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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 139/2004
af 20. januar 2004
om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser
(»EF-fusionsforordningen«)
(EØS-relevant tekst)
RÅDET FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB HAR —

(4)

Sådanne reorganiseringer må hilses velkommen i det
omfang, hvor de tilgodeser behovet for en dynamisk
konkurrence og er egnet til at forøge den europæiske
industris konkurrenceevne, forbedre vækstbetingelserne
og højne levestandarden i Fællesskabet.

(5)

Det bør imidlertid sikres, at strukturændringerne ikke på
længere sigt skader konkurrencen. Fællesskabsretten bør
derfor indeholde bestemmelser vedrørende de fusioner,
der vil kunne hæmme den effektive konkurrence på det
fælles marked eller en væsentlig del heraf betydeligt.

(6)

Der er derfor behov for en særlig retsakt, der kan muliggøre en effektiv kontrol med alle fusioner på grundlag af
deres indvirkning på konkurrencestrukturen i Fællesskabet, og som skal være den eneste retsakt, der finder
anvendelse på sådanne fusioner. Forordning (EØF) nr.
4064/89 har gjort det muligt at udvikle en fællesskabspolitik på dette område. På baggrund af de hidtidige erfaringer bør denne forordning imidlertid nu omarbejdes til
et sæt regler, der kan imødegå de udfordringer, som et
mere integreret marked og den fremtidige udvidelse af
Den Europæiske Union indebærer. I overensstemmelse
med nærheds- og proportionalitetsprincipperne i traktatens artikel 5 indeholder denne forordning kun det
mindstemål af bestemmelser, der er nødvendige for at nå
målet, som er at sikre, at konkurrencen inden for det
indre marked ikke fordrejes, i overensstemmelse med
princippet om en åben markedsøkonomi med fri
konkurrence.

(7)

Artikel 81 og 82 er ikke tilstrækkelige til at kontrollere
alle de transaktioner, der kan vise sig at være uforenelige
med den i traktaten omhandlede ordning med ufordrejet
konkurrence. Denne forordning bør derfor ikke alene
baseres på traktatens artikel 83, men i særdeleshed også
på artikel 308, som åbner mulighed for, at Fællesskabet
tillægges de yderligere beføjelser, der er nødvendige for,
at det kan virkeliggøre sine mål, og også beføjelser med
hensyn til fusioner på markederne for landbrugsprodukter opført i bilag I til traktaten.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 83 og 308,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december
1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (4) er blevet væsentligt ændret. Da der nu skal foretages flere ændringer, bør der af klarhedshensyn foretages en omarbejdning af forordningen.

(2)

For at virkeliggøre målene i traktaten skal Fællesskabet i
henhold til artikel 3, stk. 1, litra g), gennemføre en
ordning, der sikrer, at konkurrencen i det indre marked
ikke fordrejes. Traktatens artikel 4, stk. 1, fastsætter, at
medlemsstaternes og Fællesskabets virke skal udføres i
overensstemmelse med princippet om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence. Disse principper er af
væsentlig betydning for videreudviklingen af det indre
marked.

(3)

Fuldførelsen af det indre marked og den økonomiske og
monetære union samt udvidelsen af Den Europæiske
Union og mindskelsen af de internationale barrierer for
handel og investeringer vil fortsat resultere i omfattende
reorganiseringer i erhvervslivet, navnlig i form af fusioner og virksomhedsovertagelser.

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

EFT C 20 af 28.1.2003, s. 4.
Udtalelse af 9.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
Udtalelse af 24.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT L 395 af 30.12.1989, s. 1. Berigtiget i EFT L 257 af 21.9.1990,
s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1310/97 (EFT L 180 af
9.7.1997, s. 1). Berigtiget i EFT L 40 af 13.2.1998, s. 17.
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(8)

De bestemmelser, der skal fastsættes i denne forordning,
bør gælde for væsentlige strukturændringer, hvis virkninger for markedet går ud over en enkelt medlemsstats
grænser. Sådanne fusioner bør som hovedregel udelukkende behandles på fællesskabsplan, inden for rammerne
af et system med kun én kontrolinstans og i overensstemmelse med nærhedsprincippet. De fusioner, der ikke
er omfattet af denne forordning, henhører i princippet
under medlemsstaternes kompetence.

(9)

Denne forordnings anvendelsesområde bør defineres på
grundlag af den geografiske udstrækning af de berørte
virksomheders aktiviteter og afgrænses ved kvantitative
tærskelværdier, således at forordningen kommer til at
omfatte fusioner af fællesskabsdimension. Kommissionen
bør aflægge rapport til Rådet om anvendelsen af de
gældende tærskler og kriterier, således at Rådet i overensstemmelse med traktatens artikel 202 med jævne
mellemrum kan tage dem såvel som reglerne for henvisning af en fusion før anmeldelsen op til fornyet overvejelse i lyset af de indhøstede erfaringer. Dette forudsætter, at medlemsstaterne indsender statistiske oplysninger til Kommissionen med henblik på dennes udarbejdelse af disse rapporter og eventuelle forslag om
ændringer. Kommissionens rapporter og forslag bør
baseres på relevante oplysninger, som medlemsstaterne
indsender med regelmæssige mellemrum.

(10)

Der må anses at foreligge en fusion med fællesskabsdimension, når alle de deltagende virksomheders samlede
omsætning overstiger bestemte tærskler. Dette er
tilfældet, uanset om de deltagende virksomheder har
hjemsted eller hovedforretningsområde inden for Fællesskabet eller ej, så længe de udøver væsentlige aktiviteter
der.

(11)

Reglerne for Kommissionens henvisning af en fusion til
medlemsstaterne og for medlemsstaternes henvisning af
en fusion til Kommissionen bør fungere som en effektiv
korrigerende mekanisme i lyset af nærhedsprincippet.
Disse regler tager sigte på at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af medlemsstaternes interesser på konkurrenceområdet og samtidig tilgodese behovet for retssikkerhed og
princippet om, at fusioner med fællesskabsdimension
kun er underlagt én kontrolinstans.

(12)

Fusioner vil kunne opfylde betingelserne for at skulle
behandles inden for rammerne af flere nationale fusionskontrolsystemer, hvis de ikke når op på de i denne
forordning fastsatte omsætningstærskler. Parallelle
anmeldelser af samme transaktion til flere nationale
myndigheder fører til øget retlig usikkerhed og til øget
besvær og øgede omkostninger for virksomhederne og
kan resultere i indbyrdes modstridende afgørelser.
Ordningen for medlemsstaternes henvisning af fusioner
til Kommissionen bør derfor forbedres og videreudvikles.

(13)

Kommissionen bør holde sig i snæver og stadig forbindelse med medlemsstaternes kompetente myndigheder,
fra hvilke den modtager bemærkninger og indhenter
oplysninger.
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(14)

Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder skal sammen danne et netværk af offentlige
myndigheder, der udøver deres respektive kompetence i
nært samarbejde, under anvendelse af effektive ordninger
for informationsudveksling og konsultation, med det
formål at sikre, at en sag behandles af den myndighed,
der er bedst egnet i lyset af nærhedsprincippet, og for i
videst mulige omfang at undgå parallelle anmeldelser af
en og samme fusion. Henvisninger af fusioner fra
Kommissionen til medlemsstaterne og fra medlemsstaterne til Kommissionen bør ske på en effektiv måde,
således at situationer, hvor en fusion henvises både før
og efter anmeldelsen, i videst muligt omfang undgås.

(15)

Kommissionen bør kunne henvise en anmeldt fusion
med en fællesskabsdimension til en medlemsstat, når der
er fare for, at fusionen vil påvirke konkurrencen betydeligt på et marked i den pågældende medlemsstat, der i
enhver henseende fremstår som et særskilt marked.
Påvirker fusionen konkurrencen på et sådant marked,
som ikke udgør en væsentlig del af fællesmarkedet, bør
Kommissionen have pligt til efter anmodning at henvise
hele sagen eller en del af den til den pågældende
medlemsstat. En medlemsstat bør kunne henvise en
fusion til Kommissionen, når fusionen ikke har fællesskabsdimension, men påvirker samhandelen mellem
medlemsstaterne, og der er fare for, at den vil påvirke
konkurrencen betydeligt på den pågældende medlemsstats område. Andre medlemsstater, som ligeledes har
kompetence til at efterprøve fusionen, bør kunne slutte
sig til anmodningen. For at sikre systemets effektivitet og
forudsigelighed bør de nationale tidsfrister i et sådant
tilfælde suspenderes, indtil der er truffet afgørelse om,
hvorvidt sagen henvises. Kommissionen bør have beføjelse til at behandle og tage stilling til en fusion på en
anmodende medlemsstats eller anmodende medlemsstaters vegne.

(16)

For yderligere at øge effektiviteten i fusionskontrolsystemet inden for Fællesskabet bør de deltagende virksomheder gives mulighed for at anmode om, at en
fusion henvises til eller fra Kommissionen, før den
anmeldes. I sådanne tilfælde bør Kommissionen og de
nationale konkurrencemyndigheder inden for korte, klart
fastsatte tidsfrister træffe afgørelse om, hvorvidt der skal
foretages en henvisning af fusionen til eller fra Kommissionen, med henblik på at sikre systemets effektivitet.
Kommissionen bør efter anmodning fra de deltagende
virksomheder kunne henvise en fusion med en fællesskabsdimension til en medlemsstat, når fusionen vil
kunne påvirke konkurrencen betydeligt på et marked i
den pågældende medlemsstat, der i enhver henseende
fremstår som et særskilt marked. De deltagende virksomheder bør dog ikke have pligt til at bevise, at fusionen
vil have skadelige virkninger for konkurrencen. En
fusion bør ikke henvises fra Kommissionen til en
medlemsstat, der har tilkendegivet, at den ikke indvilliger
heri. Inden fusionen anmeldes til de nationale myndigheder, bør de deltagende virksomheder endvidere kunne
anmode om, at en fusion, der ikke har fællesskabsdimension, og som vil kunne efterprøves i henhold til den
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nationale konkurrencelovgivning i mindst tre medlemsstater, henvises til Kommissionen. Sådanne anmodninger
om henvisning af en fusion til Kommissionen, før den
anmeldes, vil være særlig relevante i tilfælde, hvor fusionen vil påvirke konkurrencen ud over en enkelt
medlemsstats område. Hvis en fusion, der kan efterprøves i henhold til konkurrencelovgivningen i tre eller
flere medlemsstater, henvises til Kommissionen, før den
anmeldes i en medlemsstat, og ingen af de medlemsstater, der har kompetence til at efterprøve sagen,
modsætter sig det, får Kommissionen enekompetence til
at efterprøve fusionen, og en sådan fusion anses at have
fællesskabsdimension. En fusion bør dog ikke henvises
fra medlemsstaterne til Kommissionen, før den
anmeldes, hvis mindst en af de medlemsstater, der har
kompetence til at efterprøve sagen, har modsat sig det.

(17)

Anvendelsen af denne forordning bør alene henhøre
under Kommissionens kompetence, med forbehold af
EF-Domstolens prøvelsesret.

(18)

Medlemsstaterne må ikke anvende deres nationale
konkurrencelovgivning på fusioner med fællesskabsdimension, medmindre dette er fastsat i denne forordning.
Såfremt Kommissionen undlader at gribe ind, bør de
nationale myndigheders relevante beføjelser begrænses
til de tilfælde, hvor der er fare for, at den effektive
konkurrence vil blive væsentlig hæmmet på en medlemsstats område, og hvor denne medlemsstats konkurrenceinteresser ikke kan beskyttes tilstrækkeligt på anden
måde end ved denne forordning. De berørte medlemsstater skal handle hurtigt i sådanne tilfælde. På grund af
forskelle i national lovgivning kan der ikke i denne
forordning fastsættes en enkelt frist for vedtagelse af
endelige afgørelser efter national ret.

(19)

(20)

form af en serie værdipapirhandeler, som finder sted
inden for en rimelig kort periode, behandles som én og
samme fusion.

(21)

Denne forordning bør ligeledes finde anvendelse, når de
deltagende virksomheder accepterer begrænsninger, der
er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen
af fusionen. Kommissionens beslutninger om, at en
fusion er forenelig med fællesmarkedet i henhold til
denne forordning, bør automatisk omfatte sådanne
begrænsninger, uden at Kommissionen skal vurdere disse
begrænsninger i de enkelte tilfælde. Efter anmodning fra
de deltagende virksomheder bør Kommissionen dog i
sager, som indeholder nye eller uløste spørgsmål, der
giver anledning til reel usikkerhed, udtrykkeligt vurdere,
hvorvidt eventuelle begrænsninger er direkte knyttet til
og nødvendige for gennemførelsen af fusionen. En sag
indeholder nye eller uløste spørgsmål, der giver anledning til reel usikkerhed, hvis spørgsmålet ikke er
omfattet af den relevante gældende meddelelse fra
Kommissionen eller en offentliggjort afgørelse truffet af
Kommissionen.

(22)

De ordninger, der indføres for kontrollen med fusioner,
bør, medmindre andet gælder i henhold til traktatens
artikel 86, stk. 2, overholde princippet om ligebehandling mellem den offentlige og den private sektor. Ved
beregning af omsætningen i en virksomhed i den offentlige sektor, der deltager i en fusion, skal der derfor tages
hensyn til de virksomheder, der tilsammen udgør en
økonomisk enhed med selvstændig beslutningsbeføjelse,
uanset deres ejerforhold eller de administrative tilsynsregler, der gælder for dem.

(23)

Om fusioner af fællesskabsdimension er forenelige med
fællesmarkedet eller ej, må fastslås ud fra hensynet til
nødvendigheden af at bevare og udvikle en effektiv
konkurrence på fællesmarkedet. I forbindelse hermed
skal de overordnede rammer, inden for hvilke Kommissionen foretager sin vurdering, være virkeliggørelsen af de
grundlæggende mål, der er fastsat i artikel 2 i traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 2
i traktaten om Den Europæiske Union.

(24)

For at sikre en ufordrejet konkurrence på fællesmarkedet
og for at fremme en politik, der er i overensstemmelse
med princippet om en åben markedsøkonomi med fri
konkurrence, bør denne forordning muliggøre en
effektiv kontrol med alle fusioner på grundlag af deres
virkninger for konkurrencen i Fællesskabet. Derfor fastslog forordning (EØF) nr. 4064/89 princippet om, at en
fusion med fællesskabsdimension, som skaber eller
styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den
effektive konkurrence hæmmes betydeligt i fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf, bør erklæres uforenelig
med fællesmarkedet.

Endvidere griber eneanvendelsen af denne forordning på
fusioner med fællesskabsdimension ikke ind i traktatens
artikel 296 og er ikke til hinder for, at medlemsstaterne
træffer passende foranstaltninger til at beskytte andre
legitime interesser end dem, der er omhandlet i denne
forordning, når disse foranstaltninger er forenelige med
de generelle principper og øvrige bestemmelser i fællesskabsretten.

Det er hensigtsmæssigt at definere fusionsbegrebet på en
sådan måde, at det omfatter transaktioner, der medfører
en varig ændring i de deltagende virksomheders kontrolforhold og dermed i markedets strukturer. Denne forordnings anvendelsesområde bør derfor omfatte alle joint
ventures, der på et varigt grundlag varetager en selvstændig erhvervsvirksomheds samtlige funktioner. Endvidere bør transaktioner, der er nært knyttet til hinanden,
fordi de er sammenkædet ved en betingelse eller har
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De virkninger, som fusioner på markeder med oligopolistiske strukturer kan have, gør det særlig nødvendigt at
bevare en effektiv konkurrence på sådanne markeder.
Mange oligopolistiske markeder udviser en sund grad af
konkurrence. Under visse omstændigheder kan fusioner,
der indebærer eliminering af et betydeligt konkurrencepres, som bestod mellem fusionsparterne, såvel som en
svækkelse af det konkurrencepres, der hviler på de
resterende konkurrenter, også selv om der ikke hersker
nogen sandsynlighed for samordning mellem medlemmerne af oligopolet, imidlertid bevirke, at konkurrencen
hæmmes betydeligt. Fællesskabets retter har dog ikke til
dato udtrykkeligt fortolket forordning (EØF) nr. 4064/89
således, at den skulle kræve, at fusioner, der giver anledning til sådanne ikke-samordnede virkninger, skal
erklæres uforenelige med fællesmarkedet. Derfor bør det
af hensyn til retssikkerheden tydeliggøres, at denne
forordning giver mulighed for effektiv kontrol med
sådanne fusioner, idet den indfører princippet om, at alle
fusioner, der hæmmer den effektive konkurrence inden
for fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf betydeligt,
bør erklæres uforenelige med fællesmarkedet. Begrebet
»hæmme den effektive konkurrence betydeligt« i artikel
2, stk. 2 og 3, bør fortolkes således, at det ud over
begrebet »dominerende stilling« kun omfatter de konkurrencebegrænsende virkninger af en fusion, der følger af
den ikke-samordnede adfærd, der udvises af virksomheder, som ikke ville have en dominerende stilling på
det pågældende marked.

At den effektive konkurrence normalt hæmmes betydeligt som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, og med henblik på at fastholde de
retningslinjer, der kan udledes af tidligere domme afsagt
af de europæiske retter og Kommissionens afgørelser i
henhold til forordning nr. 4064/89, samtidig med at der
opretholdes en sammenhæng med de standarder vedrørende skade af konkurrencen, som har været anvendt af
Kommissionen og Fællesskabets retter med hensyn til
fusioners forenelighed med fællesmarkedet, bør denne
forordning følgelig fastslå princippet om, at en fusion
med fællesskabsdimension, som hæmmer den effektive
konkurrence betydeligt inden for fællesmarkedet eller en
væsentlig del heraf, navnlig som følge af skabelsen eller
styrkelsen af en dominerende stilling, skal erklæres uforenelig med fællesmarkedet.

(27)

Desuden bør kriterierne i traktatens artikel 81, stk. 1 og
3, anvendes på joint ventures, der i enhver henseende
fungerer som selvstændige økonomiske enheder på et
varigt grundlag, i det omfang, hvor etableringen af dem
resulterer i en mærkbar begrænsning af konkurrencen
mellem fortsat uafhængige virksomheder.

(28)

Til belysning og klarlæggelse af Kommissionens vurdering af fusioner efter denne forordning bør Kommissionen udsende retningslinjer, der kan udgøre et sundt
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økonomisk grundlag for at vurdere fusioner med det
formål at afklare, om de vil kunne erklæres forenelige
med fællesmarkedet eller ej.

(29)

For at afgøre, hvilke virkninger en fusion vil få på fællesmarkedet, bør der tages hensyn til enhver begrundet og
sandsynlig effektivitetsgevinst, som de deltagende virksomheder kan påvise. Det er muligt, at de effektivitetsgevinster, der opnås som følge af en fusion, udligner de
virkninger for konkurrencen og specielt den potentielle
skade for forbrugerne, som ellers ville optræde, og at
fusionen derfor ikke hæmmer den effektive konkurrence
betydeligt inden for fællesmarkedet eller en væsentlig del
heraf, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af
en dominerende stilling. Kommissionen bør offentliggøre
retningslinjer for, hvornår den kan tage effektivitetsgevinster i betragtning i forbindelse med vurderingen af
fusioner.

(30)

Når de deltagende virksomheder ændrer en anmeldt
fusion, i særdeleshed ved at afgive tilsagn med det formål
at gøre fusionen forenelig med fællesmarkedet, bør
Kommissionen kunne erklære den således ændrede
fusion forenelig med fællesmarkedet. Sådanne tilsagn bør
være afpasset efter konkurrenceproblemet og eliminere
det i fuldt omfang. Der bør også kunne accepteres
tilsagn før procedurens indledning, når konkurrenceproblemet er klart identificerbart og uden vanskelighed kan
løses. Det bør udtrykkeligt fastsættes, at Kommissionen
kan knytte betingelser og påbud til sin beslutning med
henblik på at sikre, at de deltagende virksomheder
opfylder deres tilsagn rettidigt og effektivt, således at
fusionen bringes i overensstemmelse med fællesmarkedet. Der bør desuden skabes sikkerhed for gennemsigtighed og effektiv høring af medlemsstaterne samt interesserede tredjeparter under hele sagsforløbet.

(31)

Kommissionen bør råde over de midler, der er nødvendige for at sikre, at disse tilsagn opfyldes, og for at kunne
skride ind, når de ikke opfyldes. Hvis et påbud, der er
pålagt ved en beslutning om, at en fusion er forenelig
med fællesmarkedet, ikke efterkommes, opstår den situation, der gør fusionen forenelig med fællesmarkedet,
ikke, og Kommissionen godkender derfor ikke den
gennemførte fusion. Hvis fusionen gennemføres, skal
den derfor behandles på samme måde som en ikkeanmeldt fusion, der er blevet gennemført uden godkendelse. Hvis Kommissionen allerede har fastslået, at fusionen, hvis det pågældende påbud ikke efterkommes, er
uforenelig med fællesmarkedet, bør den have beføjelse til
direkte at beordre fusionen opløst, således at den situation, der bestod forud for fusionens gennemførelse,
genoprettes. Hvis et påbud, der er pålagt ved beslutningen om, at fusionen er forenelig med fællesmarkedet,
ikke efterkommes, bør Kommissionen kunne tilbagekalde sin beslutning. Kommissionen bør endvidere
kunne iværksætte passende økonomiske sanktioner, hvis
betingelser eller påbud ikke efterkommes.
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Fusioner, der på grund af de deltagende virksomheders
begrænsede markedsandele ikke kan antages at hæmme
den effektive konkurrence, kan anses for at være forenelige med det fælles marked. Med forbehold af traktatens
artikel 81 og 82 kan der især foreligge indicium herfor,
når de deltagende virksomheders markedsandel ikke
overstiger 25 % inden for fællesmarkedet eller en
væsentlig del heraf.

