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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 583/2004
af 22. marts 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder og forordning
(EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget (EUGFL) som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns,
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske
Union
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

Landbrugerne i de nye medlemsstater vil modtage
direkte betalinger efter en indfasningsmekanisme. For at
skabe den rette ligevægt mellem de foranstaltninger, der
har til formål at fremme et bæredygtigt landbrug, og
dem, der har til formål at fremme udviklingen af landdistrikterne, bør gradueringssystemet ikke anvendes i de
nye medlemsstater, før niveauet for de direkte betalinger
i de nye medlemsstater mindst svarer til niveauet i
Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004.

(5)

I betragtning af niveauet for de direkte betalinger til
landbrugerne i de nye medlemsstater som følge af indfasningen bør det fastsættes, at ved anvendelse af planen
for stigninger i artikel 143a på samtlige direkte betalinger i de nye medlemsstater bør mekanismen for finansiel disciplin først anvendes i de nye medlemsstater, når
niveauet for de direkte betalinger i de nye medlemsstater
mindst svarer til niveauet i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004.

(6)

Direkte betalinger som led i enkeltbetalingsordningen er
baseret på referencebeløb for tidligere modtagne direkte
betalinger eller på regionaliserede betalinger pr. ha. De
nye medlemsstater har ikke modtaget direkte EF-betalinger og har ingen historiske referencer for kalenderårene 2000, 2001 og 2002. Enkeltbetalingsordningen i
de nye medlemsstater bør derfor baseres på regionaliserede betalinger pr. ha, som opdeles mellem regionerne
efter objektive kriterier og fordeles mellem de landbrugere, hvis bedrifter ligger i den pågældende region, og
som opfylder kriterierne for støtteberettigelse.

(7)

Størrelsen af de direkte betalinger, angivet i form af nationale lofter, der skal ydes i de nye medlemsstater i
henhold til enkeltbetalingsordningen, bør baseres på de
kvoter, lofter og mængder, der blev aftalt under tiltrædelsesforhandlingerne, multipliceret med de relevante støttebeløb pr. ha, dyr eller ton.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til traktaten om Den Tjekkiske Republiks,
Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens,
Sloveniens og Slovakiets (1) tiltrædelse af Den Europæiske
Union, underskrevet i Athen den 16. april 2003, særlig artikel
2, stk. 3,
under henvisning til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns,
Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken
Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken
Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«) (2),
særlig artikel 57, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29.
september 2003 (3) blev der indført fælles regler for den
fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og
indført visse støtteordninger for landbrugere.

(2)

Disse fælles regler og støtteordninger bør ændres, så de
kan gennemføres i Den Tjekkiske Republik, Estland,
Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det følgende benævnt »de nye
medlemsstater«).

(3)

Med henblik på indførelse af graduering i de nye
medlemsstater bør Kommissionen fastlægge nationale
lofter over tillægsstøtten for de nye medlemsstater.

(1) EUT L 236 af 23.9.2003, s. 17.
(2) EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.
(3) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.
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Fra den 1. april 2005 ændres markedsforanstaltningen til
fordel for produktionen af tørret foder, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 af 29. september 2003 om den
fælles markedsordning for tørret foder (1). Fra denne dato
ændres markedsstøtten delvis til en direkte betaling, der
ydes til landbrugerne. For at undgå en nedgang i den
samlede støtte i 2005 til de nye medlemsstater bør det
generelle princip om indfasning af direkte betalinger
fraviges. Derfor bør den del af det nationale loft under
enkeltbetalingsordningen, der vedrører tørret foder, ikke
beregnes efter indfasningsniveauet, men efter støttesatsen
på 100 %.

Efter alternativet for regionalisering af enkeltbetalingsordningen bør de nye medlemsstater have mulighed for
at tilpasse præmien pr. ha på grundlag af objektive kriterier for at sikre lige behandling af landbrugerne og
undgå fordrejning af markedsvilkårene.

(14)

30.3.2004

Forordning (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1786/2003 og
(EF) nr. 1257/1999 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 foretages følgende
ændringer:

De nye medlemsstater bør have mulighed for kun delvis
at gennemføre enkeltbetalingsordningen og/eller at
udelukke visse sektorer fra ordningen.

