis afvisende beslutning 2000/524/EF.

Ifølge beslutningen var tilskuddet på 9 mio. DEM statsstøtte. Ifølge rammebestemmelserne for statsstøtte med
regionalt sigte (1) var den del af beløbet, som overstiger
de 35 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger, svarende til 4,4 mio. DEM, ikke forenelig med
fællesmarkedet og skal tilbagebetales.

(1) EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9.

(30)

Følgende præmisser lå til grund for denne afgørelse:
»42. Det fremgår af sagens akter, at BvS, der havde
efterfulgt THA, og som var ejer af det kulilteproduktionsanlæg, der blev drevet af LWG i Leuna, i 1996 stod
over for et finansielt problem som følge af et sammenfald af følgende omstændigheder:
— Ved leveringskontrakten af 22. april 1993 havde
THA og LGW forpligtet sig til at levere bestemte
mængder kulilte til UCB til en pris svarende til
markedsprisen i en periode på ti år, med mulighed
for forlængelse i ubestemt tid.
— Det havde imidlertid efterfølgende vist sig, at leveringsprisen ikke dækkede LGW's omkostninger ved
kulilteproduktionen.
— Disse omkostninger var særlig høje på grund af det
forældede udstyr og den forældede teknologi, der
blev anvendt af LWG.
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— Desuden var leveringsprisen blevet fastsat i forventning om, at endnu en køber af kulilte ville etablere
sig i Leuna — hvilket i sidste ende aldrig skete —
hvilket kunne have gjort driften af LGW's produktionsanlæg mere rentabel.

2. Vurdering af støtten

(34)

Tilskuddet på 9 mio. DEM var ikke støtte i betydningen
i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, fordi foranstaltningen
hverken fordrejede konkurrencen eller begrænsede
samhandelen.

(35)

På grund af produktmarkedets karakteristika og de
grundliggende forhold der prægede dette marked som
følge af privatiseringerne i de nye delstater i begyndelsen
af 90'erne, havde tilskuddet hverken indflydelse på
konkurrencevilkårene inden for CO-produktionen eller
på den videre anvendelse af CO i aminproduktionen.

(36)

De særlige økonomiske og retlige forhold skal vurderes
på baggrund af det »Industriekombinatsystem«, der
fandtes i det tidligere DDR. Tanken om at samle en hel
branche i et eller to industricentre var på sit højdepunkt
med koncentrationen af den kemiske industri i Leuna og
Bitterfeld. Efter den tyske forening viste det sig, at disse
store industrikomplekser ikke var rentable på markedsvilkår. Ved privatiseringen af disse industricentre tages
der hensyn til de særlige forhold, der gjaldt under den
tidligere økonomiske orden.

(37)

I forbindelse med privatiseringen af den kemiske industri
i Leuna forpligtede Tyskland i 1993 sig til i et temmeligt
langt tidsrum at levere CO til UCB til en fast pris. Uden
denne leveringsforpligtelse havde UCB ikke overtaget
aminproduktionen i Leuna (2).

(38)

Tyskland har overholdt sine kontraktforpligtelser over
for UCB og leveret CO — med tab — i overensstemmelse dermed. Det har dog samtidig bestræbt sig på at
lette den dermed forbundne finansielle byrde og søgt en
rentabel løsning. THA/BvS's beslutning på Lindes vegne
var i denne særlige situation objektivt den mest rentable
løsning for det offentlige, fordi Linde allerede havde et
kemisk anlæg i Leuna. Linde indviede i 1994 det største
center for industrigasser i verden i Leuna, og i 1998
overtog Linde hele forsyningen med industrigasser til det
midttyske olieraffinaderi (MIDER) i Leuna. Det nye COproduktionsanlæg kunne integreres i den bestående
struktur, hvorved investeringsomkostningerne betragteligt reduceredes i forhold til opførelsen af en helt ny
fabrik.

(39)

Da ingen anden i Leuna etableret virksomhed kunne
fremvise sådanne objektive strukturelle fordele eller blot
vise interesse for bygningen af et produktionsanlæg til
overtagelse af CO-leverancerne, havde Linde en betydelig
omkostningsfordel ved bygningen af et nyt anlæg.

— BvS's og LWG's tab som følge af opfyldelsen af leveringskontrakten beløb sig til cirka 3,5 mio. DEM pr.
år og ville fra 1998 have beløbet sig til 5 mio. DEM
pr. år.
— Hvis kontrakten var blevet opfyldt, indtil den udløb,
dvs. den 30. april 2003, i stedet for at være blevet
opsagt i oktober 1998, ville BvS og LGW fra sidstnævnte dato have lidt et samlet tab på over
15 mio. DEM.
— LGW kunne ikke opsige leveringskontrakten af 22.
april 1993 i overensstemmelse med kontraktens
artikel 6, stk. 4 (jf. præmis 3), da ingen af de to
tilfælde i henhold til denne bestemmelse var opstået.
— Dels havde UCB opgivet at opføre og drive sit eget
kulilteproduktionsanlæg.
— Dels var der i Leuna ikke andre producenter af denne
gas, som kunne forsyne UCB.
— UCB kunne ikke få forsyninger udefra, da kulilten
skal produceres i nærheden af aftageren (jf. betragtning 22 til den anfægtede beslutning).«

(31)

Et yderligere vigtigt synspunkt var Lindes planer om at
begrænse sin produktionskapacitet til UCB's behov (1).
Levering af CO til andre købere udelukkedes på grund af
den ringe produktionsreserve. I selve Leuna findes der
ingen andre potentielle købere til CO. Transport til det
nærmest liggende kemiske produktionsanlæg i Bitterfeld
eller Buna var umuligt på grund af CO's tekniske karakteristika.