(36)

Fællesskabet respekterer de grundlæggende rettigheder
og overholder i særdeleshed de principper, der anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (1). Denne forordning skal følgelig
fortolkes og anvendes under overholdelse af disse rettigheder og principper.

(37)

De deltagende virksomheder bør sikres retten til at fremsætte udtalelser over for Kommissionen, når proceduren
er indledt; medlemmerne af ledelses- eller tilsynsorganerne og de anerkendte arbejdstagerrepræsentanter i de
deltagende virksomheder samt interesserede tredjeparter
bør ligeledes have lejlighed til at blive hørt.

(38)

For at kunne foretage en korrekt vurdering af fusioner
bør Kommissionen have beføjelse til at kræve alle
nødvendige oplysninger og gennemføre alle nødvendige
kontrolundersøgelser overalt i Fællesskabet. I dette
øjemed og med henblik på en effektiv beskyttelse af
konkurrencen bør Kommissionens undersøgelsesbeføjelser udvides. Kommissionen bør blandt andet kunne
indhente udtalelse fra enhver person, der kan tænkes at
være i besiddelse af nyttige oplysninger, og registrere
den pågældende persons udtalelser.

(39)

Under kontrolundersøgelser bør Kommissionens befuldmægtigede repræsentanter kunne kræve alle oplysninger,
der har relation til kontrolundersøgelsens genstand og
formål. De bør også kunne foretage forsegling under
kontrolundersøgelser, især i tilfælde, hvor der er rimeligt
begrundet mistanke om, at en fusion er blevet gennemført uden forudgående anmeldelse, hvor der er givet
Kommissionen urigtige, ufuldstændige eller forvanskede
oplysninger, eller de deltagende virksomheder eller
personer har undladt at opfylde en betingelse eller efterkomme et påbud pålagt ved en beslutning fra Kommissionen. Under alle omstændigheder bør forsegling kun
benyttes i ganske særlige tilfælde i det tidsrum, der er
strengt nødvendigt for kontrolundersøgelsen, normalt i
ikke over 48 timer.

(40)

Det er desuden hensigtsmæssigt under hensyntagen til
EF-Domstolens retspraksis at præcisere, hvilke prøvelsesbeføjelser de nationale domstole har, når de i henhold til
national ret og som en sikkerhedsforanstaltning anmodes
om tilladelse til, at politiet kan tilkaldes, såfremt en virksomhed modsætter sig en kontrolundersøgelse, herunder
forsegling, der er påbudt ved en kommissionsbeslutning.
Ifølge EF-Domstolens retspraksis kan de nationale
domstole i særdeleshed afkræve Kommissionen de yderligere oplysninger, de måtte have behov for for at kunne
udøve deres kontrol, i mangel af hvilke de kunne nægte
at give tilladelse. Retspraksis har desuden fastslået, at de
nationale domstole kan føre kontrol med overholdelsen
af de nationale regler om iværksættelse af tvangsforanstaltninger. Medlemsstaternes kompetente myndigheder
bør samarbejde aktivt under Kommissionens udøvelse af
sine undersøgelsesbeføjelser.

Det bør pålægges Kommissionen at træffe alle de
nødvendige beslutninger for at fastslå, hvorvidt fusioner
med fællesskabsdimension er forenelige med fællesmarkedet, samt beslutninger, der har til formål at genoprette
den situation, der bestod før gennemførelsen af en
fusion, der er erklæret uforenelig med fællesmarkedet.

For at sikre en effektiv kontrol bør virksomhederne have
pligt til at indgive forudgående anmeldelse af fusioner
med fællesskabsdimension, når der foreligger en aftale,
offentliggørelse af et overtagelsestilbud eller erhvervelse
af en kontrolgivende andel. Det bør også være muligt at
indgive anmeldelse, når de deltagende virksomheder over
for Kommissionen godtgør, at de agter at indgå en aftale
om en planlagt fusion, og tilkendegiver over for
Kommissionen, at deres plan om den påtænkte fusion er
tilstrækkelig konkret, f.eks. på grundlag af en principaftale, et aftalememorandum, eller en hensigtserklæring,
der er undertegnet af alle deltagende virksomheder, eller
når de offentligt har tilkendegivet en hensigt om at fremsætte et overtagelsestilbud, forudsat at denne aftale eller
dette overtagelsestilbud vil resultere i en fusion med
fællesskabsdimension. Gennemførelsen af en fusion bør
stilles i bero, indtil der er vedtaget en endelig beslutning
af Kommissionen. Det bør imidlertid være muligt at
dispensere fra dette krav efter anmodning fra de deltagende virksomheder, når det skønnes hensigtsmæssigt. I
sin beslutning om, hvorvidt den skal give en sådan
dispensation eller ej, bør Kommissionen tage hensyn til
alle relevante omstændigheder, herunder bl.a. arten og
omfanget af den skade, eller tredjemand kan få påført,
og den trussel, fusionen udgør for konkurrencen. Af
hensyn til retssikkerheden bør transaktionernes
gyldighed dog beskyttes i nødvendigt omfang.

Der bør fastsættes en frist, inden for hvilken Kommissionen skal indlede en procedure over for en anmeldt
fusion, og en frist, inden for hvilken Kommissionen skal
træffe endelig beslutning om, hvorvidt fusionen er
forenelig eller uforenelig med fællesmarkedet. Disse
frister bør forlænges, når de deltagende virksomheder
tilbyder tilsagn med det formål at gøre fusionen forenelig
med fællesmarkedet, således at der er tid til at analysere
og markedsteste sådanne tilbud om tilsagn og høre
medlemsstaterne såvel som interesserede tredjeparter.
Der bør desuden åbnes mulighed for en begrænset
forlængelse af fristen for Kommissionens vedtagelse af en
endelig beslutning for at give Kommissionen tid til at
behandle sagen og efterprøve de oplysninger og argumenter, den har fået forelagt.
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Når deltagende virksomheder og personer efterkommer
beslutninger truffet af Kommissionen, kan de ikke
tvinges til at indrømme, at de har begået overtrædelser,
men de har under alle omstændigheder pligt til at
besvare faktuelle spørgsmål og udlevere dokumenter,
selv om disse oplysninger kan bruges mod dem selv eller
andre til at bevise, at der foreligger sådanne overtrædelser.
Af hensyn til gennemsigtigheden bør alle beslutninger
vedtaget af Kommissionen, der ikke kun omhandler
procedurespørgsmål, gøres tilgængelige for et bredt
publikum. Samtidig med at de deltagende virksomheders
ret til forsvar, og især retten til aktindsigt tilgodeses, er
det nødvendigt at beskytte forretningshemmeligheder. På
samme måde bør oplysninger, der udveksles inden for
netværket og med de kompetente myndigheder i tredjelande, behandles fortroligt.
Håndhævelsen af denne forordnings bestemmelser bør i
det fornødne omfang kunne sikres ved hjælp af bøder og
tvangsbøder. Domstolen bør i overensstemmelse med
Traktatens artikel 229 tillægges fuld prøvelsesret i denne
henseende.
Det er hensigtsmæssigt at være opmærksom på de betingelser, der anvendes i tredjelande ved fusioner med deltagelse af virksomheder med hjemsted eller hovedforretningsområde inden for Fællesskabet, og at åbne
mulighed for, at Rådet giver Kommissionen bemyndigelse til at føre forhandlinger med henblik på at sikre, at
sådanne virksomheder ikke udsættes for forskelsbehandling.

(45)

Denne forordning berører på ingen måde arbejdstagernes kollektive rettigheder, således som de er anerkendt i de berørte virksomheder, navnlig med hensyn til
enhver forpligtelse til at underrette eller høre deres anerkendte repræsentanter i henhold til fællesskabsretten og
national ret.

(46)

Kommissionen bør kunne fastlægge detaljerede bestemmelser om gennemførelsen af denne forordning i overensstemmelse med de nærmere vilkår for udøvelsen af
de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Kommissionen bør med henblik på vedtagelsen af
sådanne gennemførelsesbestemmelser bistås af et rådgivende udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne som fastsat i artikel 23 —

2.
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En fusion har fællesskabsdimension, når

a) alle de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet
omsætning på verdensplan, der overstiger 5 mia. EUR og
b) mindst to af de deltagende virksomheders samlede omsætning i Fællesskabet hver især overstiger 250 mio. EUR
medmindre hver af de deltagende virksomheder har over to
tredjedele af deres samlede omsætning på fællesskabsplan i én
og samme medlemsstat.
3. En fusion, der ikke når op over de i stk. 2 fastsatte
tærskler, har fællesskabsdimension, når
a) alle de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet
omsætning på verdensplan, der overstiger 2,5 mia. EUR
b) alle de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet
omsætning i hver af mindst tre medlemsstater, der overstiger 100 mio. EUR
c) mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en
samlet omsætning i hver af mindst tre medlemsstater som
omhandlet i litra b), der overstiger 25 mio. EUR, og
d) mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en
samlet omsætning i Fællesskabet, der overstiger
100 mio. EUR
medmindre hver af de deltagende virksomheder har over to
tredjedele af deres samlede omsætning på fællesskabsplan i én
og samme medlemsstat.
4. Inden den 1. juli 2009 aflægger Kommissionen på
grundlag af statistiske oplysninger, som medlemsstaterne
indsender regelmæssigt, rapport til Rådet om, hvordan tærsklerne og kriterierne i stk. 2 og 3 har fungeret, og den kan fremsætte eventuelt forslag i henhold til stk. 5.
5. På baggrund af den i stk. 4 omhandlede rapport kan
Rådet på forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal ændre
tærsklerne og kriterierne i stk. 3.

Artikel 2
Vurdering af fusioner

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Anvendelsesområde
1.
Denne forordning finder anvendelse på alle fusioner med
fællesskabsdimension som defineret i denne artikel, jf. dog
artikel 4, stk. 5, og artikel 22.

1. Fusioner, der er omfattet af denne forordning, vurderes
på grundlag af målene for denne forordning og følgende
bestemmelser med henblik på at fastslå, om de er forenelige
med det fælles marked.
I denne vurdering tager Kommissionen hensyn til
a) nødvendigheden at af bevare og udvikle en effektiv konkurrence inden for fællesmarkedet, bl.a. under hensyn til alle de
berørte markeders struktur samt den reelle eller potentielle
konkurrence fra virksomheder beliggende i eller uden for
Fællesskabet
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b) de deltagende virksomheders position på markedet, deres
økonomiske og finansielle styrke, leverandørernes og
brugernes valgmuligheder, deres adgang til forsyninger eller
afsætningsmarkeder, retlige eller faktiske hindringer for
adgang til markedet, udbuds- og efterspørgselsudviklingen
for de enkelte varer og tjenesteydelser, de interesser, som
forbrugerne i mellemleddene og de endelige forbrugere har,
samt udviklingen i det tekniske eller økonomiske fremskridt,
for så vidt som den er til fordel for forbrugerne og ikke
udgør en hindring for konkurrencen.

2.
Fusioner, der ikke hæmmer den effektive konkurrence
betydeligt inden for fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf,
navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal erklæres forenelige med fællesmarkedet.

3.
Fusioner, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt inden for fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf,
navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal erklæres uforenelige med fællesmarkedet.

4.
I det omfang, hvor etableringen af et joint venture, som
udgør en fusion efter artikel 3, har til formål eller til følge at
samordne fortsat uafhængige virksomheders konkurrenceadfærd, vurderes denne samordning efter kriterierne i traktatens
artikel 81, stk. 1 og 3, for at fastslå, om transaktionen er
forenelig med fællesmarkedet.

5.
til

Ved denne vurdering tager Kommissionen navnlig hensyn

— om der samtidig findes to eller flere stiftende virksomheder,
som på markant vis gør sig gældende på samme marked
som joint venture-selskabet eller på et marked i et tidligere
eller efterfølgende led i forhold til dette marked eller på et
beslægtet marked, som er nært forbundet med dette marked

b) at en eller flere personer, som allerede kontrollerer mindst
en virksomhed, eller en eller flere virksomheder ved køb af
andele eller aktiver, gennem aftale eller på anden vis
erhverver den direkte eller indirekte kontrol over det hele
eller dele af en eller flere andre virksomheder.

2. Kontrol over en virksomhed opnås gennem rettigheder,
aftaler eller på andre måder, som enkeltvis eller tilsammen,
under hensyn til alle faktiske og retlige forhold, giver mulighed
for at få afgørende indflydelse på virksomhedens drift, særlig
ved:
a) ejendoms- eller brugsret til virksomhedens samlede aktiver
eller dele deraf
b) rettigheder eller aftaler, som sikrer afgørende indflydelse på
sammensætningen af virksomhedens organer, deres rådslagninger og afstemninger eller beslutninger.

3. Kontrol over en virksomhed opnås af personer eller virksomheder, der
a) er indehaver(e) af sådanne rettigheder eller berettiget ifølge
sådanne aftaler, eller
b) uden at være indehavere af sådanne rettigheder eller berettiget ifølge sådanne aftaler dog kan udøve de deraf flydende
rettigheder.

4. Oprettelse af joint venture-selskaber, som på et varigt
grundlag varetager en selvstændig erhvervsvirksomheds samtlige funktioner, udgør en fusion efter stk. 1, litra b).

5.
— om de deltagende virksomheder i kraft af deres samordning,
der direkte skyldes joint venture-selskabets oprettelse, har
mulighed for at hindre konkurrencen for en væsentlig del af
de pågældende varer og tjenesteydelser.

Artikel 3

Definition af en fusion

1.
Der anses at foreligge en fusion, når en ændring af
kontrolforholdene på et varigt grundlag beror på,
a) at to eller flere hidtil uafhængige virksomheder eller dele af
hidtil uafhængige virksomheder sammensmeltes til én virksomhed, eller

L 24/7

Der foreligger ikke en fusion, når:

a) kreditinstitutter, andre finansielle virksomheder eller forsikringsselskaber, hvis sædvanlige virksomhed indbefatter
transaktioner og handel med værdipapirer for egen eller
fremmed regning, midlertidigt er i besiddelse af andele, som
de har erhvervet i en virksomhed med henblik på videresalg,
for så vidt de ikke udøver den til disse andele knyttede stemmeret med henblik på at bestemme virksomhedens konkurrencemæssige adfærd eller alene udøver denne stemmeret
med det formål at forberede hel eller delvis afhændelse af
denne virksomhed eller af dens aktiver eller afhændelse af
disse andele, og afhændelsen sker inden et år efter erhvervelsen. Kommissionen kan efter anmodning forlænge denne
frist, hvis kreditinstituttet, den finansielle virksomhed eller
forsikringsselskabet godtgør, at der ikke har været rimelig
mulighed for at foretage afhændelsen inden for den fastsatte
frist
b) kontrollen erhverves af en person, der af myndighederne i
en medlemsstat er befuldmægtiget i henhold til denne stats
lovgivning om likvidation, konkurs, insolvens, betalingsstandsning, akkord eller lignende procedure
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c) de i stk. 1, litra b), nævnte transaktioner gennemføres af
finansielle holdingselskaber omhandlet i artikel 5, stk. 3, i
Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på
grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer (1), dog med den begrænsning, at de stemmerettigheder, der er knyttet til de andele,
de er i besiddelse af, navnlig i forbindelse med udpegelse af
medlemmer af ledelses- og tilsynsorganerne i de virksomheder, hvor de har andele, kun benyttes til at bevare investeringernes fulde værdi og ikke til direkte eller indirekte at
bestemme disse virksomheders konkurrenceadfærd.

Artikel 4
Forudgående anmeldelse af fusioner og henvisning af fusioner før anmeldelse efter anmodning fra de anmeldende
parter
1.
Fusioner med fællesskabsdimension, som er omfattet af
denne forordning, skal anmeldes til Kommissionen, før de
gennemføres, og så snart fusionsaftalen er indgået, overtagelsestilbuddet offentliggjort eller en kontrollerende andel erhvervet.
Anmeldelse kan også indgives, når de deltagende virksomheder
over for Kommissionen kan godtgøre, at de i god tro har til
hensigt at indgå en aftale, eller når de for overtagelsestilbuds
vedkommende i god tro offentligt har tilkendegivet en hensigt
om at afgive et bud, for så vidt som denne aftale eller dette bud
vil resultere i en fusion med fællesskabsdimension.
Ved anvendelsen af denne forordning omfatter begrebet
»anmeldt fusion« også planlagte fusioner anmeldt i henhold til
andet afsnit. Ved anvendelsen af stk. 4 og 5 omfatter udtrykket
»fusion« også planlagte fusioner som omhandlet i andet afsnit.
2.
Fusioner, der opstår ved sammensmeltning efter artikel
3, stk. 1, litra a), eller ved etablering af fælles kontrol efter
artikel 3, stk. 1, litra b), skal anmeldes i fællesskab af parterne i
fusionen eller i etableringen af den fælles kontrol. I alle andre
tilfælde foretages anmeldelsen af den person eller virksomhed,
som opnår kontrol over det hele eller dele af en eller flere virksomheder.
3.
Når Kommissionen har fastslået, at en anmeldt fusion er
omfattet af denne forordning, offentliggør den, at anmeldelsen
har fundet sted, og giver samtidig meddelelse om de deltagende
virksomheders navne, hjemland, fusionens art og de berørte
økonomiske sektorer. Kommissionen tager behørigt hensyn til
virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder beskyttes.
4.
Før anmeldelsen af en fusion efter stk. 1, kan de i stk. 2
omhandlede personer eller virksomheder indsende en
begrundet erklæring til Kommissionen om, at fusionen vil
kunne påvirke konkurrencen på et marked betydeligt i en
(1) EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF (EUT L 178 af 17.7.2003, s. 16).
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medlemsstat, der i enhver henseende fremstår som et særskilt
marked, og derfor helt eller delvis bør behandles af den pågældende medlemsstat.

Kommissionen videresender omgående denne erklæring til alle
medlemsstaterne. Den medlemsstat, der er omhandlet i den
begrundede erklæring, skal inden for en frist på 15 arbejdsdage
efter modtagelsen af erklæringen tilkendegive, om den indvilliger heri eller ej. Har medlemsstaten ikke truffet afgørelse
herom inden for fristen, anses den for at have indvilliget.

Medmindre den berørte medlemsstat har modsat sig det, kan
Kommissionen, når den finder, at der findes et sådant særskilt
marked, og at konkurrencen på dette marked kunne blive betydeligt påvirket af fusionen, beslutte at henvise hele sagen eller
en del af den til de kompetente myndigheder i den berørte
medlemsstat med henblik på anvendelse af denne stats nationale konkurrencelovgivning.

Beslutningen om at henvise eller ikke henvise sagen i overensstemmelse med tredje afsnit, træffes inden for en frist på 25
arbejdsdage regnet fra datoen for Kommissionens modtagelse af
den begrundede erklæring. Kommissionen underretter de andre
medlemsstater og de deltagende personer eller virksomheder
om sin beslutning. Har Kommissionen ikke truffet beslutning
inden for fristen, anses den for at have vedtaget en beslutning
om sagens henvisning i overensstemmelse med erklæringen fra
de deltagende personer eller virksomheder.

Beslutter Kommissionen eller anses Kommissionen for i
henhold til tredje og fjerde afsnit at have besluttet at henvise
hele sagen, skal der ikke indgives nogen anmeldelse efter stk. 1,
og den nationale konkurrencelovgivning finder anvendelse.
Artikel 9, stk. 6 til 9, finder tilsvarende anvendelse.

5. Hvad angår fusioner som defineret i artikel 3 og som ikke
har fællesskabsdimension som defineret i artikel 1, og som vil
kunne efterprøves i henhold til den nationale konkurrencelovgivning i mindst tre medlemsstater, kan de i stk. 2 nævnte
personer eller virksomheder før anmeldelsen til de kompetente
myndigheder ved en begrundet erklæring meddele Kommissionen, at fusionen bør behandles af Kommissionen.

Kommissionen videresender omgående denne erklæring til alle
medlemsstaterne.

Medlemsstater, der har kompetence til at behandle fusionen i
henhold til deres nationale konkurrencelovgivning, kan inden
for en frist på 15 arbejdsdage efter modtagelsen af den begrundede erklæring tilkendegive, at de ikke indvilliger i anmodningen om at henvise sagen.

Har mindst en af disse medlemsstater i henhold til tredje afsnit,
inden for et tidsrum af 15 arbejdsdage, tilkendegivet, at den
ikke indvilliger heri, henvises sagen ikke. Kommissionen underretter omgående alle medlemsstater og deltagende personer
eller virksomheder herom.
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Har ingen medlemsstater inden for en frist på 15 arbejdsdage
modsat sig det i henhold til tredje afsnit, anses fusionen for at
have fællesskabsdimension og skal anmeldes til Kommissionen i
overensstemmelse med stk. 1 og 2. I sådanne tilfælde anvender
ingen af medlemsstaterne deres nationale konkurrencelovgivning på fusionen.
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ii) indtægter af værdipapirer:
— indtægter af kapitalandele og andre værdipapirer
med variabelt afkast
— indtægter af kapitalinteresser
— indtægter af andele i tilknyttede virksomheder

6.
Kommissionen aflægger inden den 1. juli 2009 rapport til
Rådet om, hvordan stk. 4 og 5 har fungeret. Efter at have fået
forelagt denne rapport og efter forslag fra Kommissionen kan
Rådet med kvalificeret flertal ændre bestemmelserne i stk. 4 og
5.