1) I artikel 5, stk. 2, indsættes følgende punktum i slutningen
af første afsnit:

De sektorrelaterede lofter for delvis gennemførelse og/
eller udelukkelse af visse sektorer fra enkeltbetalingsordningen bør baseres på de kvoter, lofter og mængder, der
blev aftalt under tiltrædelsesforhandlingerne.

2) I artikel 12 indsættes følgende stykke:

»De nye medlemsstater sikrer, at arealer, der den 1. maj
2004 var permanente græsarealer, forbliver permanente
græsarealer.«

»5. For de nye medlemsstater fastsættes de i stk. 2
nævnte lofter af Kommissionen efter proceduren i artikel
144, stk. 2.«
3) Efter artikel 12 indsættes følgende artikel 12a:

(12)

Overgangen fra den generelle arealbetalingsordning til
enkeltbetalingsordningen og andre støtteordninger kan
medføre tilpasningsproblemer, som ikke er behandlet i
denne forordning. Med henblik herpå bør der indsættes
en generel bestemmelse i forordning (EF) nr. 1782/2003,
som sætter Kommissionen i stand til at vedtage de
nødvendige overgangsbestemmelser i en vis periode.

»Artikel 12a
Anvendelse over for de nye medlemsstater
1.
Artikel 10 og 12 gælder for de nye medlemsstater
først fra begyndelsen af det kalenderår, for hvilket niveauet
for de direkte betalinger i de nye medlemsstater mindst
svarer til niveauet for disse betalinger i Fællesskabet i dets
sammensætning pr. 30. april 2004.

I betragtning af den korte programmeringsperiode blev
der ved tiltrædelsesakten skabt mulighed for at integrere
en »foranstaltning af kategorien Leader + (fællesskabsinitiativ vedrørende udvikling af landdistrikterne)« i hovedprogrammerne i stedet for at gennemføre en særskilt
Leader + programmering. Der er derfor ikke brug for
foranstaltningen »lokale partnerskabers forvaltning af
integrerede strategier for udvikling af landdistrikterne«,
som blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1257/
1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget
(EUGFL) af 17. maj 1999 (2), i de nye medlemsstater, da
den er omfattet af foranstaltningen af kategorien
Leader +.

4) I artikel 54, stk. 2, indsættes følgende punktum i slutningen af første afsnit:

(1) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 114.
(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1783/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 70).

»For de nye medlemsstater betragtes henvisninger til
datoen for ansøgninger om arealstøtte for 2003 som
henvisninger til den 30. juni 2003.«

(13)

2.
Ved anvendelsen af planen for stigninger i artikel
143a på samtlige direkte betalinger i de nye medlemsstater
gælder artikel 11 for de nye medlemsstater først fra begyndelsen af det kalenderår, for hvilket niveauet for de direkte
betalinger i de nye medlemsstater mindst svarer til niveauet
for disse betalinger i Fællesskabet i dets sammensætning
pr. 30. april 2004.«
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5) I afsnit III indsættes følgende kapitel:
»KAPITEL 6
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brugerne og undgås markeds- og konkurrenceforvridninger, til landbrugere, der befinder sig i en særlig situation, som Kommissionen skal definere efter proceduren i
artikel 144, stk. 2.

GENNEMFØRELSE I DE NYE MEDLEMSSTATER

Artikel 33, 34, 37, 38, 39, artikel 40, stk. 1, 2, 3 og 5,
artikel 41, 42, 43, 47 til 50, 53 og 58-63 finder ikke
anvendelse.

3.
I det første år af enkeltbetalingsordningens anvendelse kan de nye medlemsstater anvende den nationale
reserve til tildeling af betalingsrettigheder efter objektive
kriterier og på en sådan måde, at der sikres lige behandling
af landbrugerne og undgås markeds- og konkurrenceforvridninger, til landbrugere i specifikke sektorer, der
befinder sig i en særlig situation som følge af overgangen
til enkeltbetalingsordningen. Sådanne betalingsrettigheder
fordeles efter regler, som Kommissionen skal fastlægge
efter proceduren i artikel 144, stk. 2.

2.
Enhver ny medlemsstat, der anvender enkeltbetalingsordningen, træffer de i artikel 64, stk. 1, og artikel 71, stk.
1, omhandlede beslutninger inden den 1. august i det år,
der går forud for det år, hvor den vil anvende enkeltbetalingsordningen for første gang.