III. VURDERING AF FORANSTALTNINGEN

1. Det relevante marked

(32)

(33)

Det sagligt relevante marked er markedet for CO, der er
en giftig luftart, der anvendes i kemiindustrien. Da transporten af det er dyr og farlig, skal produktionen ligge i
nærheden af aftageren.
Det geografisk relevante marked er altid et lokalt
marked, da produktion og forbrug skal ligge i samme
lokalitet på grund af transportomkostningerne og -risiciene.

(1) Som påpeget af Linde i virksomhedens klage af 19. april 2000 over
for Retten i Første Instans, jf. nr. 21. Kommissionen har ikke
anfægtet dette.
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(2) Det forhold, at den købspris, som UCB har betalt THA/BvS for CO,
ikke engang dækkede produktionsomkostningerne, kan tyde på et
støtteelement. Da dette imidlertid højst sandsynligt falder under den
godkendte undtagelsesordning (Treuhand-ordningen), har Kommissionen ikke beskæftiget sig yderligere med dette punkt.
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Linde fik tilskud til bygningen af det nye CO-anlæg.
Uden tilskud havde Linde ikke gennemført investeringen.
Ved forhandlingerne om tilskuddet blev der aftalt et
nødvendigt minimumsbidrag til bygningen af anlægget.
Linde rådede som eneste virksomhed i Leuna allerede
over et kørende anlæg til fremstilling af kemigas, og
ingen andre virksomheder havde kunnet finansiere
opførelsen af et sådant anlæg med dette beløb.
Tilskuddet på 9 mio. DEM var derfor den bedste økonomiske løsning for det offentlige, idet et fuldstændigt nyt
anlæg ville koste 20 mio. DEM og ikke 12,5 mio. DEM
som i Lindes tilfælde. For at dække de højere byggeudgifter måtte enhver anden virksomhed enten have
forlangt et betydeligt højere tilskud eller måttet hæve
priserne for leveringen til UCB betydeligt. Dette ville
UCB, der kunne påberåbe sig en købsret på grundlag af
den oprindelige privatiseringskontrakt, have afvist.
Derefter ville hele projektet være strandet.

(41)

Lindes særlige stilling som den bedst egnede leverandør
af CO til UCB fremgik også af, at, bortset fra de tyske
myndigheder, reagerede ingen andre konkurrenter eller
interesserede under Kommissionens undersøgelsesprocedure. Disse grunde er, set som helhed, tilstrækkeligt
bevis på, at et yderligere udbud ikke havde medført et
lavere tilskud end det, der blev fastsat i aftalen af 1997.

(42)

Tilskuddet havde ingen virkninger på CO-markedet, fordi
anlæggets tekniske beskaffenhed og produktionskapacitet
var indrettet efter UCB's behov. Det nye Linde-anlæg var
udelukkende bestemt til at producere til UCB. Der har
aldrig været en yderligere aftager af CO, der kunne have
haft fordel af »subventioneret« CO. Under de givne
forhold var der derfor hverken mulighed for, at »subventioneret« CO ville forlade Leuna eller kunne finde en
anden aftager her. Det kan dermed udelukkes, at
tilskuddet skulle have virkning på andre produkter eller
markeder.

(43)

Deraf følger at de tyske myndigheders støtte til det nye
Linde-anlæg kun havde til formål at opfylde kontraktforpligtelserne over for UCB på den mest omkostningsgunstige måde. Tilskuddet til Linde svarede til det minimumsbeløb, der skulle til for at nå dette mål. Under
hensyn til de særlige omstændigheder i dette tilfælde
bevirkede denne støtte ikke, at konkurrencen fordrejedes
på de markeder, hvor Linde eller UCB er repræsenteret.

(44)
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En konkurrencefordrejning skulle også være udelukket
på aminmarkedet, fordi Lindes CO-pris endog lå over
den oprindelige pris, som UCB betalte på grundlag af
privatiseringskontrakten og dermed klart ikke forbedrede
sidstnævntes konkurrenceevne. Prisen blev forhandlet
mellem Linde og UCB på grundlag af rent forretningsmæssige kriterier. UCB accepterede den højere pris til
gengæld for en forlængelse af leveringsgarantien ud over
den frist — 2003 — der oprindeligt var fastsat i privatiseringskontrakten. Derfor havde tilskuddet ingen virkning på markedsaktører i senere forsyningsled.
IV. KONKLUSION

(45)

På grund af de særlige realitetsforhold og den historiske
baggrund kan konkurrencefordrejning på det relevante
marked (eller risiko derfor) udelukkes. Linde var som
eneste virksomhed objektivt egnet til at levere CO til
UCB og har leveret hele sin produktion til UCB. For
Tyskland var Linde garantien for, at det kunne opfylde
sin forpligtelse til fortsat at levere CO til UCB. Tilskuddet
blev begrænset til det minimumsbeløb, der var nødvendigt dertil —

TRUFFET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Den støtte på 9 mio. DEM, som Tyskland har ydet Linde AG
til opførelsen af et kulilteproduktionsanlæg i Leuna, er ikke
støtte i betydningen i EF-traktatens artikel 87, stk. 1.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2003.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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