Artikel 5
Beregning af omsætningen
1.
Den i denne forordning omhandlede samlede omsætning
omfatter de deltagende virksomheders provenu fra salg af varer
og præstering af tjenesteydelser i sidste regnskabsår i forbindelse med deres ordinære drift, med fradrag af prisnedslag
herpå samt af merværdiafgift og anden skat, der er direkte
forbundet med salget. Den samlede omsætning i en af de deltagende virksomheder omfatter ikke salg af varer og tjenesteydelser mellem nogen af de virksomheder, der er omhandlet i
stk. 4.
I omsætningen henholdsvis på fællesskabsplan og i en
medlemsstat medregnes provenuet af salg af varer og tjenesteydelser til virksomheder eller forbrugere henholdsvis i Fællesskabet og i denne medlemsstat.

iii) provisionsindtægter
iv) fortjeneste på finansielle transaktioner
v) andre driftsindtægter.
I et kreditinstituts eller en anden finansiel virksomheds
omsætning inden for Fællesskabet eller i en medlemsstat
medregnes indtægter som defineret ovenfor, der oppebæres
af denne virksomheds afdelinger eller filialer i Fællesskabet
eller den pågældende medlemsstat
b) for forsikringsselskaber: værdien af de tegnede bruttopræmier, som omfatter samtlige modtagne eller fremtidige
beløb i henhold til forsikringsaftaler, der er tegnet af disse
selskaber eller for deres regning, herunder udgående genforsikringspræmier, efter fradrag af skatter eller skattelignende
afgifter, der opkræves på grundlag af præmiebeløbet eller
forsikringssummen. For så vidt angår artikel 1, stk. 2, litra
b), og stk. 3, litra b), c) og d), og sidste sætningsled i artikel
1, stk. 2 og 3, tages der hensyn til de bruttopræmier, der
betales af henholdsvis fællesskabsvalutaindlændinge og valutaindlændinge i en enkelt medlemsstat

4. Med forbehold af stk. 2 beregnes en deltagende virksomheds samlede omsætning efter denne forordning som summen
af omsætningen
a) i den deltagende virksomhed

2.
Uanset stk. 1 gælder, at hvis sammenslutningen opstår
gennem erhvervelse af dele af en eller flere virksomheder, tages
der, uanset om der er tale om retlige enheder, for sælgerens
eller sælgernes vedkommende kun hensyn til den del af omsætningen, der vedrører de overtagne aktiver.
Dog betragtes to eller flere transaktioner som omhandlet i
første afsnit, der finder sted mellem samme personer eller virksomheder inden for to år, som en enkelt fusion, der finder sted
på tidspunktet for den seneste transaktion.
3.

I stedet for omsætningen anvendes

a) for kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder:
summen af følgende indtægter som defineret i Rådets
direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og
andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og
konsoliderede regnskaber (1), i givet fald med fradrag af
merværdiafgift og andre skatter, der står i direkte relation til
disse indtægter:

b) i de virksomheder, hvori den deltagende virksomhed direkte
eller indirekte
i) besidder mere end halvdelen af kapitalen eller driftsformuen, eller
ii) kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne,
eller
iii) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i
tilsyns- eller ledelsesorganet eller et andet repræsentativt
organ i henhold til loven, eller
iv) har ret til at lede virksomhedens forretninger
c) i virksomheder, der besidder de under litra b) nævnte rettigheder eller beføjelser i den deltagende virksomhed
d) i virksomheder, hvori en under litra c) omhandlet virksomhed besidder de under litra b) nævnte rettigheder eller
beføjelser

i) renteindtægter og lignende indtægter
(1) EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF.

e) i virksomheder, hvori to eller flere af de i litra a) til d)
omhandlede virksomheder i fællesskab besidder de under
litra b) nævnte rettigheder eller beføjelser.
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5.
Når virksomheder, der deltager i fusionen, i fællesskab
besidder de i stk. 4, litra b ), nævnte rettigheder eller beføjelser,
skal der ved beregningen af de deltagende virksomheders
samlede omsætning efter denne forordning
a) ikke tages hensyn til den omsætning, der stammer fra salg
af varer eller tjenesteydelser mellem den fælles virksomhed
og hver af de deltagende virksomheder eller enhver anden
virksomhed, der er knyttet til en af dem som omhandlet i
stk. 4, litra b) til e)
b) tages hensyn til den omsætning, der stammer fra salg af
varer eller tjenesteydelser mellem den fælles virksomhed og
enhver udenforstående virksomhed. Denne omsætning
tilskrives de deltagende virksomheder i forhold til deres
deltagelse.

29.1.2004

3. Kommissionen kan tilbagekalde en beslutning vedtaget
efter stk. 1, litra a) eller b), hvis
a) beslutningen bygger på urigtige oplysninger, som kan
tilskrives en af de deltagende virksomheder, eller er opnået
ved svigagtig adfærd,
eller
b) hvis de deltagende virksomheder undlader at efterkomme et
til beslutningen knyttet påbud.
4. I de i stk. 3 omhandlede tilfælde kan Kommissionen
træffe beslutning efter stk. 1 uden at være bundet af de i artikel
10, stk. 1, fastsatte tidsfrister.
5. Kommissionen underretter straks de deltagende virksomheder og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne om
sin beslutning.

Artikel 6
Artikel 7
Behandling af anmeldelsen og indledning af proceduren
Udsættelse af en fusions gennemførelse
1.
Kommissionen behandler anmeldelsen straks ved modtagelsen.
a) Hvis Kommissionen når til den konklusion, at den anmeldte
fusion ikke er omfattet af denne forordning, fastslår den
dette ved en beslutning.
b) Hvis Kommissionen fastslår, at den anmeldte fusion ganske
vist er omfattet af denne forordning, men ikke rejser alvorlig
tvivl med hensyn til, om den er forenelig med fællesmarkedet, beslutter den ikke at modsætte sig den, og erklærer
den forenelig med fællesmarkedet.
En beslutning, hvorved en fusion erklæres forenelig med
fællesmarkedet, anses at omfatte konkurrencebegrænsninger,
der er direkte knyttet til og nødvendige for fusionens
gennemførelse.
c) Hvis Kommissionen fastslår, at den anmeldte fusion er
omfattet af denne forordning og rejser alvorlig tvivl med
hensyn til, om den er forenelig med fællesmarkedet,
beslutter den at indlede procedure i sagen, jf. dog stk. 2.
Medmindre de deltagende virksomheder har godtgjort over
for Kommissionen, at de har opgivet fusionen, afsluttes
enhver sådan procedure med en beslutning vedtaget i
henhold til artikel 8, stk. 1 til 4, jf. dog artikel 9.
2.
Hvis Kommissionen fastslår, at en anmeldt fusion efter
ændringer foretaget af de deltagende virksomheder ikke længere
rejser alvorlig tvivl som omhandlet i stk. 1, litra c), erklærer
den fusionen forenelig med fællesmarkedet efter stk. 1, litra b).
Kommissionen kan til beslutninger vedtaget efter stk. 1, litra b),
knytte betingelser og påbud for at sikre, at de deltagende virksomheder opfylder de tilsagn, de har afgivet over for Kommissionen med henblik på at gøre fusionen forenelig med fællesmarkedet.

1. En fusion, der har fællesskabsdimension som defineret i
artikel 1, eller som Kommissionen skal behandle efter artikel
4, stk. 5, må ikke gennemføres, hverken før den er blevet
anmeldt, eller før den er blevet erklæret forenelig med fællesmarkedet ved en beslutning vedtaget i henhold til artikel 6, stk.
1, litra b), eller artikel 8, stk. 1 eller 2, eller på grundlag af en
formodning som omhandlet i artikel 10, stk. 6.
2. Stk. 1 er ikke til hinder for gennemførelse af et offentligt
overtagelsestilbud eller en serie transaktioner i værdipapirer,
herunder sådanne som kan konverteres til andre værdipapirer,
der kan omsættes på et marked såsom en børs, hvorved der fra
forskellige sælgere erhverves kontrol som omhandlet i artikel 3,
når
a) fusionen omgående anmeldes til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4, og
b) erhververen ikke udøver de til de pågældende værdipapirer
knyttede stemmerettigheder eller kun gør det for at bevare
den fulde værdi af sin investering efter dispensation meddelt
af Kommissionen i henhold til stk. 3.
3. Kommissionen kan efter anmodning give dispensation fra
de i stk. 1 og 2 omhandlede forpligtelser. Anmodningen om
dispensation skal være begrundet. Kommissionens beslutning
om denne anmodning træffes bl.a. under hensyn til, hvilke virkninger en suspension vil få for en eller flere af de deltagende
virksomheder eller tredjemand, og hvilken trussel fusionen
udgør for konkurrencen. Til en sådan dispensation kan knyttes
betingelser og påbud med henblik på at sikre en effektiv
konkurrence. Der kan anmodes om og meddeles dispensation
på ethvert tidspunkt, også før anmeldelsen eller efter transaktionen.
4. Gyldigheden af enhver transaktion, der måtte blive
gennemført i modstrid med stk. 1, afhænger af en beslutning i
henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), eller artikel 8, stk. 1, 2 og
3, eller den formodning, der gælder efter artikel 10, stk. 6.
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Denne artikel har dog ingen indvirkning på gyldigheden af
transaktioner med værdipapirer, herunder sådanne som kan
konverteres til andre værdipapirer, der kan omsættes på et
marked såsom en børs, medmindre køberne og sælgerne vidste
eller burde vide, at transaktionen blev gennemført i modstrid
med stk. 1.

Artikel 8
Kommissionens beslutningsbeføjelser
1.
Finder Kommissionen, at en anmeldt fusion opfylder
kriterierne i artikel 2, stk. 2, eller i de i artikel 2, stk. 4,
omhandlede tilfælde kriterierne i traktatens artikel 81, stk. 3,
vedtager den en beslutning, hvorved den erklærer fusionen
forenelig med fællesmarkedet.
En beslutning, hvorved en fusion erklæres forenelig med fællesmarkedet, anses for at omfatte konkurrencebegrænsninger, der
er direkte knyttet til og nødvendige for fusionens gennemførelse.
2.
Finder Kommissionen, at en anmeldt fusion, efter at de
deltagende virksomheder har foretaget ændringer, opfylder
kriteriet i artikel 2, stk. 2, og i de i artikel 2, stk. 4, omhandlede tilfælde kriterierne i traktatens artikel 81, stk. 3, vedtager
den en beslutning, hvorved den erklærer fusionen forenelig
med fællesmarkedet.
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kan Kommissionen:
— kræve af de deltagende virksomheder, at de skal ophæve
fusionen, i særdeleshed ved at opløse fusionen eller afhænde
alle de erhvervede andele eller aktiver, således at den situation, der bestod forud for fusionens gennemførelse, genoprettes. Under omstændigheder, hvor det ikke er muligt at
genoprette den situation, der bestod før fusionens gennemførelse, ved en opløsning af fusionen, kan Kommissionen
træffe enhver anden foranstaltning for at genoprette situationen så vidt muligt.
— påbyde enhver anden hensigtsmæssig foranstaltning for at
sikre, at de deltagende virksomheder opløser fusionen eller
iværksætter andre genoprettelsesforanstaltninger som
krævet i dens beslutning.
I de tilfælde, der falder ind under litra a), kan sådanne foranstaltninger påbydes enten ved en beslutning i henhold til stk. 3
eller ved en særskilt beslutning.
5. Kommissionen kan træffe foreløbige foranstaltninger til at
genoprette eller bevare en effektiv konkurrence, hvis en fusion
a) er gennemført i strid med artikel 7, og der endnu ikke er
truffet beslutning om, hvorvidt fusionen er forenelig med
fællesmarkedet
b) er gennemført i strid med en betingelse pålagt ved en beslutning i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), eller stk. 2 i
denne artikel
c) allerede er gennemført og er erklæret for uforenelig med
fællesmarkedet.

Kommissionen kan til sin beslutning knytte betingelser og
påbud for at sikre, at de deltagende virksomheder opfylder de
tilsagn, de har afgivet over for Kommissionen med hensyn til at
gøre fusionen forenelig med fællesmarkedet.
En beslutning, hvorved en fusion erklæres forenelig med fællesmarkedet, anses for at omfatte konkurrencebegrænsninger, der
er direkte knyttet til og nødvendige for fusionens gennemførelse.
3.
Finder Kommissionen, at en fusion opfylder kriteriet i
artikel 2, stk. 3, eller i de i artikel 2, stk. 4, omhandlede
tilfælde ikke opfylder kriterierne i traktatens artikel 81 stk. 3,
vedtager den en beslutning, hvorved fusionen erklæres uforenelig med fællesmarkedet.
4.

Er en fusion, som konstateret af Kommissionen,

a) allerede gennemført og erklæret for uforenelig med fællesmarkedet, eller
b) gennemført i strid med en betingelse pålagt ved en beslutning truffet i henhold til stk. 2, hvori det fastslås, at fusionen, hvis betingelsen ikke efterkommes, opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 3, eller i de i artikel 2, stk. 4, nævnte
tilfælde ikke opfylder kriterierne i traktatens artikel 81, stk.
3,

6. Kommissionen kan tilbagekalde den beslutning, den har
truffet i henhold til stk. 1 eller 2,
a) hvis erklæringen om forenelighed bygger på urigtige oplysninger, som kan tilskrives en af de deltagende virksomheder,
eller der til grund for erklæringen foreligger en svigagtig
adfærd, eller
b) hvis de deltagende virksomheder undlader at efterkomme et
til beslutningen knyttet påbud.
7. Kommissionen kan træffe en beslutning i henhold til stk.
1 til 3 uden at være bundet af fristerne i artikel 10, stk. 3, i
tilfælde, hvor
a) den finder, at en fusion er gennemført
i) i strid med en betingelse pålagt ved en beslutning i
henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), eller
ii) i strid med en betingelse pålagt ved en beslutning i
henhold til stk. 2 og i overensstemmelse med artikel 10,
stk. 2, hvori det konstateres, at der, hvis betingelsen ikke
efterkommes, vil opstå alvorlig tvivl med hensyn til, om
fusionen er forenelig med fællesmarkedet, eller
b) en beslutning er blevet tilbagekaldt i henhold til stk. 6.
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8.
Kommissionen meddeler omgående sin beslutning til de
deltagende virksomheder og medlemsstaternes kompetente
myndigheder.
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b) inden for en frist på 65 arbejdsdage fra anmeldelsen af fusionen, når Kommissionen har indledt proceduren efter artikel
6, stk. 1, litra c ), uden at have taget forberedende skridt til
iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger efter artikel
8, stk. 2, 3 eller 4, med henblik på at bevare eller genoprette en effektiv konkurrence på det relevante marked.

Artikel 9
Henvisning til medlemsstaternes kompetente myndigheder
1.
Kommissionen kan ved en beslutning, som den straks
meddeler de deltagende virksomheder og de kompetente
myndigheder i de øvrige medlemsstater, henvise en anmeldt
fusion til de kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat på følgende betingelser.

5. Hvis Kommissionen på trods af opfordring fra den pågældende medlemsstat ikke inden udløbet af den i stk. 4, litra b),
fastsatte frist på 65 arbejdsdage hverken har truffet beslutning
om henvisning eller afslag på henvisning, jf. stk. 3, eller taget
forberedende skridt, jf. stk. 4, litra b), anses den for at have
henvist sagen til den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med stk. 3, litra b).

2.
Senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af kopien af
anmeldelsen kan en medlemsstat på eget initiativ eller efter
opfordring fra Kommissionen meddele Kommissionen, som
skal underrette de deltagende virksomheder herom, at

6. Den pågældende medlemsstats kompetente myndighed
træffer afgørelse om sagen hurtigst muligt.

a) der er fare for, at fusionen vil påvirke konkurrencen betydeligt på et marked i denne medlemsstat, der på enhver måde
fremstår som et særskilt marked, eller

Den pågældende medlemsstats kompetente myndighed underretter inden 45 arbejdsdage efter Kommissionens henvisning de
deltagende virksomheder om resultatet af en foreløbig konkurrencevurdering og om, hvilke eventuelle yderligere skridt den
agter at tage. Den pågældende medlemsstat kan undtagelsesvis
suspendere denne frist, hvis de deltagende virksomheder ikke
har sendt den de nødvendige oplysninger som foreskrevet i
dens nationale konkurrencelovgivning.

b) en fusion påvirker konkurrencen på et marked i denne
medlemsstat, som på enhver måde fremstår som et særskilt
marked og ikke udgør en væsentlig del af fællesmarkedet.
3.
Finder Kommissionen under hensyn til markedet for de
pågældende varer og tjenester og til det geografiske referencemarked, jf. stk. 7, at der foreligger et sådant specifikt marked
og at der består en sådan fare,
a) behandler den enten selv sagen i overensstemmelse med
denne forordning, eller
b) henviser den hele sagen eller en del af den til de kompetente
myndigheder i den pågældende medlemsstat, således at
dennes nationale konkurrencelovgivning kan finde anvendelse.
Finder Kommissionen derimod, at der ikke foreligger et sådant
særskilt marked, eller består en sådan fare, vedtager den en
beslutning herom, som den retter til den pågældende medlemsstat, og behandler selv sagen i overensstemmelse med denne
forordning.
I sager, hvor en medlemsstat derimod i henhold til stk. 2, litra
b), har meddelt Kommissionen, at en fusion påvirker konkurrencen på et særskilt marked på dens område, der ikke udgør
en væsentlig del af fællesmarkedet, henviser Kommissionen hele
sagen eller den del, der vedrører dette særskilte marked, til den
pågældende medlemsstat, såfremt den finder, at der består et
sådant særskilt marked.
4.
Beslutninger om henvisning eller afslag på henvisning i
henhold til stk. 3 vedtages:
a) som hovedregel inden for den i artikel 10, stk. 1, andet
afsnit, fastsatte frist, når Kommissionen ikke har indledt
proceduren efter artikel 6, stk. 1, litra b), eller

Er der anmeldelsespligt efter den nationale lovgivning, begynder
fristen på 45 arbejdsdage at løbe på arbejdsdagen efter den dag,
hvor den pågældende medlemsstats kompetente myndighed har
modtaget en fuldstændig anmeldelse.

7. Ved det geografiske referencemarked forstås et område,
på hvilket virksomhederne deltager i udbud og efterspørgsel af
varer og tjenester, hvor konkurrencevilkårene er tilstrækkeligt
ensartede, og som kan skelnes fra de tilstødende områder, især
fordi konkurrencevilkårene er mærkbart forskellige fra dem, der
gælder på disse områder. Ved denne vurdering skal der især
tages hensyn til de pågældende varers eller tjenesters beskaffenhed og karakteristika, hindringer for adgang, forbrugernes
præferencer såvel som væsentlige forskelle i virksomhedernes
markedsandele eller væsentlige prisforskelle mellem det pågældende område og de tilstødende områder.

8. Ved anvendelsen af denne artikel må den pågældende
medlemsstat kun træffe de foranstaltninger, der er strengt
nødvendige for at bevare eller genoprette en effektiv konkurrence på det pågældende marked.

9. Enhver medlemsstat kan i henhold til de relevante
bestemmelser i traktaten indbringe klager for Domstolen og
navnlig begære traktatens artikel 243 anvendt med henblik på,
at medlemsstatens nationale konkurrence lovgivning skal finde
anvendelse.
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Artikel 10

Fristen for indledning af proceduren og beslutningsfristerne

1.
De beslutninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, skal
vedtages inden for en frist på 25 arbejdsdage, jf. dog artikel
6, stk. 4. Denne frist løber fra arbejdsdagen efter modtagelsen
af anmeldelsen eller, hvis de oplysninger, der skal gives ved
anmeldelsen, er ufuldstændige, fra arbejdsdagen efter modtagelsen af de fuldstændige oplysninger.

Nævnte frist kan forlænges til 35 arbejdsdage, hvis Kommissionen modtager en anmodning fra en medlemsstat i henhold til
artikel 9, stk. 2, eller hvis de deltagende virksomheder afgiver
tilsagn efter artikel 6, stk. 2, med det formål at gøre fusionen
forenelig med fællesmarkedet.

2.
Beslutningerne i henhold til artikel 8, stk. 1 eller 2,
vedrørende anmeldte fusioner skal træffes, så snart den alvorlige tvivl, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c ), er fjernet,
navnlig som følge af de ændringer, som de pågældende virksomheder har foretaget, og senest inden for den frist, der er
fastsat i stk. 3.

3.
Med forbehold af artikel 8, stk. 7, skal beslutningerne i
henhold til artikel 8, stk. 1 til 3, vedrørende anmeldte fusioner
træffes senest 90 arbejdsdage efter datoen for procedurens
indledning. Denne frist forlænges til 105 arbejdsdage, når de
deltagende virksomheder afgiver tilsagn i henhold til artikel
8, stk. 2, andet afsnit, med det formål at gøre fusionen
forenelig med fællesmarkedet, medmindre disse tilsagn er
afgivet mindre end 55 arbejdsdage efter procedurens indledning.

De i første afsnit fastsatte frister forlænges tillige, hvis de
anmeldende parter anmoder herom senest 15 arbejdsdage, efter
at der er indledt procedure i henhold til artikel 6, stk. 1, litra
c). De anmeldende parter kan kun fremsætte én sådan anmodning. Tillige kan de i første afsnit fastsatte frister når som helst
efter procedurens indledning forlænges af Kommissionen med
de anmeldende parters samtykke. Den samlede varighed af alle
forlængelser i henhold til dette afsnit kan ikke overstige 20
arbejdsdage.

4.
Fristerne i stk. 1 og 3 afbrydes ekstraordinært, såfremt
Kommissionen grundet omstændigheder, der kan tilskrives en i
fusionen deltagende virksomhed, har været nødsaget til at
kræve en oplysning ved en beslutning vedtaget i henhold til
artikel 11 eller at beordre en kontrolundersøgelse ved en beslutning vedtaget i henhold til artikel 13.