4.
I medfør af stk. 2 og 3 kan nye medlemsstater
forhøje enhedsværdien af rettighederne med op til
5 000 EUR og/eller det antal rettigheder, der er tildelt
landbrugerne.

Artikel 71a
1.
Medmindre andet er fastsat i dette kapitel, finder
bestemmelserne i dette afsnit anvendelse over for de nye
medlemsstater.

Artikel 71b
Ansøgning om støtte
1.
Landbrugerne ansøger om støtte efter enkeltbetalingsordningen inden en dato, der fastsættes af de nye
medlemsstater, men senest den 15. maj.
2.
Medmindre der er tale om force majeure eller usædvanlige omstændigheder, jf. artikel 40, stk. 4, får landbrugere ikke tildelt rettigheder, hvis de ikke ansøger om at
blive omfattet af enkeltbetalingsordningen inden den 15.
maj i det første år af enkeltbetalingsordningens anvendelse.
3.
De beløb, der svarer til de rettigheder, som ikke er
tildelt, tilbageføres til den nationale reserve, der omhandles
i artikel 71d, og kan tildeles på ny.

5.
De nye medlemsstater foretager lineære nedsættelser
af rettighederne, når deres nationale reserve ikke er
tilstrækkeligt stor til at tilgodese de tilfælde, der er nævnt i
stk. 2 og 3.

6.
Uanset artikel 46 må de rettigheder, der er fastlagt
ved hjælp af den nationale reserve, ikke overdrages i en
periode på fem år fra tildelingen, medmindre der er tale
om overdragelse ved arv eller forskud på arv.

Uanset artikel 45, stk. 1, skal rettigheder, der ikke er blevet
udnyttet i hvert år i femårsperioden, straks tilbageføres til
den nationale reserve.

Artikel 71e

Artikel 71c
Regional fordeling af loftet i henhold til artikel 71c
Loft
De lofter, der gælder i de nye medlemsstater, er opført i
bilag VIIIa.
Artikel 71d
National reserve
1.
Hver af de nye medlemsstater foretager en lineær
procentuel nedsættelse af sit nationale loft for at oprette en
national reserve. Denne nedsættelse må uanset anvendelsen
af artikel 71b, stk. 3, højst være på 3 %.
2.
De nye medlemsstater anvender den nationale reserve
til tildeling af betalingsrettigheder efter objektive kriterier
og på en sådan måde, at der sikres lige behandling af land-

1.
De nye medlemsstater anvender enkeltbetalingsordningen på regionalt plan.

2.
De nye medlemsstater fastlægger regionerne efter
objektive kriterier.

Nye medlemsstater med under 3 mio. støtteberettigede
hektar kan betragtes som en enkelt region.

3.
Hver af de nye medlemsstater opdeler sit nationale
loft i henhold til artikel 71c mellem regionerne efter objektive kriterier efter en eventuel nedsættelse i henhold til
artikel 71d.
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rier og således, at der sikres lige behandling af landbrugerne, og markeds- og konkurrenceforvridninger
undgås.

Artikel 71f

Regionalisering af enkeltbetalingsordningen

1.
Alle landbrugere, hvis bedrifter ligger i en given
region, tildeles rettigheder, hvis enhedsværdi beregnes ved,
at det regionale loft, der fastlægges i henhold til artikel
71e, divideres med det antal støtteberettigede hektar, jf.
artikel 44, stk. 2, der fastlægges på regionalt plan.

2.
Antallet af rettigheder pr. landbruger er lig med det
antal hektar, som landbrugeren anmelder i henhold til
artikel 44, stk. 2, i det første år af enkeltbetalingsordningens anvendelse, medmindre der er tale om force majeure
eller særlige omstændigheder, jf. artikel 40, stk. 4.

3.
Betalingsrettighederne pr.
medmindre andet bestemmes.

hektar

ændres

ikke,

Artikel 71g

Arealanvendelse

4.
Inden for det tilbageværende antal hektar, der er til
rådighed efter anvendelsen af stk. 3, har landbrugerne tilladelse til at producere de produkter, der er omhandlet i stk.
1, på et andet antal hektar end det antal, der er omfattet af
stk. 3, inden for det antal hektar, de anvender til produktion af de i stk. 1 nævnte produkter i 2004 og/eller 2005,
og landbrugere, der allerede i 2004 producerede de pågældende produkter inden for det antal hektar, der blev
anvendt i 2004, skal i den forbindelse have fortrinsret.