Første afsnit finder også anvendelse på fristen i artikel 9, stk. 4,
litra b).
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5. Hvis Domstolen afsiger en dom, som helt eller delvis
annullerer en beslutning truffet af Kommissionen og underlagt
en frist fastsat i denne artikel, skal fusionen på ny behandles af
Kommissionen med henblik på vedtagelse af en beslutning efter
artikel 6, stk. 1.
Fusionen tages op til fornyet behandling i lyset af de aktuelle
markedsforhold.
De anmeldende parter skal omgående indgive en ny anmeldelse
eller komplettere den oprindelige anmeldelse, hvis den oprindelige anmeldelse er blevet ufuldstændig på grund af ændringer i
markedsforholdene eller i de oplysninger, de gav. Er der ikke
sket sådanne ændringer, skal parterne omgående attestere dette.
De i stk. 1 fastsatte frister løber på ny fra arbejdsdagen efter
modtagelsen af fuldstændige oplysninger i en ny anmeldelse, en
kompletteret anmeldelse eller en attestation som omhandlet i
tredje afsnit.
Andet og tredje afsnit finder ligeledes anvendelse i de tilfælde,
der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, og artikel 8, stk. 7.
6. Hvis Kommissionen ikke har vedtaget en beslutning i
henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) eller c), eller i henhold til
artikel 8, stk. 1, 2 eller 3, inden for de frister, der er fastsat i
henholdsvis stk. 1 og 3, anses fusionen for at være erklæret
forenelig med fællesmarkedet, jf. dog artikel 9.

Artikel 11
Anmodning om oplysninger
1. Til udførelse af de opgaver, som ved denne forordning er
henlagt til Kommissionen, kan den i form af en anmodning
eller beslutning anmode de i artikel 3, stk. 1, litra b), omhandlede personer samt virksomheder og virksomhedssammenslutninger om alle nødvendige oplysninger.
2. Når Kommissionen fremsender en anmodning om oplysninger til en person, en virksomhed eller en virksomhedssammenslutning, angiver den retsgrundlaget og formålet med
anmodningen, den præciserer, hvilke oplysninger der ønskes,
og fastsætter fristen for udlevering af oplysningerne og de i
artikel 14 omhandlede sanktioner for afgivelse af urigtige eller
forvanskede oplysninger.
3. Når Kommissionen ved beslutning pålægger en person,
en virksomhed eller en virksomhedssammenslutning at udlevere
oplysninger, angiver den retsgrundlaget og formålet med begæringen. Den præciserer, hvilke oplysninger der kræves og fastsætter fristen for udlevering af oplysningerne. Den henviser
desuden til de sanktioner, der er omhandlet i artikel 14, og
henviser til eller pålægger de sanktioner, der er omhandlet i
artikel 15. Beslutningen indeholder endvidere oplysning om, at
den kan indbringes for Domstolen.
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4.
Virksomhedernes indehavere eller disses repræsentanter,
og hvad angår juridiske personer, selskaber og foreninger uden
status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller
vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, skal give de
ønskede oplysninger på virksomhedens vegne. Behørigt befuldmægtigede personer kan give de ønskede oplysninger på klienternes vegne. Klienterne bærer det fulde ansvar for, at oplysningerne er fuldstændige, rigtige og uforvanskede.
5.
Kommissionen sender omgående en kopi af enhver
beslutning, der vedtages i henhold til stk. 3, til de kompetente
myndigheder i den medlemsstat, på hvis område den pågældende person, virksomhed eller virksomhedssammenslutning
har bopæl eller hjemsted, og til den kompetente myndighed i
den medlemsstat, hvis område er berørt. Hvis en medlemsstats
kompetente myndighed udtrykkeligt anmoder herom, sender
Kommissionen denne myndighed kopi af anmodninger om
oplysninger vedrørende en anmeldt fusion.
6.
På begæring af Kommissionen forelægger medlemsstaternes regeringer og kompetente myndigheder Kommissionen
alle oplysninger, der er nødvendige for at den kan løse sine
opgaver i henhold til denne forordning.
7.
For at Kommissionen kan løse sine opgaver i henhold til
denne forordning, kan den indhente udtalelser fra alle fysiske
eller juridiske personer, der indvilliger i at afgive udtalelse med
henblik på indsamling af oplysninger vedrørende genstanden
for en undersøgelse. Under indhentning af udtalelser, der kan
ske telefonisk eller ad anden elektronisk vej, skal Kommissionen
starte med at oplyse om retsgrundlaget for og formålet med at
indhente udtalelser.
Når en udtalelse ikke indhentes i Kommissionens lokaler eller
telefonisk eller ad anden elektronisk vej, underretter Kommissionen på forhånd den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område udtalelsen indhentes. Hvis den pågældende
medlemsstats kompetente myndighed ønsker det, kan dennes
medarbejdere bistå Kommissionens medarbejdere.

Artikel 12
Kontrolundersøgelser

foretaget af
myndigheder

medlemsstaternes

1.
På Kommissionens anmodning foretager medlemsstaternes kompetente myndigheder de kontrolundersøgelser, som
Kommissionen finder nødvendige i henhold til artikel 13, stk.
1, eller som den har påbudt ved en beslutning i henhold til
artikel 13, stk. 4. De repræsentanter for medlemsstaternes
kompetente myndigheder, som har fået til opgave at gennemføre kontrolundersøgelserne, og personer, der er bemyndiget
eller udpeget af disse myndigheder, udøver deres beføjelser i
overensstemmelse med deres nationale lovgivning.
2.
Repræsentanter for Kommissionen og andre ledsagende
personer bemyndiget af Kommissionen kan efter dennes
anmodning eller efter anmodning fra den kompetente
myndighed i den medlemsstat, på hvis område kontrolundersøgelsen skal foretages, bistå denne myndigheds repræsentanter.
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Artikel 13

Kommissionens kontrolundersøgelsesbeføjelser
1. Til udførelse af de opgaver, som ved denne forordning er
henlagt til Kommissionen, kan denne foretage alle nødvendige
kontrolundersøgelser hos virksomheder og virksomhedssammenslutninger.
2. Kommissionens repræsentanter og andre ledsagende
personer, der er bemyndiget af Kommissionen til at gennemføre en kontrolundersøgelse, har beføjelse til:
a) at få adgang til alle virksomhedernes og virksomhedssammenslutningernes lokaler, grunde og transportmidler
b) at kontrollere bøger og andre papirer, uanset informationsmedium
c) at tage eller få kopi eller udskrift under enhver form af
sådanne bøger eller forretningspapirer
d) at forsegle alle forretningslokaler samt bøger eller forretningspapirer i det for kontrolundersøgelsen nødvendige
tidsrum og omfang
e) at afkræve alle virksomhedens eller virksomhedssammenslutningens repræsentanter eller medarbejdere forklaringer
om kendsgerninger og dokumenter vedrørende kontrolundersøgelsens genstand og formål og registrere deres svar.
3. Kommissionens repræsentanter og andre ledsagende
personer, der er bemyndiget af Kommissionen til at gennemføre en kontrolundersøgelse, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig fuldmagt, der indeholder oplysning om
kontrolundersøgelsens genstand og formål og om de i artikel
14, fastsatte sanktioner, der finder anvendelse, hvis de forlangte
bøger eller forretningspapirer ikke fremlægges i deres helhed,
eller de svar, der afgives i henhold til nærværende artikels stk.
2, er urigtige eller forvanskede. Kommissionen underretter i
god tid inden kontrolundersøgelsen den kompetente
myndighed i den medlemsstat, på hvis område kontrolundersøgelsen skal gennemføres.
4. Virksomheder og virksomhedssammenslutninger har pligt
til at underkaste sig de kontrolundersøgelser, som Kommissionen har påbudt ved beslutning. Beslutningen angiver kontrolundersøgelsens genstand og formål, indeholder tidspunktet for
dens påbegyndelse og oplysning om de i artikel 14 og 15 fastsatte sanktioner samt om adgangen til at indbringe klage over
beslutningen for Domstolen. Kommissionen træffer disse
beslutninger efter høring af den kompetente myndighed i den
medlemsstat, på hvis område kontrolundersøgelsen skal
gennemføres.
5. Repræsentanter for og personer, der er bemyndiget eller
udpeget af, den kompetente myndighed i den medlemsstat, på
hvis område kontrolundersøgelsen skal gennemføres, skal på
denne myndigheds eller Kommissionens anmodning aktivt bistå
Kommissionens repræsentanter og andre ledsagende personer
bemyndiget af Kommissionen. De har i denne forbindelse de
beføjelser, der er omhandlet i stk. 2.
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6.
Når Kommissionens repræsentanter og andre ledsagende
personer bemyndiget af Kommissionen fastslår, at en virksomhed modsætter sig en undersøgelse, herunder forsegling af
forretningslokaler samt bøger eller forretningspapirer, der er
påbudt i henhold til denne artikel, yder den pågældende
medlemsstat dem den bistand, der er nødvendig for, at de kan
løse deres kontrolopgaver, og anmoder eventuelt om politiets
eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.
7.
Når den i stk. 6 omhandlede bistand efter national lovgivning kræver en domstolstilladelse, skal der anmodes derom.
Der kan også anmodes om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.
8.
Når der anmodes om tilladelse efter stk. 7, skal den nationale domstol efterprøve ægtheden af Kommissionens beslutning
og kontrollere, at de påtænkte tvangsindgreb ikke er vilkårlige
eller for vidtgående i forhold til undersøgelsens formål. Ved
prøvelsen af indgrebenes forholdsmæssighed kan den nationale
domstol direkte eller gennem medlemsstatens kompetente
myndighed anmode Kommissionen om nærmere forklaring
vedrørende undersøgelsens formål. Den nationale domstol kan
dog ikke sætte spørgsmålstegn ved, om kontrolundersøgelsen
er nødvendig, eller kræve at få forelagt oplysninger i Kommissionens sagsakter. Det er forbeholdt Domstolen at kontrollere,
om Kommissionens beslutning er lovlig.

Artikel 14
Bøder
1.
Kommissionen kan ved beslutning pålægge de i artikel
3, stk. 1, litra b), omhandlede personer, virksomheder eller
virksomhedssammenslutninger bøder på op til 1 % af de deltagende virksomheders eller virksomhedssammenslutningers
samlede omsætning som defineret i artikel 5, hvis de forsætligt
eller uagtsomt:
a) giver urigtige eller forvanskede oplysninger i en erklæring,
en attestation, en anmeldelse eller en komplettering heraf
indgivet i henhold til artikel 4, artikel 10, stk. 5, eller artikel
22, stk. 3
b) som svar på en anmodning fremsat i henhold til artikel 11,
stk. 2, giver urigtige eller forvanskede oplysninger
c) som svar på et pålæg fremsat i form af en beslutning
vedtaget i henhold til artikel 11, stk. 3, giver urigtige, ufuldstændige eller forvanskede oplysninger eller undlader at give
oplysninger inden for den fastsatte tidsfrist
d) under en kontrolundersøgelse efter artikel 13 ikke fremlægger de forlangte bøger eller øvrige papirer i deres helhed
eller nægter at underkaste sig en kontrolundersøgelse, der er
påbudt ved beslutning i henhold til artikel 13, stk. 4
e) som svar på et spørgsmål, der er stillet i henhold til artikel
13, stk. 2, litra e),
— afgiver et urigtigt eller forvansket svar, eller
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— undlader inden for den af Kommissionen fastsatte frist at
berigtige et urigtigt, ufuldstændigt eller forvansket svar
afgivet af en ansat
— undlader eller afslår at give et fyldestgørende svar i
forbindelse med forhold, der vedrører genstanden for og
formålet med en kontrolundersøgelse, der er beordret
ved en beslutning vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 4
f) har brudt de segl, Kommissionens repræsentanter eller andre
ledsagende personer bemyndiget af denne har anbragt i
henhold til artikel 13, stk. 2, litra d).
2. Kommissionen kan ved beslutning pålægge de i artikel
3, stk. 1, litra b), omhandlede personer og deltagende virksomheder bøder på op til 10 % af de deltagende virksomheders
samlede omsætning som defineret i artikel 5, såfremt de forsætligt eller uagtsomt
a) undlader at anmelde en fusion i overensstemmelse med
artikel 4, eller artikel 22, stk. 3, før den gennemføres,
medmindre de udtrykkeligt har fået tilladelse hertil efter
artikel 7, stk. 2, eller ved beslutning vedtaget i henhold til
artikel 7, stk. 3
b) gennemfører en fusion i strid med artikel 7
c) gennemfører en fusion, der er erklæret uforenelig med
fællesmarkedet ved beslutning vedtaget i henhold til artikel
8, stk. 3, eller ikke efterkommer et påbud pålagt ved beslutning vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 4 eller 5
d) undlader at opfylde en betingelse eller efterkomme et påbud
pålagt ved beslutning vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 1,
litra b), artikel 7, stk. 3, eller artikel 8, stk. 2, andet afsnit.
3. Ved fastsættelse af bødens størrelse skal der tages hensyn
til både overtrædelsens art, grovhed og varighed.
4. Beslutninger vedtaget i henhold til stk. 1, og 2 og 3, har
ikke strafferetlig karakter.

Artikel 15
Tvangsbøder
1. Kommissionen kan ved beslutning pålægge de i artikel
3, stk. 1, litra b), omhandlede personer, virksomheder og virksomhedssammenslutninger tvangsbøder på op til 5 % af den
deltagende virksomheds eller virksomhedssammenslutnings
gennemsnitlige daglige omsætning som defineret i artikel 5 for
hver arbejdsdag, hvormed fristen i dens beslutning overskrides,
for at tvinge dem til:
a) at give fuldstændige og rigtige oplysninger, som Kommissionen har krævet ved beslutning i henhold til artikel 11, stk.
3
b) at underkaste sig en kontrolundersøgelse, som Kommissionen har påbudt ved beslutning i henhold til artikel 13, stk.
4

L 24/16

Den Europæiske Unions Tidende

DA

c) at efterkomme et påbud pålagt ved beslutning i henhold til
artikel 6, stk. 1, litra b), artikel 7, stk. 3, eller artikel 8, stk.
2, andet afsnit
d) at efterkomme enhver foranstaltning pålagt ved beslutning i
henhold til artikel 8, stk. 4 eller 5.
2.
Når de i artikel 3, stk. 1, litra b), omhandlede personer
samt virksomhederne eller virksomhedssammenslutningerne
har efterkommet den forpligtelse, til hvis opfyldelse tvangsbøden er pålagt, kan Kommissionen fastsætte tvangsbødens
endelige størrelse til et mindre beløb end det, den oprindelige
beslutning ville føre til.

Artikel 16
Prøvelse ved Domstolen
Domstolen har fuld prøvelsesret, jf. traktatens artikel 229, med
hensyn til klager over beslutninger, hvorved Kommissionen
fastsætter en bøde eller en tvangsbøde; den kan ophæve,
nedsætte eller forhøje den pågældende bøde eller tvangsbøde.

Artikel 17

29.1.2004

af det rådgivende udvalg de deltagende personer, virksomheder
eller virksomhedssammenslutninger lejlighed til at udtale sig
om de klagepunkter, der fremføres imod dem.

2. Uanset stk. 1 kan der træffes foreløbig beslutning efter
artikel 7, stk. 3, og artikel 8, stk. 5, uden at give de deltagende
personer, virksomheder eller virksomhedssammenslutninger
lejlighed til på forhånd at udtale sig, på betingelse af at
Kommissionen giver dem lejlighed hertil hurtigst muligt efter at
have truffet beslutningen.

3. Kommissionen lægger kun de klagepunkter til grund for
sine beslutninger, som de deltagende parter har haft lejlighed til
at udtale sig om. De deltagende parters ret til forsvar skal i fuldt
omfang tilgodeses under hele proceduren. Aktindsigt har i det
mindste de direkte deltagende parter, dog under hensyntagen til
virksomhedernes berettigede interesse i beskyttelse af deres
forretningshemmeligheder.

4. Hvis Kommissionen eller de kompetente myndigheder i
medlemsstaterne finder det nødvendigt, kan de også indhente
udtalelser fra andre fysiske eller juridiske personer. Når fysiske
eller juridiske personer, der godtgør, at de har en tilstrækkelig
interesse i sagen, og særlig de deltagende virksomheders administrative organer eller ledelsesorganer eller anerkendte repræsentanter for disse virksomheders arbejdstagere, anmoder om at
måtte afgive udtalelser, skal deres anmodning efterkommes.

Tavshedspligt
1.
Oplysninger, der er indhentet i medfør af bestemmelserne
i denne forordning, må kun bruges til det med anmodningen,
undersøgelsen eller høringen tilsigtede formål.
2.
Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder, deres embedsmænd og øvrige ansatte og andre personer,
der arbejder under tilsyn af disse myndigheder, samt embedsmænd og ansatte i andre af medlemsstaternes myndigheder må
ikke videregive oplysninger om forhold, som de i medfør af
denne forordning får kendskab til, og som ifølge deres natur er
undergivet tavshedspligt, jf. dog artikel 4, stk. 3, artikel 18 og
artikel 20.
3.
Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for offentliggørelsen af oversigter eller redegørelser, som ikke indeholder oplysninger om
enkelte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder.

Artikel 18
Høring af parterne og tredjemand
1.
Før Kommissionen træffer beslutning i henhold til artikel
6, stk. 3, artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 2 til 6, artikel 14 og
artikel 15, giver den på alle stadier af proceduren indtil høring

Artikel 19

Forbindelse med medlemsstaternes myndigheder

1. Kommissionen sender inden 3 arbejdsdage medlemsstaternes kompetente myndigheder kopi af anmeldelser og
hurtigst muligt kopi af de vigtigste dokumenter, som indsendes
til Kommissionen eller udstedes af denne i henhold til denne
forordning. Disse dokumenter skal omfatte tilsagn, som de
deltagende virksomheder har afgivet over for Kommissionen
med henblik på at gøre fusionen forenelig med fællesmarkedet
i henhold til artikel 6, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, andet afsnit.

2. Kommissionen gennemfører de i denne forordning
nævnte procedurer i snæver og vedvarende forbindelse med
medlemsstaternes kompetente myndigheder, som har ret til at
fremsætte deres bemærkninger til procedurerne. Med henblik
på anvendelsen af artikel 9 indhenter den oplysninger fra den i
artikel 9, stk. 2, omhandlede kompetente myndighed i
medlemsstaten og giver den lejlighed til at udtale sig på alle
stadier af proceduren indtil vedtagelsen af en beslutning efter
stk. 3 i nævnte artikel; den giver den i dette øjemed adgang til
sine sagsakter.
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3.
Et rådgivende udvalg for kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser skal høres, inden der træffes beslutning i
henhold til artikel 8, stk. 1 til 6, artikel 14 eller 15, bortset fra
foreløbige beslutninger, truffet i henhold til artikel 18, stk. 2.
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Artikel 21

Anvendelse af forordningen og jurisdiktion
4.
Det rådgivende udvalg er sammensat af repræsentanter
for medlemsstaternes kompetente myndigheder. Hver medlemsstat udpeger en eller to repræsentanter, som i tilfælde af forfald
kan erstattes af en anden repræsentant. Mindst en af disse
repræsentanter skal have kompetence inden for kartel- og
monopolspørgsmål.

5.
Høring finder sted på et fælles møde indkaldt på Kommissionens foranledning og med Kommissionen som formand.
Mødeindkaldelsen skal ledsages af en sagsfremstilling tillige
med angivelse af de vigtigste dokumenter samt et udkast til
beslutning for hver enkelt sag, der skal behandles. Mødet
afholdes tidligst 10 arbejdsdage efter indkaldelsens fremsendelse. Kommissionen kan undtagelsesvis afkorte denne frist i
fornødent omfang med henblik på at forhindre, at en eller flere
af de i en fusion deltagende virksomheder påføres alvorlig
skade.

1. Kun denne forordning finder anvendelse på fusioner efter
artikel 3, og Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (1), (EØF) nr.
1017/68 (2), (EØF) nr. 4056/86 (3) og (EØF) nr. 3975/87 (4)
finder ikke anvendelse undtagen på joint ventures uden fællesskabsdimension, hvis oprettelse har til formål eller til følge at
samordne fortsat uafhængige virksomheders konkurrenceadfærd.

2. Med forbehold af Domstolens prøvelsesret har alene
Kommissionen beføjelse til at vedtage de i denne forordning
omhandlede beslutninger.

3. Medlemsstaterne anvender ikke deres nationale konkurrencelovgivning på fusioner af fællesskabsdimension.
6.
Det rådgivende udvalg afgiver udtalelse om Kommissionens udkast til beslutning, om fornødent ved afstemning. Det
rådgivende udvalg kan afgive udtalelse, selv om nogle
medlemmer er fraværende og ikke repræsenteret. Udtalelsen
afgives skriftligt og vedlægges beslutningsudkastet. Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den
underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets
udtalelse.

7.
Kommissionen fremsender det rådgivende udvalgs udtalelse tillige med beslutningen til beslutningens adressater. Den
offentliggør udtalelsen samt beslutningen, under hensyn til virksomhedernes berettigede interesse i beskyttelse af deres forretningshemmeligheder.

Artikel 20

Første afsnit griber ikke ind i medlemsstaternes beføjelser til at
foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på anvendelse af artikel 4, stk. 4, eller artikel 9, stk. 2, samt efter
henvisning i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, litra b),
eller stk. 5, at træffe de strengt nødvendige foranstaltninger
med henblik på anvendelse af artikel 9, stk. 8.

4. Uanset stk. 2 og 3 kan medlemsstaterne træffe passende
foranstaltninger til at beskytte andre legitime interesser end de i
denne forordning anførte, som er forenelige med fællesskabsrettens generelle principper og øvrige bestemmelser.

Som legitime interesser i første afsnits forstand betragtes den
offentlige sikkerhed, mediernes pluralitet og tilsynsreglerne.

Offentliggørelse af beslutninger

1.
Kommissionen offentliggør de beslutninger, den vedtager
efter artikel 8, stk. 1 til 6, artikel 14 og artikel 15, bortset fra
foreløbige beslutninger, truffet i henhold til artikel 18, stk. 2,
sammen med det rådgivende udvalgs udtalelse i Den Europæiske
Unions Tidende.

Alle andre offentlige interesser skal af den pågældende
medlemsstat meddeles Kommissionen og anerkendes af denne,
efter at den har undersøgt, om de er forenelige med fællesskabsrettens generelle principper og øvrige bestemmelser, før
de ovenfor nævnte foranstaltninger kan træffes. Kommissionen
underretter den pågældende medlemsstat om sin beslutning
inden 25 arbejdsdage efter meddelelsen.

2.
Offentliggørelsen sker med angivelse af de deltagende
parter og beslutningens væsentligste indhold; ved offentliggørelsen skal der tages hensyn til virksomhedernes berettigede
interesse i beskyttelse af forretningshemmeligheder.

(1) EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.
(2) EFT L 175 af 23.7.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1/2003.
(3) EFT L 378 af 31.12.1986, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1/2003.
(4) EFT L 374 af 31.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1/2003.
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Artikel 22
Henvisning til Kommissionen
1.
En eller flere medlemsstater kan anmode Kommissionen
om at behandle enhver fusion som defineret i artikel 3, der ikke
har fællesskabsdimension som omhandlet i artikel 1, men som
påvirker samhandelen mellem medlemsstater, og hvor der er
fare for, at den vil påvirke konkurrencen betydeligt i den
medlemsstat eller de medlemsstater, der har fremsat anmodningen.
En sådan anmodning fremsættes senest 15 arbejdsdage efter
den dato, hvor fusionen blev anmeldt, eller, hvis den ikke er
anmeldelsespligtig, efter den dato, hvor den pågældende
medlemsstat på anden vis blev gjort bekendt med den.

29.1.2004

5. Kommissionen kan meddele en eller flere medlemsstater,
at den finder, at en fusion opfylder kriterierne i stk. 1. Kommissionen kan i så fald opfordre den eller de pågældende medlemsstater til at fremsætte anmodning efter stk. 1.

Artikel 23
Gennemførelsesbestemmelser
1. Kommissionen er bemyndiget til efter proceduren i stk. 2
at fastsætte:
a) gennemførelsesbestemmelser vedrørende form og indhold
og andre enkeltheder i de anmeldelser og erklæringer, der
indgives i henhold til artikel 4

2.
Kommissionen underretter omgående medlemsstaternes
kompetente myndigheder og de deltagende virksomheder om
enhver anmodning modtaget i henhold til stk. 1.

b) gennemførelsesbestemmelser vedrørende tidsfristerne i
henhold til artikel 4, stk. 4 og 5, samt artikel 7, 9, 10 og
22

Enhver anden medlemsstat har ret til at slutte sig til den oprindelige anmodning inden for en frist på 15 arbejdsdage efter at
være blevet underrettet af Kommissionen om den oprindelige
anmodning.

c) fremgangsmåde og frister for afgivelse og opfyldelse af
tilsagn i henhold til artikel 6, stk. 2, og artikel 8, stk. 2

Alle nationale tidsfrister vedrørende fusionen suspenderes, indtil
det efter proceduren i denne artikel er besluttet, hvor fusionen
skal undersøges. Så snart en medlemsstat har underrettet
Kommissionen og de deltagende virksomheder om, at den ikke
ønsker at slutte sig til anmodningen, hæves suspensionen af
dens nationale tidsfrister.
3.
Kommissionen kan inden for en frist på 10 arbejdsdage
efter udløbet af den i stk. 2 fastsatte frist beslutte at behandle
en fusion, hvis den vurderer, at fusionen påvirker samhandelen
mellem medlemsstaterne, og at der er fare for, at den vil
påvirke konkurrencen betydeligt i den eller de medlemsstater,
der har fremsat anmodningen. Træffer Kommissionen ikke
beslutning inden for denne frist, anses den for at have besluttet
at behandle fusionen i overensstemmelse med anmodningen.
Kommissionen underretter samtlige medlemsstater og de deltagende virksomheder om sin beslutning. Den kan kræve anmeldelse i overensstemmelse med artikel 4.
Den eller de medlemsstater, der har fremsat anmodningen,
ophører med at anvende deres nationale konkurrencelovgivning
på fusionen.
4.
Når Kommissionen behandler en fusion i henhold til stk.
3, finder artikel 2, artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 5, artikel 6 og
artikel 8 til 21 anvendelse. Artikel 7 finder anvendelse i det
omfang, hvor fusionen ikke er gennemført på den dato, hvor
Kommissionen meddeler de deltagende virksomheder, at der er
fremsat sådan anmodning.
Er en fusion ikke anmeldelsespligtig efter artikel 4, begynder
den i artikel 10, stk. 1, fastsatte frist for indledning af procedure
at løbe på arbejdsdagen efter den dag, hvor Kommissionen
meddeler den deltagende virksomhed, at den i henhold til stk. 3
har besluttet at behandle fusionen.

d) gennemførelsesbestemmelser vedrørende høringer i henhold
til artikel 18.
2. Kommissionen bistås af et rådgivende udvalg, der består
af repræsentanter for medlemsstaterne.
a) Kommissionen hører det rådgivende udvalg, inden den
offentliggør et udkast til gennemførelsesbestemmelser, og
inden den vedtager sådanne bestemmelser.
b) Høringen finder sted på et møde, der indkaldes efter
indbydelse fra og som ledes af Kommissionen. Et udkast til
de gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages, sendes
sammen med indbydelsen. Mødet afholdes tidligst 10
arbejdsdage efter afsendelsen af indbydelsen.
c) Det rådgivende udvalg afgiver eventuelt ved afstemning
udtalelse om udkastet til gennemførelsesbestemmelser.
Kommissionen tager i videst mulig udstrækning hensyn til
udvalgets udtalelse.

Artikel 24
Forbindelser med tredjelande
1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle generelle vanskeligheder, som deres virksomheder har mødt i et
tredjeland i forbindelse med fusioner som defineret i artikel 3.
2. Kommissionen udarbejder, første gang senest et år efter
denne forordnings ikrafttræden og derefter med jævne
mellemrum, en rapport, hvori den ud fra de i stk. 3 og 4
omhandlede kriterier gennemgår den behandling, som virksomheder med hjemsted eller hovedforretningsområde i Fællesskabet underlægges med hensyn til fusioner i tredjelande.
Kommissionen forelægger Rådet disse rapporter, eventuelt
ledsaget af henstillinger.
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3.
Hvis Kommissionen enten på grundlag af de i stk. 2
omhandlede rapporter eller på grundlag af andre oplysninger
konstaterer, at et tredjeland ikke giver virksomheder med hjemsted eller hovedforretningsområde i Fællesskabet en behandling
svarende til den, Fællesskabet giver virksomheder fra dette land,
kan Kommissionen forelægge Rådet forslag om et passende
forhandlingsmandat med henblik på at opnå tilsvarende
behandling for virksomheder med hjemsted eller hovedforretningsområde i Fællesskabet.

2. Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som
henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilaget.

4.
Foranstaltninger, der træffes i medfør af denne artikel,
skal være i overensstemmelse med Fællesskabets eller medlemsstaternes forpligtelser i henhold til internationale — såvel bilaterale som multilaterale — aftaler, jf. dog traktatens artikel 307.

Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Artikel 26
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Ophævelse af tidligere forordninger

2. Forordning (EØF) nr. 4064/89 finder fortsat anvendelse
på enhver fusion, som er aftalt eller bekendtgjort, eller hvor
kontrol er erhvervet som omhandlet i nævnte forordnings
artikel 4, stk. 1, før den dato, fra hvilken nærværende forordning finder anvendelse, med forbehold af bestemmelserne om
anvendelighed i artikel 25, stk. 2 og 3, i forordning (EØF) nr.
4064/89 og artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1310/97.

1.
Forordning (EØF) nr. 4064/89 og (EF) nr. 1310/97
ophæves med virkning fra den 1. maj 2004, jf. dog artikel 26,
stk. 2.

3. For fusioner, som denne forordning finder anvendelse for
efter en tiltrædelse, erstattes datoen for denne forordnings
anvendelse med tiltrædelsesdatoen.

Artikel 25

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2004.
På Rådets vegne
C. McCREEVY

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 140/2004
af 28. januar 2004
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 29. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
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 28. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

Fast importværdi

0702 00 00

052
204
212
999

105,3
36,9
115,9
86,0

0707 00 05

052
204
999

138,0
77,1
107,6

0709 90 70

052
204
999

107,0
56,6
81,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
448
624
999

46,4
56,0
47,9
37,7
32,8
83,5
50,7

0805 20 10

052
204
999

74,2
86,2
80,2

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

052
204
220
464
624
662
999

79,2
74,2
80,3
76,8
79,1
38,0
71,3

0805 50 10

052
600
999

73,0
62,0
67,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

40,9
51,8
101,6
84,0
75,3
70,7

0808 20 50

060
388
400
720
999

61,1
98,2
87,1
45,5
73,0

1

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 141/2004
af 28. januar 2004
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 for så vidt angår overgangsforanstaltningerne til udvikling af landdistrikterne i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland,
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til traktaten vedrørende Tjekkiet, Estlands,
Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens
og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,
under henvisning til akten vedrørende Tjekkiet, Estlands,
Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens
og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:

planerne, bør der fastlægges fælles regler for planernes
udformning og indhold, bl.a. på grundlag af de krav, der
er fastsat i artikel 43 i forordning (EF) nr. 1257/1999.
(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udvikling af Landdistrikterne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I
ANVENDELSESOMRÅDE

(1)

(2)

(3)

Kapitel IXa i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af
17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne
fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for
Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af
visse forordninger (1), tilføjet ved akten vedrørende Den
Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands,
Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og
Slovakiets tiltrædelse, fastsætter de generelle betingelser
for midlertidig supplerende støtte til overgangsforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne i de nye medlemsstater. Der bør vedtages gennemførelsesbestemmelser for
at supplere disse betingelser og tilpasse visse regler, der
blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 445/
2002 af 26. februar 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om
støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget
(EUGFL) (2).
Disse bestemmelser bør følge nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet og bør derfor begrænses til
de bestemmelser, der er nødvendige for at nå de ønskede
mål.
Det er nødvendigt at præcisere betingelserne for at være
berettiget til støtte fra visse overgangsforanstaltninger og
fastlægge støttelofter for de særlige foranstaltninger, der
gælder for Malta.

Artikel 1
Anvendelsesområde
Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelserne
for:
a) de specifikke foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er fastsat i kapitel IXa i forordning (EF) nr. 1257/
1999, for Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen,
Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det følgende
benævnt »de nye medlemsstater«)
b) programmeringen og evalueringen af samtlige foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne for de nye medlemsstater.

KAPITEL II
SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER FOR DE NYE MEDLEMSSTATER

Artikel 2
For at lette udarbejdelsen af planer for udvikling af landdistrikterne, der indeholder disse foranstaltninger, samt
Kommissionens gennemgang og godkendelse af

Støtte til delvis selvforsynende landbrug under omstrukturering

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved akten vedrørende
Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas,
Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse.
(2) EFT L 74 af 15.3.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
963/2003 (EUT L 138 af 5.6.2003, s. 32).

Den virksomhedsplan, som er omtalt i artikel 33b, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1257/1999, skal være tilstrækkelig detaljeret
til også at kunne anvendes som belæg for en anmodning om
investeringsstøtte til den pågældende bedrift.

(4)
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Artikel 3

Artikel 7

Teknisk bistand

Producentsammenslutninger i Malta

Som en undtagelse fra artikel 39 i forordning (EF) nr. 445/
2002 anvendes regel nr. 11 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1685/2000 (1) for den foranstaltning, der er nævnt
i artikel 33e i forordning (EF) nr. 1257/1999.

1. Kun producentsammenslutninger, som omfatter et minimumsantal producenter i sektoren, og som repræsenterer en
minimumsandel af produktionen i sektoren, kan modtage den
minimumsstøtte, der er fastsat i artikel 33d, stk. 3, tredje afsnit,
i forordning (EF) nr. 1257/1999.

Artikel 4

2. Minimumsstøttebeløbet, beregnet på grundlag af minimumsomkostningerne ved oprettelsen af en mindre producentsammenslutning, er angivet i bilag I, punkt B.

Supplering af direkte betalinger
KAPITEL V

Betingelserne for at være berettiget til støtte i henhold til foranstaltningen i artikel 33h i forordning (EF) nr. 1257/1999 fastsættes i Kommissionens beslutning om at tillade supplerende
nationale direkte betalinger.

ADMINISTRATIVE OG FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 8

KAPITEL III

Evaluering

SUPPLERENDE STØTTE GÆLDENDE FOR MALTA

Der foretages ikke midtvejsevaluering, jf. artikel 56 og 57 i
forordning (EF) nr. 445/2002, for de nye medlemsstater i
programmeringsperioden 2004-2006.

Artikel 5

Artikel 9

Supplering af statsstøtte i Malta

Programmering

Betingelserne for at være berettiget til støtte i henhold til foranstaltningen i artikel 33i i forordning (EF) nr. 1257/1999 er
fastsat i det særlige markedspolitiske program for maltesisk
landbrug (SMPPMA), der er omhandlet i kapitel 4, afsnit A,
punkt 1, i bilag XI til tiltrædelsesakten.

KAPITEL IV

1. Med henblik på anvendelsen af punkt 8 i bilag II til
forordning (EF) nr. 445/2002 benytter de nye medlemsstater
den årlige programmeringsplan og den samlede vejledende
finansielle oversigt i bilag II til nærværende forordning.
2. Ud over de oplysninger, der kræves i punkt 9 i bilag II til
forordning (EF) nr. 445/2002, indeholder planerne til udvikling
af landdistrikterne, jf. afsnit III, kapitel II, i forordning (EF) nr.
1257/1999, de oplysninger, der er nævnt i bilag III til nærværende forordning.

UNDTAGELSER FOR VISSE MEDLEMSSTATER
KAPITEL VI
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6
Miljøvenligt landbrug

Artikel 10

Det årlige maksimumsbeløb, der kan udbetales pr. hektar til
vedligeholdelse og bevarelse af brudstensmure i Malta i medfør
af artikel 33m, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1257/
1999, er angivet i bilag I, punkt A.

Ikrafttræden

(1) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 39.

Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2004 på betingelse
af, at traktaten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns,
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og
Slovakiets tiltrædelse træder i kraft.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG I
Oversigt over støttebeløbene for de specifikke foranstaltninger for Malta
A. Maksimumsbeløb, jf. artikel 6:
Formål

EUR

Maksimumsbeløb til vedligeholdelse og bevarelse af
brudstensmure

2 000

pr. hektar

B. Støttebeløb, jf. artikel 7, stk. 2:
Formål

Støtte til oprettelse af producentsammenslutninger

EUR

63 000

1. år

63 000

2. år

63 000

3. år

60 000

4. år

50 000

5. år

L 24/28

DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG II
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BILAG III
Oplysninger vedrørende de specifikke foranstaltninger og undtagelser, der er omhandlet i kapitel IXa til forordning (EF) nr. 1257/1999, og som skal figurere i planen for udvikling af landdistrikterne
1) Foranstaltninger, der finder anvendelse på alle nye medlemsstater
I. Støtte til delvis selvforsynende landbrug under omstrukturering
A. Hovedtræk:
— en definition af et delvis selvforsynende landbrug med angivelse af bedriftens minimums- og/eller maksimumsstørrelse, andelen af den markedsegnede produktion og/eller indkomstniveauet for støtteberettigede
bedrifter
— en definition af den økonomiske levedygtighed.
B. Andet:
— indholdet i planen for udvikling af landdistrikterne.
II. Producentsammenslutninger
A. Hovedtræk:
— kun for Maltas vedkommende angives, hvilken eller hvilke sektorer der er berørt af undtagelsen med
dokumentation for den samlede yderst lave produktion samt betingelserne for at være omfattet af undtagelsen: minimumsandelen af sammenslutningens produktion i forhold til den samlede produktion i
sektoren, minimumsantallet af producenter i sektoren, der er medlem af sammenslutningen
— kun for Maltas vedkommende: dokumentation for og beregning af de årlige beløb.
B. Andet:
— beskrivelse af proceduren for officiel godkendelse af sammenslutningen, herunder kriterierne for at blive
medlem
— berørte sektorer.
III. Teknisk bistand
A. Hovedtræk:
— intet.
B. Andet:
— beskrivelse af modtagerne.
IV. Foranstaltninger af typen LEADER+

E r hve r ve lse a f færdi ghe der (a rtik e l 33f , st k . 1, i for or dni ng (E F ) nr . 1 2 5 7 / 1 9 9 9)
A. Hovedtræk:
— procedurer og tidsplan for udvælgelsen af de kontrahenter, der får til opgave at gennemføre aktionerne.
B. Andet:
— intet.

Int e g r e r e de p i lotst r a te g i e r ti l u dvi kli ng af landdi str i kte r ne (ar t i ke l 33f, stk. 2, i
for ordning (E F) nr. 1257/ 1999)
A. Hovedtræk:
— procedure og tidsplan for udvælgelsen af de lokale aktionsgrupper, der kan støttes af foranstaltningen,
herunder udvælgelseskriterierne og det højeste påtænkte antal deltagere
— kriterier til påvisning af den administrative kapacitet og erfaringerne med strategier af typen »lokaludvikling af landdistrikterne« på regionalt plan.
B. Andet:
— intet.
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V. Supplering af direkte betalinger
A. Hovedtræk:
— EU-bidrag pr. programmeringsår.
B. Andet:
— udpegning af det udbetalende organ.
2) Foranstaltninger gældende for Malta
I. Supplering af statsstøtte
A. Hovedtræk:
— intet.
B. Andet:
— udpegning af det udbetalende organ.
3) Undtagelser, der finder anvendelse på alle nye medlemsstater
I. Forbedring af forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter
A. Hovedtræk:
— intet.
B. Andet:
— liste over virksomheder, der har fået indrømmet en overgangsperiode, jf. artikel 33l, stk. 3.
4) Undtagelse for Estland
I. Skovrejsning på landbrugsjord
A. Hovedtræk:
— intet.
B. Andet:
— beskrivelse af kontrollen af arealernes anvendelse i de seneste fem år forud for skovrejsningen.
5) Undtagelse for Malta
I. Landbrugsmiljø
A. Hovedtræk:
— begrundelse for og beregning af de årlige maksimumsbeløb til vedligeholdelse og bevarelse af brudstensmure.
B. Andet:
— intet.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 142/2004
af 28. januar 2004
om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af byg fra det belgiske
interventionsorgan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
særlig artikel 5, og

Det belgiske interventionsorgan afholder løbende licitation med
henblik på salg på EF's indre marked af 8 343 t byg, som det
ligger inde med.

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 2

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28.
juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn
fra interventionsorganerne (2) er det bl.a. fastsat, at salg
af korn, som interventionsorganerne ligger inde med,
skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør
det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

Det i artikel 1 nævnte salg foregår på betingelserne i forordning
(EØF) nr. 2131/93.

(2)

Belgien har stadig interventionslagre af byg.

b) fastsættes minimumssalgsprisen på et sådant niveau, at den
ikke forstyrrer markedet for korn.

(3)

Som følge af vanskelige vejrforhold i en stor del af
Fællesskabet er produktionen af korn i høståret 2003/04
faldet stærkt. Denne situation har lokalt medført høje
priser, og dette volder særlige vanskeligheder for dyreholdet og foderindustrien, der har svært ved at få forsyninger til konkurrencedygtige priser.

(1)

(4)

De lagre af byg, som det belgiske interventionsorgan
ligger inde med, bør stilles til rådighed for det indre
marked. Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation inden for rammerne af Kommissionens forordning
(EF) nr. 1517/2003 (3) er udløbet den 18. december
2003. Der bør åbnes en ny, løbende licitation.

(5)

Af hensyn til situationen på EF-markedet vil det være
hensigtsmæssigt at lade Kommissionen forvalte licitationen.

(6)

I det belgiske interventionsorgans meddelelse til
Kommissionen er det vigtigt at bevare de bydendes
anonymitet.

(7)

Af hensyn til en modernisering af forvaltningen bør det
fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes elektronisk.

(8)

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

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).
(2) EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1630/2000 (EFT L 187 af 26.7.2000, s. 24).
(3) EUT L 217 af 29.8.2003, s. 32.

Uanset nævnte forordning:
a) udarbejdes buddene med henvisning til den faktiske kvalitet
af det parti, buddet vedrører

Artikel 3
Uanset artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsættes sikkerheden for buddet til 10 EUR/t.

Artikel 4
1. Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation
fastsættes til den 5. februar 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).
Fristen for indgivelse af bud til de efterfølgende dellicitationer
udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid), bortset fra den 8.
april og den 20. maj 2004.
Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber
den 24. juni 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).
2.

Buddene skal indgives til det belgiske interventionsorgan:

Bureau d'intervention et de restitution belge
(BIRB)
Rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 287 25 24

Artikel 5
Det belgiske interventionsorgan underretter Kommissionen om
de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for
indgivelse af bud. De skal fremsendes med elektronisk post efter
formularen i bilaget.
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Artikel 6
Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 minimumssalgsprisen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud.
Artikel 7
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
Løbende licitation med henblik på salg af 8 343 t byg, som det belgiske interventionsorgan ligger inde med.
Forordning (EF) nr. 142/2004

Elektronisk adresse til fremsendelse af oplysninger, jf. artikel 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 143/2004
af 28. januar 2004
om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det
svenske interventionsorgan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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),
særlig artikel 5, og

Artikel 1
Det svenske interventionsorgan afholder løbende licitation med
henblik på salg på EF's indre marked af 227 137 t blød hvede,
som det ligger inde med.

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28.
juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn
fra interventionsorganerne (2) er det bl.a. fastsat, at salg
af korn, som interventionsorganerne ligger inde med,
skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør
det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

(2)

Sverige har stadig interventionslagre af blød hvede.

(3)

Som følge af vanskelige vejrforhold i en stor del af
Fællesskabet er produktionen af korn i høståret 2003/04
faldet stærkt. Denne situation har lokalt medført høje
priser, og dette volder særlige vanskeligheder for dyreholdet og foderindustrien, der har svært ved at få forsyninger til konkurrencedygtige priser.