Ved anvendelse af artikel 71 eller artikel 143b erstattes
årstallene 2004 og 2005 af henholdsvis året forud for året
for enkeltbetalingsordningens anvendelse og året for selve
anvendelsen.

5.
Til fastsættelsen af de individuelle grænser, der er
nævnt i stk. 3 og 4, anvender de nye medlemsstater landbrugerens individuelle data, når sådanne data foreligger,
eller anden dokumentation fra landbrugeren, som de finder
tilfredsstillende.

1.
Landbrugerne kan som en undtagelse fra artikel 51
og i henhold til bestemmelserne i nærværende artikel også
anvende de parceller, der er omfattet af erklæringen i
artikel 44, stk. 3, til produktion af de produkter, der er
nævnt i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 (*)
og artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96 (**), og
andre kartofler end kartofler bestemt til fremstilling af
kartoffelstivelse, som der ydes støtte til i henhold til artikel
93 i nærværende forordning, bortset fra vedvarende
afgrøder.

6.
Det antal hektar, der er givet tilladelse til i henhold
til stk. 3 og 4, må under ingen omstændigheder være
større end antallet af støtteberettigede hektar, jf. artikel 44,
stk. 2, som landbrugeren har anmeldt i enkeltbetalingsordningens første anvendelsesår.

2.
De nye medlemsstater fastsætter det antal hektar, der
kan anvendes i henhold til stk. 1, ved efter objektive kriterier at underopdele det gennemsnitlige antal hektar, der
blev anvendt til produktion af de i stk. 1 nævnte produkter
på nationalt plan i treårsperioden 2000–2002, på de
regioner, der er fastlagt i henhold til artikel 71e, stk. 2. Det
gennemsnitlige antal hektar på nationalt plan og antallet af
hektar på regionalt plan fastsættes af Kommissionen efter
proceduren i artikel 144, stk. 2, på grundlag af de oplysninger, de nye medlemsstater indsender.

8.
Den i artikel 60 omhandlede rapport skal også
vedrøre gennemførelsen i de nye medlemsstater.

3.
Inden for den grænse, der fastsættes for den pågældende region i henhold til stk. 2, skal en landbruger kunne
benytte valgmuligheden i stk. 1:

De nye medlemsstater kan også efter objektive kriterier og
inden for rammerne af det regionale loft eller en del heraf
fastsætte forskellige enhedsværdier for de rettigheder, der
skal tildeles de i artikel 71f, stk. 1, omhandlede landbrugere, for så vidt angår hektar, der er udlagt som græsareal
og identificeret som sådant pr. 30. juni 2003, og for
enhver anden støtteberettiget hektar eller subsidiært for
hektar, der er permanente græsarealer og identificeret som
sådanne pr. 30. juni 2003, og for enhver anden støtteberettiget hektar.

a) inden for det antal hektar, han har anvendt til produktion af de i stk. 1 nævnte produkter i 2003
b) uanset artikel 71a, stk. 1, andet afsnit, ved tilsvarende
anvendelse af artikel 40 og artikel 42, stk. 4, inden for
et antal hektar, der skal fastsættes efter objektive krite-

7.
Tilladelsen skal i den pågældende region anvendes
sammen med den tilsvarende betalingsrettighed.

Artikel 71h

Græsarealer
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Artikel 71i

Mælkepræmier og tillægsbetalinger
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4.
Stk. 1-3 gælder ikke for landbrugere, der anmelder et
mindre antal hektar i henhold til artikel 54, stk. 2, end det
antal, som ville kræves til produktion af et antal tons, der
modsvarer 92 tons korn i henhold til bilag IX på grundlag
af referenceudbyttet i henhold til bilag XIb, der gælder for
den nye medlemsstat, hvor bedriften ligger, divideret med
det i stk. 2, andet afsnit, nævnte forhold.