(4)

De lagre af blød hvede, som det svenske interventionsorgan ligger inde med, bør stilles til rådighed for det
indre marked.

(5)

Af hensyn til situationen på EF-markedet vil det være
hensigtsmæssigt at lade Kommissionen forvalte licitationen.

(6)

I det svenske interventionsorgans meddelelse til Kommissionen er det vigtigt at bevare de bydendes anonymitet.

(7)

Af hensyn til en modernisering af forvaltningen bør det
fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes elektronisk.

(8)

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

Det i artikel 1 nævnte salg foregår på betingelserne i forordning
(EØF) nr. 2131/93.
Uanset nævnte forordning:
a) udarbejdes buddene med henvisning til den faktiske kvalitet
af det parti, buddet vedrører
b) fastsættes minimumssalgsprisen på et sådant niveau, at den
ikke forstyrrer markedet for korn.

Artikel 3
Uanset artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsættes sikkerheden for buddet til 10 EUR/t.

Artikel 4
1. Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation
fastsættes til den 5. februar 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).
Fristen for indgivelse af bud til de efterfølgende dellicitationer
udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid), bortset fra den 8.
april og den 20. maj 2004.
Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber
den 24. juni 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).
2.

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).
(2) EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1630/2000 (EFT L 187 af 26.7.2000, s. 24).

Buddene skal indgives til det svenske interventionsorgan:

Statens Jordbruksverk
S-551 82 Jönköping
Fax (46) 36 71 95 11.

Artikel 5
Det svenske interventionsorgan underretter Kommissionen om
de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for
indgivelse af bud. De skal fremsendes med elektronisk post efter
formularen i bilaget.
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Artikel 6
Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 minimumssalgsprisen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud.
Artikel 7
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
Løbende licitation med henblik på salg af 227 137 t blød hvede, som det svenske interventionsorgan ligger inde med.
Forordning (EF) nr. 143/2004

Elektronisk adresse til fremsendelse af oplysninger, jf. artikel 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 144/2004
af 28. januar 2004
om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det
franske interventionsorgan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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),
særlig artikel 5, og

Artikel 1
Det franske interventionsorgan afholder løbende licitation med
henblik på salg på EF's indre marked af 200 000 t blød hvede,
som det ligger inde med.

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28.
juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn
fra interventionsorganerne (2) er det bl.a. fastsat, at salg
af korn, som interventionsorganerne ligger inde med,
skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør
det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

(2)

Frankrig har stadig interventionslagre af blød hvede.

(3)

Som følge af vanskelige vejrforhold i en stor del af
Fællesskabet er produktionen af korn i høståret 2003/04
faldet stærkt. Denne situation har lokalt medført høje
priser, og dette volder særlige vanskeligheder for dyreholdet og foderindustrien, der har svært ved at få forsyninger til konkurrencedygtige priser.

Det i artikel 1 nævnte salg foregår på betingelserne i forordning
(EØF) nr. 2131/93.
Uanset nævnte forordning:
a) udarbejdes buddene med henvisning til den faktiske kvalitet
af det parti, buddet vedrører
b) fastsættes minimumssalgsprisen på et sådant niveau, at den
ikke forstyrrer markedet for korn.

Artikel 3
Uanset artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsættes sikkerheden for buddet til 10 EUR/t.

Artikel 4
(4)

(5)

(6)

De lagre af blød hvede, som det franske interventionsorgan ligger inde med, bør stilles til rådighed for det
indre marked.
Af hensyn til situationen på EF-markedet vil det være
hensigtsmæssigt at lade Kommissionen forvalte licitationen.
I det franske interventionsorgans meddelelse til Kommissionen er det vigtigt at bevare de bydendes anonymitet.

1. Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation
fastsættes til den 5. februar 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).
Fristen for indgivelse af bud til de efterfølgende dellicitationer
udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid), bortset fra den 8.
april og den 20. maj 2004.
Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber
den 24. juni 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).
2.

(7)

Af hensyn til en modernisering af forvaltningen bør det
fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes elektronisk.

(8)

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

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).
(2) EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1630/2000 (EFT L 187 af 26.7.2000, s. 24).

Buddene skal indgives til det franske interventionsorgan:

Office national interprofessionel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75341 Paris Cedex 07
Fax (33-1) 44 18 20 80

Artikel 5
Det franske interventionsorgan underretter Kommissionen om
de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for
indgivelse af bud. De skal fremsendes med elektronisk post efter
formularen i bilaget.
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Artikel 6
Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 minimumssalgsprisen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud.
Artikel 7
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
Løbende licitation med henblik på salg af 200 000 t blød hvede, som det franske interventionsorgan ligger inde med.
Forordning (EF) nr. 144/2004

Elektronisk adresse til fremsendelse af oplysninger, jf. artikel 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 145/2004
af 28. januar 2004
om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det tyske
interventionsorgan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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),
særlig artikel 5, og

Artikel 1
Det tyske interventionsorgan afholder løbende licitation med
henblik på salg på EF's indre marked af 89 000 t blød hvede,
som det ligger inde med.

Artikel 2
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28.
juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn
fra interventionsorganerne (2) er det bl.a. fastsat, at salg
af korn, som interventionsorganerne ligger inde med,
skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør
det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

Det i artikel 1 nævnte salg foregår på betingelserne i forordning
(EØF) nr. 2131/93.
Uanset nævnte forordning:
a) udarbejdes buddene med henvisning til den faktiske kvalitet
af det parti, buddet vedrører
b) fastsættes minimumssalgsprisen på et sådant niveau, at den
ikke forstyrrer markedet for korn.

(2)

Tyskland har stadig interventionslagre af blød hvede.

(3)

Som følge af vanskelige vejrforhold i en stor del af
Fællesskabet er produktionen af korn i høståret 2003/04
faldet stærkt. Denne situation har lokalt medført høje
priser, og dette volder særlige vanskeligheder for dyreholdet og foderindustrien, der har svært ved at få forsyninger til konkurrencedygtige priser.

Artikel 3
Uanset artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsættes sikkerheden for buddet til 10 EUR/t.

Artikel 4
(4)

(5)

De lagre af blød hvede, som det tyske interventionsorgan
ligger inde med, bør stilles til rådighed for det indre
marked.
Af hensyn til situationen på EF-markedet vil det være
hensigtsmæssigt at lade Kommissionen forvalte licitationen.

1. Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation
fastsættes til den 5. februar 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).
Fristen for indgivelse af bud til de efterfølgende dellicitationer
udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid), bortset fra den 8.
april, den 20. maj og den 10. juni 2004.
Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber
den 24. juni 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).

(6)

I det tyske interventionsorgans meddelelse til Kommissionen er det vigtigt at bevare de bydendes anonymitet.

2.

(7)

Af hensyn til en modernisering af forvaltningen bør det
fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes elektronisk.

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
BLE
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Fax (49) 691 56 49 62.

(8)

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

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).
(2) EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1630/2000 (EFT L 187 af 26.7.2000, s. 24).

Buddene skal indgives til det tyske interventionsorgan:

Artikel 5
Det tyske interventionsorgan underretter Kommissionen om de
modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for indgivelse af bud. De skal fremsendes med elektronisk post efter
formularen i bilaget.

29.1.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 24/39

Artikel 6
Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 minimumssalgsprisen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud.
Artikel 7
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
Løbende licitation med henblik på salg af 89 000 t blød hvede, som det tyske interventionsorgan ligger inde med.
Forordning (EF) nr. 145/2004

Elektronisk adresse til fremsendelse af oplysninger, jf. artikel 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 146/2004
af 28. januar 2004
om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det
danske interventionsorgan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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),
særlig artikel 5, og

Artikel 1
Det danske interventionsorgan afholder løbende licitation med
henblik på salg på EF's indre marked af 92 765 t blød hvede,
som det ligger inde med.

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28.
juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn
fra interventionsorganerne (2) er det bl.a. fastsat, at salg
af korn, som interventionsorganerne ligger inde med,
skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør
det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

(2)

Danmark har stadig interventionslagre af blød hvede.

(3)

Som følge af vanskelige vejrforhold i en stor del af
Fællesskabet er produktionen af korn i høståret 2003/04
faldet stærkt. Denne situation har lokalt medført høje
priser, og dette volder særlige vanskeligheder for dyreholdet og foderindustrien, der har svært ved at få forsyninger til konkurrencedygtige priser.

Det i artikel 1 nævnte salg foregår på betingelserne i forordning
(EØF) nr. 2131/93.
Uanset nævnte forordning:
a) udarbejdes buddene med henvisning til den faktiske kvalitet
af det parti, buddet vedrører
b) fastsættes minimumssalgsprisen på et sådant niveau, at den
ikke forstyrrer markedet for korn.

Artikel 3
Uanset artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsættes sikkerheden for buddet til 10 EUR/t.

Artikel 4
(4)

(5)

(6)

De lagre af blød hvede, som det danske interventionsorgan ligger inde med, bør stilles til rådighed for det
indre marked.
Af hensyn til situationen på EF-markedet vil det være
hensigtsmæssigt at lade Kommissionen forvalte licitationen.
I det danske interventionsorgans meddelelse til Kommissionen er det vigtigt at bevare de bydendes anonymitet.

1. Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation
fastsættes til den 5. februar 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).
Fristen for indgivelse af bud til de efterfølgende dellicitationer
udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid), bortset fra den 8.
april og den 20. maj 2004.
Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber
den 24. juni 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).
2.

(7)

Af hensyn til en modernisering af forvaltningen bør det
fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes elektronisk.

(8)

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

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).
(2) EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1630/2000 (EFT L 187 af 26.7.2000, s. 24).

Buddene skal indgives til det danske interventionsorgan:

Direktoratet For FødevareErhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København
Fax (45) 33 95 80 34

Artikel 5
Det danske interventionsorgan underretter Kommissionen om
de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for
indgivelse af bud. De skal fremsendes med elektronisk post efter
formularen i bilaget.
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Artikel 6
Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 minimumssalgsprisen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud.
Artikel 7
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
Løbende licitation med henblik på salg af 92 765 t blød hvede, som det danske interventionsorgan ligger inde med.
Forordning (EF) nr. 146/2004

Elektronisk adresse til fremsendelse af oplysninger, jf. artikel 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 147/2004
af 28. januar 2004
om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det
belgiske interventionsorgan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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),
særlig artikel 5, og

Artikel 1
Det belgiske interventionsorgan afholder løbende licitation med
henblik på salg på EF's indre marked af 68 282 t blød hvede,
som det ligger inde med.

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 af 28.
juli 1993 om procedurer og betingelser for salg af korn
fra interventionsorganerne (2) er det bl.a. fastsat, at salg
af korn, som interventionsorganerne ligger inde med,
skal foregå ved licitation og på prisbetingelser, som gør
det muligt at undgå markedsforstyrrelser.

(2)

Belgien har stadig interventionslagre af blød hvede.

(3)

Som følge af vanskelige vejrforhold i en stor del af
Fællesskabet er produktionen af korn i høståret 2003/04
faldet stærkt. Denne situation har lokalt medført høje
priser, og dette volder særlige vanskeligheder for dyreholdet og foderindustrien, der har svært ved at få forsyninger til konkurrencedygtige priser.

Det i artikel 1 nævnte salg foregår på betingelserne i forordning
(EØF) nr. 2131/93.
Uanset nævnte forordning:
a) udarbejdes buddene med henvisning til den faktiske kvalitet
af det parti, buddet vedrører
b) fastsættes minimumssalgsprisen på et sådant niveau, at den
ikke forstyrrer markedet for korn.

Artikel 3
Uanset artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2131/93 fastsættes sikkerheden for buddet til 10 EUR/t.

Artikel 4

De lagre af blød hvede, som det belgiske interventionsorgan ligger inde med, bør stilles til rådighed for det
indre marked.

1. Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation
fastsættes til den 5. februar 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).

(5)

Af hensyn til situationen på EF-markedet vil det være
hensigtsmæssigt at lade Kommissionen forvalte licitationen.

Fristen for indgivelse af bud til de efterfølgende dellicitationer
udløber hver torsdag kl. 9 (Bruxelles-tid), bortset fra den 8.
april og den 20. maj 2004.

(6)

I det belgiske interventionsorgans meddelelse til
Kommissionen er det vigtigt at bevare de bydendes
anonymitet.

(4)

(7)

Af hensyn til en modernisering af forvaltningen bør det
fastsættes, at oplysningerne til Kommissionen skal fremsendes elektronisk.

(8)

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

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).
(2) EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1630/2000 (EFT L 187 af 26.7.2000, s. 24).

Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation udløber
den 24. juni 2004 kl. 9 (Bruxelles-tid).
2.

Buddene skal indgives til det belgiske interventionsorgan:

Bureau d'intervention et de restitution belge
(BIRB)
Rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 287 25 24

Artikel 5
Det belgiske interventionsorgan underretter Kommissionen om
de modtagne bud senest to timer efter udløbet af fristen for
indgivelse af bud. De skal fremsendes med elektronisk post efter
formularen i bilaget.
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Artikel 6
Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 minimumssalgsprisen eller beslutter ikke at antage nogen af de indkomne bud.
Artikel 7
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
Løbende licitation med henblik på salg af 68 282 t blød hvede, som det belgiske interventionsorgan ligger inde med.
Forordning (EF) nr. 147/2004

Elektronisk adresse til fremsendelse af oplysninger, jf. artikel 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 148/2004
af 28. januar 2004
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres importlicensansøgninger indgivet i januar
2004 i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der ved Rådets forordning (EF) nr. 1279/
98 er fastsat for Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

De mængder oksekødsprodukter med oprindelse i
Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Rumænien
og Bulgarien, for hvilke der blev indgivet importlicensansøgninger, har en sådan størrelse, at ansøgningerne kan
imødekommes fuldt ud.

(3)

De mængder oksekødsprodukter med oprindelse i Polen,
for hvilke der blev indgivet importlicensansøgninger,
overstiger de disponible mængder og skal derfor
nedsættes tilsvarende i henhold til artikel 4, stk. 4, i
forordning (EF) nr. 1279/98.

(4)

De mængder oksekødsprodukter med oprindelse i
Bulgarien og Rumænien, for hvilke der blev indgivet
importlicensansøgninger i perioden 1. januar til 30. april
2004, omfatter mindre mængder end de disponible. Den
disponible mængde for hvert kontingent bør derfor fastlægges for perioden 1. maj til 30. juni 2004, idet der i
henhold til artikel 1, stk. 2, andet afsnit, i forordning
(EF) nr. 2340/2003 tages hensyn til de disponible restmængder fra den forløbne periode —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/
98 (2) vedrørende gennemførelsesbestemmelser til de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets afgørelse 2003/286/EF,
2003/298/EF, 2003/299/EF, 2003/18/EF, 2003/263/EF og
2003/285/EF er fastsat for Bulgarien, Tjekkiet, Slovakiet,
Rumænien, Polen og Ungarn, særlig artikel 4, stk. 4,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2340/
2003 af 29. december 2003 om fravigelse for 2004 af forordning (EF) nr. 1279/98 om gennemførelsesbestemmelser til de
toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets afgørelse 2003/
286/EF, 2003/298/EF, 2003/299/EF, 2003/18/EF, 2003/263/EF
og 2003/285/EF er fastsat for Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Rumænien, Republikken Polen og Republikken
Ungarn (3), særlig artikel 1, stk. 2, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 1 og 2 i forordning (EF) nr. 1279/98 er det
fastsat, hvilke mængder oksekødsprodukter med oprindelse i Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien og
Bulgarien der kan importeres på særlige betingelser i
perioden 1. januar til 30. juni 2004. Uanset artikel
2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1279/98 blev de pågældende mængder ved artikel 1 i forordning (EF) nr. 2340/
2003 fordelt på to perioder, hvoraf den første løber fra
1. januar til 30. april 2004.

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).
(2) EFT L 176 af 20.6.1998, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1144/2003 (EUT L 160 af 28.6.2003, s. 44).
(3) EUT L 346 af 31.12.2003, s. 31.

Hver importlicensansøgning, der blev indgivet for perioden 1.
januar til 30. april 2004 i forbindelse med de i forordning (EF)
nr. 1279/98 omhandlede kontingenter, imødekommes med
følgende procentsatser:
a) 100 % af de mængder, der blev ansøgt om for produkter
henhørende under KN-kode 0201 og 0202 med oprindelse
i Slovakiet, Den Tjekkiske Republik, Rumænien, Bulgarien
og Ungarn
b) 100 % af de mængder, der blev ansøgt om for produkter
henhørende under KN-kode 1602 50 med oprindelse i
Rumænien
c) 0,45080 % af de mængder, der blev ansøgt om for
produkter henhørende under KN-kode 0201 og 0202 med
oprindelse i Polen.
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Artikel 2
De mængder, for hvilke der kan indgives importlicensansøgninger for perioden 1. maj til 30. juni 2004 i forbindelse med
de i forordning (EF) nr. 1279/98 fastsatte toldkontingenter for
oksekød, er som følger for produkter med oprindelse i
Bulgarien og Rumænien:

— Rumænien:
kontingent
09.4753:

L 24/45

med

løbenummer

3 944 tons

kontingent
09.4765:

med

løbenummer

100 tons

kontingent
09.4768:

med

løbenummer

404 tons.

— Bulgarien:
kontingent
09.4651:

med

løbenummer

235 tons

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 29. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 149/2004
af 28. januar 2004
om særforanstaltninger, for så vidt angår anvendelsen af forordning (EF) nr. 2246/2003 i svinekødssektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
3444/90 af 27. november 1990 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af svinekød (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 851/2003 (2), særlig
artikel 11, litra b), og
ud fra følgende betragtning:
En gennemgang af situationen viser, at der er risiko for, at den
ordning med støtte til privat oplagring, der blev indført ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 2246/2003 (3), anvendes i
overdreven grad; det er derfor nødvendigt at suspendere anvendelsen af forordningen og at afvise de ansøgninger, der er til
behandling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Anvendelsen af forordning (EF) nr. 2246/2003 suspenderes fra den 30. januar til den 5. februar 2004.
2. Ansøgningerne, der er indgivet fra den 23. til den 29.
januar 2004, og for hvilke beslutning om godkendelse skulle
have været truffet i løbet af perioden, afvises.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 29. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 333 af 30.11.1990, s. 22.
(2) EUT L 123 af 17.5.2003, s. 7.
(3) EUT L 333 af 20.12.2003, s. 34.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 150/2004
af 27. januar 2004
om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), senest
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
2700/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en
EF-toldkodeks (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2286/
2003 (4), særlig artikel 173, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 173-177 i forordning (EØF) nr.
2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske
enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen
i forordningens bilag 26.

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i
ovennævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet
meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel
173, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til fastsættelse af enhedsværdier for de pågældende varer som
angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i
bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17.
EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.
EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1.
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Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Kode
Art, sort, KN-kode

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Nye kartofler
0701 90 50

49,01

365,13

448,16

33,78

1.30

Spiseløg (bortset fra sætteløg)
0703 10 19

31,83

237,13

291,05

21,93

1.40

Hvidløg

139,12

1 036,41

1 272,08

95,87

0703 20 00
1.50

Porrer
ex 0703 90 00

43,07

320,85

393,81

29,68

1.80

Hvidkål og rødkål
0704 90 10

107,45

800,45

982,47

74,04

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

61,43

457,63

561,69

42,33

1.100

Kinakål
ex 0704 90 90

66,91

498,45

611,80

46,11

1.130

Gulerødder
ex 0706 10 00

53,59

399,22

490,01

36,93

1.140

Radiser
ex 0706 90 90

75,54

562,74

690,70

52,05

1.160

Ærter (Pisum sativum)
0708 10 00

309,82

2 308,05

2 832,88

213,50

1.170

Bønner:

1.170.1

— Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)
ex 0708 20 00

144,07

1 073,27

1 317,33

99,28

1.170.2

— Bønner (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

133,00

990,81

1 216,11

91,65

1.200

Asparges:

1.200.1

— Grønne
ex 0709 20 00

254,89

1 898,86

2 330,65

175,65

1.200.2

— Andre tilfælde
ex 0709 20 00

529,50

3 944,56

4 841,54

364,88

1.210

Auberginer
0709 30 00

135,38

1 012,21

1 242,39

93,63

1.220

Bladselleri (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

68,13

507,55

622,96

46,95

1.230

Kantareller
0709 59 10

994,91

7 411,68

9 097,06

685,59

1.240

Sød peber
0709 60 10

183,37

1 366,00

1 676,62

126,36

1.270

Søde kartofler, hele, friske (bestemt til menneskeføde)
0714 20 10

89,34

665,51

816,85

61,56

2.30

Ananas, friske
ex 0804 30 00

122,95

915,90

1 124,18

84,72
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Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Kode
Art, sort, KN-kode

2.40

Avocadoer, friske
ex 0804 40 00

2.50

Guvabær og mango, friske
ex 0804 50 00

2.60

Appelsiner, friske:

2.60.1

EUR

125,73

DKK

936,67

SEK

GBP

1 149,66

86,64

—

—

—

—

— Blod- og halvblodappelsiner
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, Naveliner, Navelater, Salustianer, Vernas, Valencialater,
Maltoser, Shamoutis, Ovalis, Trovita og Hamliner
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— Andre varer
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), friske; klementiner,
wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter, friske:

2.70.1

— Klementiner
ex 0805 20 10

—

—

—

—

2.70.2

— Monreales og satsumas
ex 0805 20 30

—

—

—

—

2.70.3

— Mandariner og wilkings
ex 0805 20 50

—

—

—

—

2.70.4

— Tangeriner og andre varer
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

—

—

—

—

2.85

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), friske
0805 50 90

2.90

Grapefrugter, friske:

2.90.1

77,89

580,24

712,19

53,67

— Hvide
ex 0805 40 00

49,84

371,27

455,70

34,34

2.90.2

— Lyserøde
ex 0805 40 00

55,65

414,58

508,86

38,35

2.100

Druer til spisebrug
0806 10 10

188,46

1 403,96

1 723,22

129,87

2.110

Vandmeloner
0807 11 00

42,96

320,03

392,81

29,60

2.120

Meloner (bortset fra vandmeloner):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (herunder Cantalene), Onteniente, Piel
de Sapo (herunder Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

43,03

320,54

393,43

29,65

2.120.2

— Andre varer
ex 0807 19 00

100,77

750,66

921,36

69,44

2.140

Pærer

2.140.1

— Pærer — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Pærer — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— Andre varer
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Abrikoser
0809 10 00

91,22

679,56

834,09

62,86

2.160

Kirsebær
0809 20 95
0809 20 05

383,77

2 858,93

3 509,03

264,46
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Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Kode
Art, sort, KN-kode

EUR

DKK

SEK

GBP

2.170

Ferskener
0809 30 90

147,58

1 099,42

1 349,42

101,70

2.180

Nektariner
ex 0809 30 10

172,84

1 287,61

1 580,40

119,11

2.190

Blommer
0809 40 05

154,29

1 149,37

1 410,73

106,32

2.200

Jordbær

325,66

2 426,04

2 977,70

224,41

0810 10 00
2.205

Hindbær
0810 20 10

304,95

2 271,76

2 788,34

210,14

2.210

Frugter af Vaccinium myrtillus (blåbær)
0810 40 30

952,72

7 097,37

8 711,27

656,52

2.220

Kiwifrugter (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

145,75

1 085,78

1 332,68

100,44

2.230

Granatæbler
ex 0810 90 95

117,62

876,21

1 075,46

81,05

2.240

Kakifrugter (dadelblommer) (herunder Sharon-frugter)
ex 0810 90 95

212,44

1 582,62

1 942,50

146,40

2.250

Litchiblommer
ex 0810 90 30

—

—

—

—
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 151/2004
af 28. januar 2004
om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i
form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1787/2003 (2), særlig artikel 31, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De restitutionssatser, som fra den 1. januar 2004 skal
anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form
af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2346/
2003 (3).

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i
forordning (EF) nr. 2346/2003 på de oplysninger, som
Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en
ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De i forordning (EF) nr. 2346/2003 fastsatte restitutionssatser
ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 29. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
(2) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 121.
(3) EUT L 346 af 31.12.2003, s. 45.
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BILAG
Restitutionssatser fra 29. januar 2004 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er
omfattet af traktatens bilag I
(EUR/100 kg)
KN-kode

ex 0402 10 19

Varebeskrivelse

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre
sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):
a) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501
b) for så vidt angår udførsel af andre varer

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Restitutionssatser (1)

—
45,15

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre
sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):
a) for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet
med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på
de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

54,05

b) for så vidt angår udførsel af andre varer

72,45

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):
a) for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat
pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr.
2571/97

65,10

b) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98
med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

129,68

c) for så vidt angår udførsel af andre varer

124,60

(1) Med virkning fra den 1. juli 2003 finder disse satser ikke anvendelse ved udførsel til Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien
eller Tjekkiet af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, og ved udførsel til Ungarn af de varer, der er omhandlet i artikel 1,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2003. Med virkning fra den 1. november 2003 finder disse satser ikke anvendelse ved udførsel til
Malta af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I.

29.1.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 24/53

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 152/2004
af 28. januar 2004
om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første
arbejdsdage af januar 2004 efter forordning (EF) nr. 327/98
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18.
juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der
blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1),

En gennemgang af de mængder, der blev indgivet ansøgninger
for under tranchen for januar 2004, viser, at der bør udstedes
licenser for de ansøgte mængder, alt efter tilfældet nedsat med
en procentsats, og at der bør fastsættes mængder, der kan overføres til følgende tranche —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
under henvisning til Rådets afgørelse 96/317/EF af 13. maj
1996 om godkendelse af resultaterne af forhandlingerne med
Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 327/
98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (3), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2458/2001 (4), særlig artikel 5, stk. 2,
og
ud fra følgende betragtning:

1. For de ansøgninger om importlicenser for ris, der er
indgivet i de ti første arbejdsdage af januar 2004 efter forordning (EF) nr. 327/98 og meddelt Kommissionen, udstedes der
licenser for de mængder, der er anført i ansøgningerne, der alt
efter tilfældet kan nedsættes med procentsatserne i bilaget.
2.

De mængder, der kan overføres, er fastsat i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

146 af 20.6.1996, s. 1.
122 af 22.5.1996, s. 15.
37 af 11.2.1998, s. 5.
331 af 15.12.2001, s. 10.
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Nedsættelsesprocentsatserne, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om for tranchen for januar 2004, og de
mængder, der overføres til den følgende tranche:
a) delvis sleben ris eller sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30:
Nedsættelsesprocentsats for
tranchen for januar 2004

Oprindelse

Mængde, der overføres til tranchen for
maj 2004 (t)

USA

0 (1)

199,994

Thailand

0()

2 904,686

Australien

—

—

Anden oprindelse

—

—

Nedsættelsesprocentsats for
tranchen for januar 2004

Mængde, der overføres til tranchen for
maj 2004 (t)

1

(1) Udstedelse for den mængde, der er anført i ansøgningen.

b) afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20:
Oprindelse

USA

0 (1)

11

Thailand

—

—

Australien

0 (1)

2 608

—

—

Anden oprindelse
(1) Udstedelse for den mængde, der er anført i ansøgningen.

c) brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00:
Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen for
januar 2004

Mængde, der overføres til tranchen for
juli 2004 (t)

Thailand

11,63

—

Australien

0 (1)

3 796

Guyana

0 (1)

2 834

USA

0 (1)

607

Anden oprindelse

75

—

(1) Udstedelse for den mængde, der er anført i ansøgningen.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 153/2004
af 28. januar 2004
om ændring af importtolden for ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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 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. 2294/2003 (4),
særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 99/2004 (5) er
importtolden for ris fastsat.

(2)

I artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1503/96 er det
fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden
i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 10 EUR/
ton 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.
99/2004 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I og II til forordning (EF) nr. 99/2004 affattes som angivet
i bilag I og II til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 29. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EFT L 189 af 30.7.1996, s. 71.
EUT L 340 af 24.12.2003, s. 12.
EUT L 15 af 22.1.2004, s. 15.
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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

197,39

64,75

94,36

148,04

1006 20 13

197,39

64,75

94,36

148,04

1006 20 15

197,39

64,75

94,36

148,04

1006 20 17

244,77

81,33

118,04

1006 20 92

197,39

64,75

94,36

148,04

1006 20 94

197,39

64,75

94,36

148,04

1006 20 96

197,39

64,75

94,36

1006 20 98

244,77

81,33

118,04

1006 30 21

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 23

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 25

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 44

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 46

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 63

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 65

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 94

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 96

365,18

115,42

167,68

273,89

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

0,00

183,58

148,04
0,00

183,58

(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 348 af
21.12.2002, s. 5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 638/2003 (EFT L 93 af 10.4.2003, 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 Réunion.
(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)

244,77

416,00

197,39

365,18

(1)

a) Pris cif ARAG (EUR/ton)

—

292,26

205,25

363,51

431,41

—

b) Pris fob (EUR/ton)

—

—

—

339,54

407,44

—

c) Skibsfragt (EUR/ton)

—

—

—

23,97

23,97

—

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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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/114/EF
af 22. december 2003
om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og
sødestoffer
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(5)

Foranstaltningerne vedrørende tilsætningsstoffer, der er
nødvendige i forbindelse med oplagring og anvendelse af
aromaer, bør indarbejdes i direktiv 95/2/EF som led i
indsatsen for at gøre fællesskabslovgivningen mere
gennemsigtig og sammenhængende og for at gøre det
lettere for fødevarevirksomheder, navnlig små og
mellemstore virksomheder, at overholde fællesskabslovgivningen om tilsætningsstoffer til fødevarer. I henhold
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper
og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (6) omfatter definitionen af »fødevarer« også aromaer.

(6)

Selv om det bør tillades at anvende tilsætningsstoffer, der
er nødvendige for at sikre aromaers sikkerhed og kvalitet
og for at lette opbevaringen af aromaer, bør indholdet af
tilsætningsstoffer i de pågældende aromaer ikke være
højere end nødvendigt for at opnå den ønskede virkning.
Dertil kommer, at forbrugerne skal garanteres korrekte,
fyldestgørende og ikke-vildledende oplysninger om
anvendelsen af tilsætningsstoffer.

(7)

Indholdet af et tilsætningsstof i en fødevare som følge af
anvendelsen af en aroma er generelt lavt, og tilsætningsstoffet har ikke nogen teknologisk funktion i fødevaren.
Hvis tilsætningsstoffet imidlertid under visse omstændigheder alligevel har en teknologisk funktion i den
sammensatte fødevare, bør det betragtes som et tilsætningsstof til den sammensatte fødevare og ikke som et
tilsætningsstof til aromaen, og de relevante bestemmelser
om tilsætningsstoffet i den pågældende fødevare bør
finde anvendelse, herunder mærkningsbestemmelserne i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af
20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne
levnedsmidler (7).

(8)

I overensstemmelse med direktiv 88/388/EØF bør fødevarevirksomhederne orienteres om indholdet af alle
tilsætningsstoffer i aromaer, så de er i stand til at overholde fællesskabslovgivningen. Direktivet kræver endvidere, at mængden af hver enkelt bestanddel, der er
omfattet af en kvantitativ begrænsning i en fødevare,
angives. En kvantitativ begrænsning angives enten numerisk eller efter »quantum satis«-princippet.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Tilsætningsstoffer kan kun godkendes til anvendelse i
fødevarer, hvis de opfylder kravene i bilag II til Rådets
direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (3).

(2)

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20.
februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (4) fastlægges en
liste over tilsætningsstoffer, der er tilladt til anvendelse i
Fællesskabet, og betingelserne for deres anvendelse.

(3)

Siden direktiv 95/2/EF blev vedtaget, er der sket en
teknisk udvikling inden for tilsætningsstoffer til fødevarer (levnedsmidler). Direktiv 95/2/EF bør tilpasses for
at tage hensyn til denne udvikling.

(4)

I henhold til Rådets direktiv 88/388/EØF af 22. juni
1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om aromaer, som må anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling af
disse (5), skal der vedtages en liste over de tilsætningsstoffer, der er nødvendige i forbindelse med oplagring
og anvendelse af aromaer, og der skal vedtages særbestemmelser, som af hensyn til beskyttelsen af folkesundheden eller samhandelen måtte være nødvendige, vedrørende anvendelsen af sådanne tilsætningsstoffer.

(1) EUT C 208 af 3.9.2003, s. 30.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 3.7.2003 (endnu ikke offentliggjort
i EUT) og Rådets afgørelse af 1.12.2003.
(3) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27. Ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 94/34/EF (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 1).
(4) EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2003/52/EF
(EUT L 178 af 17.7.2003, s. 23).
(5) EFT L 184 af 15.7.1988, s. 61. Ændret ved Kommissionens direktiv
91/71/EØF (EFT L 42 af 15.2.1991, s. 25).

(6) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1642/
2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).
(7) EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 15).
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I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er
det for at virkeliggøre det grundlæggende mål, nemlig at
sikre markedets enhed og et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om anvendelse af tilsætningsstoffer i aromaer. I
overensstemmelse med traktatens artikel 5, stk. 3, går
dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at
nå disse mål.

L 24/59

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I direktiv 95/2/EF foretages følgende ændringer:

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Efter anmodning fra en medlemsstat og i overensstemmelse med udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for
Levnedsmidler, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 97/579/EF af 23. juli 1997 om oprettelse af videnskabelige komitéer inden for forbrugersundhed og
levnedsmiddelsikkerhed (1), bør hydrogeneret poly-1decen, der er godkendt på nationalt plan i henhold til
direktiv 89/107/EØF, godkendes på fællesskabsplan.
Diphenyl (E 230), orthophenylphenol (E 231) og natriumorthophenylphenol (E 232) er i direktiv 95/2/EF
opført som konserveringsstoffer til anvendelse i og på
citrusfrugter. De falder imidlertid ind under definitionen
af plantebeskyttelsesmidler i Rådets direktiv 91/414/EØF
af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (2). De bør derfor ikke længere høre under anvendelsesområdet for direktiv 95/2/EF. Medlemsstaterne og
Kommissionen bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der ikke opstår et retligt tomrum i
forhold til disse stoffer. Tilladelsen til markedsføring af
disse stoffer som plantebeskyttelsesmidler bør behandles
så hurtigt som muligt.
Den 4. april 2003 udtalte Den Videnskabelige Komité
for Levnedsmidler, at den midlertidige acceptable daglige
indtagelse af E 214 til E 219 p-hydroxybenzosyrealkylestere og deres natriumsalte burde trækkes tilbage, hvis
der ikke blev forelagt yderligere data med hensyn til
indtagelse og toksicitet.
Direktiv 95/2/EF bør derfor ændres i overensstemmelse
hermed.
I Rådets direktiv 67/427/EØF af 27. juni 1967 om
anvendelse af visse konserveringsstoffer til overfladebehandling af citrusfrugter samt om kontrolforanstaltninger til påvisning og til bestemmelse af konserveringsstoffer i og på citrusfrugter (3) er der fastsat kontrolforanstaltninger vedrørende konserveringsstoffer i og på
citrusfrugter. Da de pågældende konserveringsstoffer i
henhold til direktiv 95/2/EF ikke længere er tilladt til
anvendelse i citrusfrugter, er det nødvendigt at ophæve
direktiv 67/427/EØF.

1) Artikel 1, stk. 3, litra v), affattes således:
»v) »stabilisatorer«: stoffer, hvormed man kan opretholde et
levnedsmiddels fysisk-kemiske tilstand; til stabilisatorer
hører stoffer, hvormed der kan opretholdes en homogen
fordeling af to eller flere ikke-blandbare stoffer i et
levnedsmiddel, stoffer, som stabiliserer, bevarer eller
forstærker et levnedsmiddels farve, og stoffer, som øger
levnedsmidlets bindeevne, herunder dannelse af tværbindinger mellem proteiner, der kan binde levnedsmiddelstykker i rekonstituerede levnedsmidler.«
2) Artikel 3 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således:
»1.

Tilsætningsstoffer er tilladt i:

a) andre sammensatte levnedsmidler end dem, der er
nævnt i artikel 2, stk. 3, for så vidt tilsætningsstofferne er tilladt i en af ingredienserne
b) et levnedsmiddel, hvortil der er tilsat en aroma, for så
vidt tilsætningsstoffet i henhold til dette direktiv er
tilladt i aromaen og er blevet overført til levnedsmidlet via aromaen, forudsat at tilsætningsstoffet ikke
har nogen teknologisk funktion i det endelige
levnedsmiddel, eller
c) levnedsmidler, der udelukkende er bestemt til fremstilling af sammensatte levnedsmidler, for så vidt de
sammensatte levnedsmidler opfylder direktivets
bestemmelser.«
b) Følgende stykke tilføjes:
»3. Indholdet af tilsætningsstoffer i aromaer begrænses
til det minimum, som er påkrævet for at garantere disses
sikkerhed og kvalitet og for at lette opbevaringen.
Desuden må tilstedeværelsen af tilsætningsstoffer i
aromaer ikke vildlede forbrugerne eller udgøre en sundhedsrisiko. Hvis tilstedeværelsen af et tilsætningsstof i et
levnedsmiddel som følge af anvendelsen af en aroma har
en teknologisk funktion i levnedsmidlet, betragtes det
som et tilsætningsstof til levnedsmidlet og ikke som et
tilsætningsstof til aromaen.«
3) Bilagene ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

(15)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler er i
henhold til artikel 6 i direktiv 89/107/EØF blevet hørt
om vedtagelse af bestemmelser, som vil kunne indvirke
på den offentlige sundhed —

(1) EFT L 237 af 28.8.1997, s. 18. Ændret ved afgørelse 2000/443/EF
(EFT L 179 af 18.7.2000, s. 13).
(2) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(3) EFT 148 af 11.7.1967, s. 1.

Artikel 2
1. Inden den 1. juli 2004 tager Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet vilkårene for anvendelse af
tilsætningsstofferne E 214 til E 219 op til revision.
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2.
Inden den 27. januar 2006 forelægger Kommissionen en
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvor langt man
er kommet med revurderingen af tilsætningsstofferne. Revurderingen koncentreres især om E 432 til E 436 (polysorbater), E
251 og E 252 (nitrater) samt E 249 og E 250 (nitritter).

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for
henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 5

Artikel 3
Direktiv 67/427/EØF ophæves.

29.1.2004

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
med henblik på at:

Artikel 6
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

— tillade handel med og anvendelse af produkter, der opfylder
kravene i dette direktiv, senest den 27. juli 2005, og
— forbyde handel med og anvendelse af produkter, der ikke
opfylder kravene i dette direktiv, senest den 27. januar
2006; produkter, som er bragt på markedet eller mærket
inden denne dato, og som ikke opfylder direktivets krav,
kan dog markedsføres, så længe lager haves.
De underretter straks Kommissionen herom.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

A. MATTEOLI

Formand

Formand
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BILAG
I bilagene til direktiv 95/2/EF foretages følgende ændringer:
1) Bilag I ændres således:
a) Bemærkning 2 affattes således:
»2. Stofferne under nr. E 407, E 407a og E 440 må justeres med sukkerarter, såfremt dette angives i tilknytning til nummeret og betegnelsen.«
b) I listen over tilsætningsstoffer:
— ændres hele betegnelsen for E 170 til »E 170 Calciumcarbonat«
— tilføjes under E 466 navnet »Cellulosegummi«
— tilføjes under E 469 navnet »Enzymatisk hydrolyseret cellulosegummi«.
2) Bilag II ændres således:
a) I hele teksten ændres betegnelsen »E 170 Calciumcarbonater« til »E 170 Calciumcarbonat«
b) Følgende tilføjes i listen over tilsætningsstoffer og maksimumsværdier under »Kakao- og chokoladevarer som defineret i direktiv 2000/36/EF«:
»E 472c

Citronsyreestere
af
mono- og diglycerider
af fedtsyrer

quantum satis«

c) Følgende indsættes i listen over tilsætningsstoffer og maksimumsværdier under »Frosne og dybfrosne uforarbejdede frugter og grøntsager; færdigpakkede, kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler«:
»E 296

Æblesyre

quantum satis (kun til skrællede kartofler)«

d) Følgende tilføjes i listen over tilsætningsstoffer og maksimumsværdier under »Frugtkompot«:
»E 440
E 509

Pectin
Calciumchlorid

quantum satis (kun til anden frugtkompot end æblekompot)«

e) Følgende indsættes i listen over tilsætningsstoffer og maksimumsværdier under »Mozzarella- og valleost«:
»E 460ii

Cellulosepulver

quantum satis (kun til revet ost og ost i skiver)«

f) I slutningen af bilaget tilføjes følgende rækker:
»UHT-gedemælk

E 331

Natriumcitrater

4 g/l

Kastanjer i væske

E 410
E 412
E 415

Johannesbrødkernemel
Guargummi
Xanthangummi

quantum satis«

3) Bilag III ændres således:
A. Del A ændres således:
a) Betegnelsen »Færdigpakket, delvis bagt bagværk til detailsalg« ændres til »Færdigpakket, delvis bagt bagværk til detailsalg og energireduceret
brød til detailsalg«.
b) I slutningen af denne del tilføjes følgende rækker:
»Kogte krebsehaler og færdigpakkede,
marinerede, kogte bløddyr
Aromaer

2 000

1 500«
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B. Del C ændres således:
a) Følgende rækker udgår:
»E 230

Diphenyl

E 231

Overfladebehandling af citrusfrugt

Orthophenylphenol (*)

E 232

Natriumorthophenylphenol (*)

9
>
=

Overfladebehandling
>
; citrusfrugt

af

70 mg/kg

12 mg/kg
enkeltvis
eller
sammen udtrykt som orthophenylphenol«

(*) Udeladelsen af E 231 orthophenylphenol og E 232 natriumorthophenylphenol træder i kraft, så snart kravene om mærkning af fødevarer behandlet
med disse stoffer finder anvendelse i henhold til fællesskabslovgivningen om maksimalgrænseværdier for pesticider.

b) Følgende fødevare indsættes under E 1105:
»Vin i overensstemmelse med forordning
(EF) nr. 1493/1999 (*) og dens gennemførelsesforordning forordning (EF) nr.
1622/2000 (**)

p.m.