Fra og med 2007 inkluderes de beløb, der følger af mælkepræmien og tillægsbetalingerne i henhold til artikel 95 og
96, og som skal ydes i 2007, i enkeltbetalingsordningen.
Artikel 71k
De nye medlemsstater kan dog beslutte, at de beløb, der
følger af mælkepræmierne og tillægsbetalingerne i henhold
til artikel 95 og 96, helt eller delvis skal indgå i enkeltbetalingsordningen fra 2005. Rettigheder, der er fastlagt i
henhold til dette stykke, ændres i overensstemmelse
hermed.

Det beløb, der anvendes til fastlæggelse af rettigheder til
disse betalinger, skal svare til de beløb, der skal ydes i
henhold til artikel 95 og 96, beregnet på grundlag af den
individuelle referencemængde for mælk, der er til rådighed
på bedriften den 31. marts i det år, hvor disse betalinger
helt eller delvis optages i enkeltbetalingsordningen.

Uanset artikel 71a, stk. 1, finder artikel 48, 49 og 50
tilsvarende anvendelse.

Betingelser gældende for rettigheder

1.
Uanset artikel 46, stk. 1, må rettigheder, der fastlægges i henhold til dette kapitel, kun overdrages inden for
samme region eller mellem regioner, når rettighederne pr.
hektar er de samme.

2.
Senest den 1. august i det år, der går forud for
enkeltbetalingsordningens første anvendelsesår, kan de nye
medlemsstater også under iagttagelse af det generelle
princip i fællesskabslovgivningen beslutte, at rettigheder,
der fastlægges i henhold til dette kapitel, gradvis skal
ændres i en på forhånd fastlagt takt og efter objektive
kriterier.

Artikel 71j
Artikel 71l
Udtagningsrettigheder

1.
Landbrugerne modtager en del af deres betalingsrettigheder i form at udtagningsrettigheder.

2.
Antallet af udtagningsrettigheder fastlægges ved, at
landbrugerens støtteberettigede areal i henhold til artikel
54, stk. 2, som anmeldes i enkeltbetalingsordningens første
anvendelsesår, multipliceres med den gældende udtagningssats.

Udtagningssatsen beregnes ved, at basissatsen for obligatorisk udtagning på 10 % multipliceres med det forhold, der
i den pågældende region består mellem det regionale basisareal eller de regionale basisarealer i henhold til artikel
101, stk. 3, og det støtteberettigede areal i henhold til
artikel 54, stk. 2.

3.
Værdien af udtagningsrettighederne svarer til den
regionale værdi for betalingsrettigheder som fastlagt i
henhold til artikel 71f, stk. 1.

Fakultativ gennemførelse

1.
Kapitel 5, afdeling 2, 3 og 4, finder anvendelse over
for de nye medlemsstater på de i denne artikel fastsatte
betingelser. Afdeling 4 gælder dog ikke for nye medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning i
henhold til artikel 143b.

2.
Henvisninger i kapitel 5, afdeling 2 og 3, til artikel
41, navnlig vedrørende de nationale lofter, betragtes som
henvisninger til artikel 71c.

3.
Den i artikel 64, stk. 3, nævnte rapport skal indbefatte de alternativer, der er fastsat i dette kapitel.
(*) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.
(**) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29.«
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6) Artikel 74, stk. 1, affattes således:
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9) Artikel 81 affattes således:

»1. Støtten ydes for nationale basisarealer i de traditionelle produktionsområder, der er anført i bilag X.

»Artikel 81

Basisarealerne er følgende:

Der fastsættes et nationalt basisareal for hver producentmedlemsstat. For Frankrig fastsættes der dog to basisarealer. Basisarealerne er følgende:

Grækenland

617 000 ha

Spanien

594 000 ha

Frankrig

208 000 ha

Arealer

Grækenland

20 333 ha

Spanien

104 973 ha

Frankrig:

Italien

— det europæiske område
— Fransk Guyana

1 646 000 ha

Cypern
Ungarn

2 500 ha

Østrig

7 000 ha

4 190 ha

Italien

6 183 ha

19 050 ha
219 588 ha

Ungarn

3 222 ha

Portugal

24 667 ha

En medlemsstat kan underinddele sit eller sine basisarealer
i delbasisarealer efter objektive kriterier.«
10) Artikel 84 affattes således:

Portugal

118 000 ha«

»Artikel 84
Arealer

7) Artikel 78, stk. 1, affattes således:
»1. Der fastsættes et maksimalt garantiareal
1 600 000 ha, som der kan ydes støtte for.«

på

1.
En medlemsstat yder EF-støtte inden for et loft, som
beregnes ved at multiplicere antallet af hektar NGA som
fastsat i stk. 3 med det gennemsnitlige støttebeløb på
120,75 EUR.
2.
Der fastsættes
812 400 ha.