(*) Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1). Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).
(**) Kommissionens forordning (EF) nr. 1622/2000 af 24. juli 2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles
markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder (EFT L 194 af 31.7.2000, s. 1). Senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1410/2003 (EUT L 201 af 8.8.2003, s. 9).«

C. Del D ændres således:
a) Følgende fødevarer og maksimumsværdier tilføjes i slutningen af denne del:
»E 310

Propylgallat

E 311

Octylgallat

E 312

Dodecylgallat

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)

Æteriske olier

1 000 mg/kg (gallater og BHA, enkeltvis
eller sammen)

Aromaer, undtagen æteriske olier

100 mg/kg (gallater, enkeltvis
sammen) eller 200 mg/kg (BHA)«

eller

b) I listen over fødevarer i forbindelse med E 315 og E 316 ændres betegnelsen »Halvkonserverede og konserverede kødprodukter« til »Saltede
kødprodukter og konserverede kødprodukter«.
4) Bilag IV ændres således:
a) Følgende fødevare og maksimumsværdi tilføjes under E 338 til E 452:
»Aromaer

40 g/kg«

b) Følgende fødevare og maksimumsværdi udgår under E 338 til E 452:
»Æble- og pærecider

2 g/l«

c) Følgende fødevare og maksimumsværdi tilføjes under E 416:
»Aromaer

50 g/kg«

d) Følgende fødevarer og maksimumsværdier tilføjes under E 432 til E 436:
»Aromaer, undtagen flydende røgaromaer
og aromaer baseret på krydderioleoresiner (*)

10 g/kg

Levnedsmidler, der indeholder flydende
røgaromaer og aromaer baseret på krydderioleoresiner (*)

1 g/kg

(*) Ved »krydderioleoresiner« forstås krydderiekstrakter, hvorfra ekstraktionsopløsningsmidlet er fordampet, og der tilbage er en blanding af flygtig olie og harpiksagtigt stof fra krydderiet.«
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e) Følgende fødevare og maksimumsværdi tilføjes under E 444:

»Aromatiseret uklar spiritus, der indeholder
under 15 % alkohol (volumen)

300 mg/l«

f) Følgende rubrik vedrørende E 551 indsættes efter listen over fødevarer og maksimumsværdier for E 535 til E 538:

»E 551

Siliciumdioxid

Aromaer

50 g/kg«

g) Følgende fødevare og maksimumsværdi tilføjes under E 900:

»Aromaer

10 mg/kg«

h) I listen over fødevarer og maksimumsværdier for E 901 til E 904 udgår betegnelsen »E 903 Carnaubavoks« og følgende rubrik vedrørende E
903 tilføjes efter rubrikken »E 904 Shellak«:

»E 903

Carnaubavoks

Kun til overfladebehandling af:
— konfektureprodukter (herunder chokolade)

500 mg/kg

— små kager med chokoladeovertræk

200 mg/kg

1 200 mg/kg (kun for tyggegummi)

— snacks

200 mg/kg

— nødder

200 mg/kg

— kaffebønner

200 mg/kg

— diætkosttilskud

200 mg/kg

— friske citrusfrugter, meloner, æbler,
pærer, ferskner og ananas (kun overfladebehandling)

200 mg/kg«

i) Følgende fødevarer og maksimumsværdier vedrørende E 459 tilføjes:

»Indkapslede aromaer i
— aromatiseret te og aromatiserede drikkevarer i pulverform

500 mg/l

— snacks tilsat aroma

1 g/kg i levnedsmidler klar til brug eller
rekonstituerede ifølge producentens anvisninger«

j) I slutningen af bilaget tilføjes følgende rækker:

»E 907

Hydrogeneret poly-1-decen

E 1505

Triethylcitrat

E 1517

Glyceryldiacetat (diacetin)

E 1518

Glyceryltriacetat (triacetin)

E 1520

Propan-1,2-diol (propylenglycol)

E 1519

Benzylalkohol

Til overfladebehandling af:
— konfektureprodukter af sukker

2 g/kg

— tørret frugt

2 g/kg

Aromaer

3 g/kg fra alle kilder i levnedsmidler klar
til brug eller rekonstituerede ifølge producentens anvisninger, enkeltvis eller
sammen. I drikkevarer er maksimumsværdien for E 1520 1 g/l

Aromaer i
— likør, aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter

100 mg/l

— konfektureprodukter, herunder chokolade, og finere bagværk

250 mg/kg fra alle kilder i levnedsmidler
klar til brug eller rekonstituerede ifølge
producentens anvisninger«
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5) Bilag V ændres således:
a) Følgende række tilføjes i slutningen af bilaget:
»E 555

Kaliumaluminiumsilikat

I E 171 titandioxid og E 172 jernoxider og jernhydroxider (maks. 90 % i forhold til
pigmentet)«

b) Betegnelsen »Tværbunden cellulosegummi« indsættes under E 468.
6) Bilag VI ændres således:
a) I den indledende bemærkning indsættes følgende efter første afsnit:
»Modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og overgangskost til spædbørn og småbørn må indeholde E 1450 stivelsenatriumoctenylsuccinat
fra tilsætning af vitaminpræparater eller præparater af polyumættede fedtsyrer. Overførslen af E 1450 i det spiseklare produkt må højst være
100 mg/kg fra vitaminpræparater og 1 000 mg/kg fra præparater af polyumættede fedtsyrer.«
b) Afsnit 4 ændres således:
— overskriften affattes således:
»TILLADTE TILSÆTNINGSSTOFFER TIL DIÆTPRÆPARATER TIL SÆRLIGE MEDICINSKE FORMÅL, SOM ANVENDES TIL SPÆDBØRN
OG SMÅBØRN, SOM DEFINERET I DIREKTIV 1999/21/EF (*)
(*) Kommissionens direktiv 1999/21/EF af 25. marts 1999 om diætpræparater til særlige medicinske formål (EFT L 91 af 7.4.1999, s. 29).«
— følgende række tilføjes i skemaet:
»E 472c

Citronsyreestere af monodiglycerider af fedtsyrer

og

7,5 g/l i pulverform
9 g/l i flydende form

Fra og med fødslen«
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/115/EF
af 22. december 2003
om ændring af direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(5)

Anvendelse af de pågældende tilsætningsstoffer overholder de generelle kriterier i bilag II til direktiv 89/107/
EØF.

(6)

Artikel 53 og 54 i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om
generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om
oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (8),
fastlægger procedurer for vedtagelse af beredskabsforanstaltninger for fødevarer med oprindelse i Fællesskabet
eller importeret fra et tredjeland. De sætter Kommissionen i stand til at vedtage sådanne foranstaltninger, hvis
fødevarer må formodes at udgøre en alvorlig risiko for
menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, og
hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis
ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af den eller
de berørte medlemsstater.

(7)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
direktiv 94/35/EF bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (9).

(8)

Direktiv 94/35/EF bør derfor ændres i overensstemmelse
hermed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2),
efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler i
henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 89/107/EØF af 21.
december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (3),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/35/EF af 30.
juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (5)
indeholder en liste over sødestoffer, det er tilladt at
anvende i Fællesskabet, og betingelserne for deres anvendelse.

(2)

Siden 1996 har Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler fundet, at to nye sødestoffer, sucralose og
aspartam-acesulfamsalt, kan accepteres til brug i levnedsmidler.

(3)

Udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om cyclaminsyre og dens natrium- og calciumsalte (som førte til fastsættelsen af en ny acceptabel
daglig indtagelse (ADI)) og de seneste undersøgelser af
indtagelse af cyclamater medfører, at de maksimale
anvendelsesdoser for cyclaminsyre og dens natrium- og
calciumsalte bør reduceres.

(4)

Betegnelsen på visse fødevarekategorier i direktiv 94/35/
EF bør tilpasses for at tage hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger
om kosttilskud (6) og til særdirektiver vedrørende visse
grupper af fødevarer i bilag I til Rådets direktiv 89/398/
EØF (7).

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I direktiv 94/35/EF foretages følgende ændringer:
1) Artikel 4 affattes således:
»Artikel 4

(1) EFT C 262 E af 29.10.2002, s. 429.
(2) EUT C 85 af 8.4.2003, s. 34.
(3) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27. Ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 94/34/EF (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 10.4.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 25.6.2003 (EUT C 277 E af
18.11.2003, s. 1) og Europa-Parlamentets beslutning af 22.10.2003
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
5
( ) EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3. Senest ændret ved direktiv 96/83/EF
(EFT L 48 af 19.2.1997, s. 16).
(6) EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.
(7) EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/41/EF (EFT L 172 af 8.7.1999, s. 38).

Efter proceduren i artikel 7 kan det afgøres,
— om et bestemt levnedsmiddel skal betragtes som tilhørende en af de kategorier, der er omhandlet i tredje
kolonne i bilaget, hvis der er divergerende opfattelser
med hensyn til, om der i henhold til dette direktiv kan
anvendes sødestoffer i det pågældende levnedsmiddel, og
(8) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(9) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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— om et tilsætningsstof, der er opført i bilaget og tilladt
»quantum satis«, anvendes i overensstemmelse med kriterierne i artikel 2.«
2) I artikel 5, stk. 2, indsættes følgende som tredje led:
»— aspartam-acesulfamsalt: »indeholder en phenylalaninkilde«.«
3) Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, oprettet i medfør af artikel 58 i
forordning (EF) nr. 178/2002 (*), i det følgende benævnt
»komitéen«.
2.
Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5
og 7 i afgørelse 1999/468/EF (**), jf. dennes artikel 8.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.
3.

Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

(*) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(**) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).«

Artikel 3
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv, således
at:
— handel med og anvendelse af produkter, der er i overensstemmelse med dette direktiv, tillades senest den 29. januar
2005
— handel med og anvendelse af produkter, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forbydes senest den 29.
juli 2005. Produkter, der er markedsført inden denne dato,
og som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, kan
dog markedsføres indtil den 29. januar 2006.
De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 4
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

4) Bilaget ændres som anført i bilaget til dette direktiv.
Artikel 2
Senest den 29. januar 2006 forelægger Kommissionen en
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet indeholdende en redegørelse for situationen med hensyn til igangværende reevalueringer af tilsætningsstoffer og den forventede tidsplan for fremtidige reevalueringer, navnlig af sucralose og aspartam-acesulfamsalt. Disse reevalueringer foretages på grundlag af forbrugsdata forelagt af medlemsstaterne og tager hensyn til tilsætningsstoffernes indvirkninger på sårbare samfundsgrupper.
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Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2003.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

A. MATTEOLI

Formand

Formand
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BILAG
Bilaget til direktiv 94/35/EF ændres således:
1) I den tredje kolonne i skemaerne omformuleres følgende kategorier af levnedsmidler:
a) »komplette slankekostprodukter, som skal erstatte et enkelt måltid eller hele den daglige fødeindtagelse« ændres til
»levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som omhandlet i direktiv
1996/8/EF (*)«
b) »fuldkostpræparater og kosttilskud til brug under lægekontrol« ændres til »diætpræparater til særlige medicinske
formål, jf. definitionen i direktiv 1999/21/EF (**)«
c) »kosttilskud i flydende form« ændres til »kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF (***), i flydende form«
d) »kosttilskud i fast form« ændres til »kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i fast form«
e) »Kosttilskud på basis af vitaminer og/eller mineraler i form af sirup eller tyggetabletter« ændres til »Kosttilskud, jf.
definitionen i direktiv 2002/46/EF, på basis af vitaminer og/eller mineraler i form af sirup eller tyggetabletter«.
2) Følgende fodnoter indsættes efter skemaerne:
»(*)

Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. februar 1996 om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter
med henblik på vægttab (EFT L 55 af 6.3.1996, s. 22).
(**) Kommissionens direktiv 1999/21/EF af 25. marts 1999 om diætpræparater til særlige medicinske formål (EFT
L 91 af 7.4.1999, s. 29).
(***) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).«

3) Under E 951 Aspartam indsættes følgende kategori under »konfektureprodukter«:

»— Essoblaten

1 000 mg/kg«

4) Under E 952 Cyclaminsyre og dens natriums- og calciumsalte:
a) ændres den maksimale anvendelsesdosis fra »400 mg/l« til »250 mg/l« for følgende kategorier af levnedsmidler:
— aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat sukker
— drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede eller uden tilsat sukker
b) udgår følgende kategorier af levnedsmidler og maksimale anvendelsesdoser:

»— konfektureprodukter uden tilsat sukker

500 mg/kg

— konfektureprodukter på basis af kakao eller tørrede frugter, energireducerede eller uden
tilsat sukker

500 mg/kg

— konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede eller uden tilsat sukker

500 mg/kg

— tyggegummi uden tilsat sukker

1 500 mg/kg

— mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat sukker

2 500 mg/kg

— konsumis, energireduceret eller uden tilsat sukker

250 mg/kg«
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5) Følgende skemaer indsættes:

»EF-nr.

Navn

E 955

Sucralose

Levnedsmidler

Maksimale anvendelsesdoser

Ikke-alkoholholdige drikkevarer
— aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat sukker

300 mg/l

— drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede eller
uden tilsat sukker

300 mg/l

Desserter og lignende
— aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat sukker

400 mg/kg

— tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat
sukker

400 mg/kg

— desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede eller uden tilsat sukker

400 mg/kg

— desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat sukker

400 mg/kg

— desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden tilsat sukker

400 mg/kg

— desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat sukker

400 mg/kg

— »snacks«: salte og tørre snacks på basis af stivelse eller nødder, færdigpakkede og indeholdende visse aromaer

200 mg/kg

Konfektureprodukter
— konfektureprodukter uden tilsat sukker
— konfektureprodukter på basis af kakao eller tørrede frugter, energireducerede eller uden
tilsat sukker
— konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede eller uden tilsat sukker

1 000 mg/kg
800 mg/kg

1 000 mg/kg

— vafler til is, uden tilsat sukker

800 mg/kg

— Essoblaten

800 mg/kg

— smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede
eller uden tilsat sukker

400 mg/kg

— morgenmadscerealier med et fiberindhold på over 15 %, og med et klidindhold på
mindst 20 %, energireducerede eller uden tilsat sukker

400 mg/kg

— mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat sukker

2 400 mg/kg

— forfriskende, stærkt aromatiserede halspastiller, uden tilsat sukker

1 000 mg/kg

— tyggegummi uden tilsat sukker

3 000 mg/kg

— konfektureprodukter, energireducerede, i tabletform
— æble- og pærecider

200 mg/kg
50 mg/l

— drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider, pærecider, spiritus eller vin og ikkealkoholholdige drikkevarer

250 mg/l

— spiritus med et alkoholindhold på under 15 % vol.

250 mg/l

— alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2 % vol.

250 mg/l

29.1.2004

EF-nr.

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Navn

Levnedsmidler

250 mg/l

— øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH

250 mg/l

— mørkt øl af typen »oud bruin«

250 mg/l
10 mg/l

— konsumis, energireduceret eller uden tilsat sukker

320 mg/kg

— frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat sukker

400 mg/kg

— syltetøj, gelé og marmelade, energireducerede

400 mg/kg

— tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede

400 mg/kg

— sursød frugt- og grøntsagskonserves

180 mg/kg

— Feinkostsalat

140 mg/kg

— sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr

120 mg/kg

— suppe, energireduceret

45 mg/l

— saucer

450 mg/kg

— sennep

140 mg/kg

— finere bagværk bestemt til særlig ernæring

700 mg/kg

— levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som
omhandlet i direktiv 1996/8/EF

320 mg/kg

— diætpræparater til særlige medicinske formål, jf. definitionen i direktiv 1999/21/EF

400 mg/kg

— kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i flydende form

240 mg/l

— kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i fast form

800 mg/kg

— kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, på basis af vitaminer og/eller mineraler i form af sirup eller tyggetabletter
Aspartam-acesulfamsalt (*)

Maksimale anvendelsesdoser

— »Bière de table/Tafelbier/Table Beer« (med et stamurtindhold på under 6 %), bortset fra
»Obergäriges Einfachbier«

— øl, energireduceret

E 962

L 24/69

2 400 mg/kg

Ikke-alkoholholdige drikkevarer
— aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat sukker

350 mg/l (a)

— drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede eller
uden tilsat sukker

350 mg/l (a)

Desserter og lignende
— aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat sukker

350 mg/kg (a)

— tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat
sukker

350 mg/kg (a)

— desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede eller uden tilsat sukker

350 mg/kg (a)
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— desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat sukker

350 mg/kg (a)

— desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden tilsat sukker

350 mg/kg (a)

— desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat sukker

350 mg/kg (a)

— »snacks«: salte og tørre snacks på basis af stivelse eller nødder, færdigpakkede og indeholdende visse aromaer

500 mg/kg (b)

Konfektureprodukter
— konfektureprodukter uden tilsat sukker

500 mg/kg (a)

— konfektureprodukter på basis af kakao eller tørrede frugter, energireducerede eller uden
tilsat sukker

500 mg/kg (a)

— konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede eller uden tilsat sukker

1 000 mg/kg (a)

— Essoblaten

1 000 mg/kg (b)

— smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede
eller uden tilsat sukker

1 000 mg/kg (b)

— morgenmadscerealier med et fiberindhold på over 15 %, og med et klidindhold på
mindst 20 %, energireducerede eller uden tilsat sukker

1 000 mg/kg (b)

— mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat sukker

2 500 mg/kg (a)

— tyggegummi uden tilsat sukker

2 000 mg/kg (a)

— æble- og pærecider

350 mg/l (a)

— drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider, pærecider, spiritus eller vin og ikkealkoholholdige drikkevarer

350 mg/l (a)

— spiritus med et alkoholindhold på under 15 % vol.

350 mg/l (a)

— alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2 % vol.

350 mg/l (a)

— »Bière de table/Tafelbier/Table Beer« (med et stamurtindhold på under 6 %), bortset fra
»Obergäriges Einfachbier«

350 mg/l (a)

— øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH

350 mg/l (a)

— mørkt øl af typen »oud bruin«

350 mg/l (a)

— øl, energireduceret

25 mg/l (b)

— konsumis, energireduceret eller uden tilsat sukker

800 mg/kg (b)

— frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat sukker

350 mg/kg (a)

— syltetøj, gelé og marmelade, energireducerende

1 000 mg/kg (b)

— tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede

350 mg/kg (a)

— sursød frugt- og grøntsagskonserves

200 mg/kg (a)

— Feinkostsalat

350 mg/kg (b)
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Maksimale anvendelsesdoser

— sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr

200 mg/kg (a)

— suppe, energireduceret

110 mg/l (b)

— saucer

350 mg/kg (b)

— sennep

350 mg/kg (b)

— finere bagværk bestemt til særlig ernæring

1 000 mg/kg (a)

— levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som
omhandlet i direktiv 1996/8/EF

450 mg/kg (a)

— diætpræparater til særlige medicinske formål, jf. definitionen i direktiv 1999/21/EF

450 mg/kg (a)

— kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i flydende form

350 mg/l (a)

— kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i fast form
— kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, på basis af vitaminer og/eller mineraler i form af sirup eller tyggetabletter

500 mg/kg (a)
2 000 mg/kg (a)

(*) De maksimale anvendelsesdoser for aspartam-acesulfamsalt er afledt af de maksimale anvendelsesdoser for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam-K (E 950). De
maksimale anvendelsesdoser for både aspartam (E 951) og acesulfam-K (E 950) må ikke overskrides ved anvendelse af aspartam-acesulfamsalt, enten alene eller i kombination med E 950 eller E 951. Grænseværdierne i denne søjle er udtrykt enten i (a) acesulfam-K-ækvivalenter eller (b) aspartam-ækvivalenter.«
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(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 23. januar 2004
om ændring af beslutning 2002/907/EF om midlertidig godkendelse af det overvågningsnetværk
for kvægbesætninger, der er oprettet i Frankrig i overensstemmelse med Rådets direktiv 64/432/
EØF
(meddelt under nummer K(2004) 104)
(EØS-relevant tekst)

(2004/88/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

I henhold til Kommissionens beslutning 2002/907/EF af
15. november 2002 om midlertidig godkendelse af det
overvågningsnetværk for kvægbesætninger, der er
oprettet i Frankrig i overensstemmelse med Rådets
direktiv 64/432/EØF (3), skal den midlertidige godkendelse af overvågningsnetværket, som blev givet i
november 2002, og anerkendelsen af databasen, som
blev givet i maj 2001, tages op til fornyet overvejelse
senest den 31. december 2003 under hensyntagen til
resultaterne af kontrollen.

(4)

Efter anmodning fra de franske myndigheder blev der
gennemført et veterinærkontrolbesøg, hvor det overvågningsnetværk for kvægbesætninger, der er oprettet i
Frankrig, blev undersøgt.

(5)

Der blev ganske vist konstateret væsentlige forbedringer,
men kontrolbesøget viste samtidig, at netværket på
kontroltidspunktet endnu ikke var gennemført fuldt ud
og navnlig ikke omfattede samtlige kvæghandlere,
markeder og slagterier. Derudover konstaterede man, at
de franske myndigheders finansiering af de nødvendige
foranstaltninger til tilknytning af handlerne til overvågningsnetværket kun var sikret indtil april 2004.

(6)

Formålet med denne beslutning er derfor at forlænge
den midlertidige godkendelse af det overvågningsnetværk, der er oprettet i Frankrig, og at tage godkendelsen
op til fornyet overvejelse under hensyntagen til de fremskridt, landet har gjort for at sikre, at netværket er fuldt
operationelt.

(7)

Beslutning 2002/907/EF bør ændres i overensstemmelse
hermed.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni
1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden
for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 14, stk. 5,
og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

I henhold til artikel 6, stk. 2, litra a), b) og c), i direktiv
64/432/EØF skal avls- og produktionskvæg bestemt til
salg underkastes individuelle tuberkulin-, brucellose- og
enzootisk kvægleukoseprøver, medmindre dyrene har
oprindelse i eller hidrører fra en medlemsstat eller en del
af en medlemsstat, der er anerkendt som værende officielt fri for de respektive sygdomme, eller et godkendt
overvågningsnetværk er etableret på den pågældende
medlemsstats område.

Frankrig er anerkendt som værende officielt fri for kvægtuberkulose og enzootisk kvægleukose i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2003/467/EF (2),
og 97,33 % af kvægbesætningerne var officielt fri for
kvægbrucellose pr. 31. december 2002.

(1) EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 21/2004 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).
(2) EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74.

(3) EFT L 313 af 16.11.2002, s. 32.

29.1.2004
(8)

Den Europæiske Unions Tidende

DA

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Fødevarekæden og Dyresundhed —

L 24/73
Artikel 2

Den i artikel 1 i beslutning 2002/907/EF omhandlede midlertidige godkendelse tages op til fornyet overvejelse inden den 30.
april 2004.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 3
Artikel 1

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 1 i beslutning 2002/907/EF affattes således:
»Artikel 1
Det i Frankrig oprettede overvågningsnetværk for kvægbesætninger som omhandlet i artikel 14 i direktiv 64/432/
EØF godkendes herved midlertidigt som operationelt fra
den 5. november 2002, idet godkendelsen senest gælder til
den 30. april 2004.«

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