8) Artikel 80, stk. 2, affattes således:
»2. Støtten fastsættes til følgende beløb efter udbytterne
i de pågældende medlemsstater:

et

maksimalt

Grækenland
Spanien

Produktionsåret
2005/06 og
fremefter
(EUR/ha)

1 323,96

561,00

1 123,95

476,25

— det europæiske område

Belgien
Tyskland
Grækenland

411,75

— Fransk Guyana

1 329,27

563,25

Italien

1 069,08

453,00

548,70

232,50

Portugal

1 070,85

453,75«

41 100 ha

Frankrig

17 300 ha

Italien

Ungarn

130 100 ha
5 100 ha
100 ha
2 900 ha

Nederlandene

100 ha

Østrig

100 ha

Polen

1 000 ha

Portugal
Ungarn

1 500 ha
568 200 ha

Luxembourg
971,73

100 ha

Spanien

Cypern

Frankrig:

på

3.
Det i stk. 2 omhandlede maksimale garantiareal
fordeles på følgende NGA:
Nationale garantiarealer (NGA)

Produktionsåret
2004/05 og i
tilfælde af anvendelse af artikel
71
(EUR/ha)

garantiareal

41 300 ha

Slovenien

300 ha

Slovakiet

3 100 ha

Det Forenede Kongerige

100 ha
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4.
En medlemsstat kan underinddele sit NGA i underarealer efter objektive kriterier, særlig på regionalt niveau
eller i forhold til produktionen.«
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14) I artikel 101 indsættes følgende efter stk. 2:
»Det eller de regionale basisarealer i de nye medlemsstater
fastsættes dog af Kommissionen efter proceduren i artikel
144, stk. 2, og inden for de nationale basisarealer, der er
opført i bilag XIb.«

11) Artikel 90 affattes således:
15) I artikel 103 indsættes følgende efter stk. 1:
»Artikel 90

Betingelser for støtteberettigelse

Der ydes kun støtte for arealer, hvor produktionen er
omfattet af en kontrakt mellem landbrugeren og forarbejdningsindustrien, medmindre landbrugeren selv foretager
forarbejdningen på bedriften.

»Alternativt gælder det for nye medlemsstater, der
anvender den generelle arealbetalingsordning, jf. artikel
143b, i 2004 og vælger at anvende artikel 66, at regionaliseringsplanen fastlægges efter objektive kriterier senest den
1. august i den generelle arealbetalingsordnings sidste
anvendelsesår. I disse tilfælde må de samlede regionale
basisarealer og det vejede gennemsnitlige referenceudbytte
i regionerne ikke overskride lofterne over det nationale
basisareal og referenceudbytte i bilag XIb.«
16) Artikel 105 affattes således:
»Artikel 105

Arealer, for hvilke der er ansøgt om en energiafgrødeordning, kan ikke medregnes som udtaget med henblik på
udtagningsforpligtelsen i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 1251/1999 og i artikel 54, stk. 2, artikel 63, stk. 2,
artikel 71j og artikel 107, stk. 1, i denne forordning.«

Supplement for hård hvede
1.

Der udbetales et supplement til arealbetalingen på

— 291 EUR/ha for produktionsåret 2005/06
12) Artikel 94 affattes således:

»Artikel 94

— 285 EUR/ha for produktionsåret 2006/07 og fremefter
for det areal, hvor der dyrkes hård hvede i de traditionelle
produktionsregioner, der er nævnt i bilag X, under iagttagelse af følgende lofter:

Grækenland

617 000 ha

Spanien

594 000 ha

Frankrig

208 000 ha

Betingelser

Støtten udbetales kun for den mængde kartofler, der er
omfattet af en dyrkningskontrakt mellem kartoffelproducenten og stivelsesfabrikanten inden for den kvote, virksomheden har fået tildelt, jf. artikel 2, stk. 2 eller 4, i
forordning (EF) nr. 1868/94.«

13) Artikel 99, stk. 3, affattes således:
»3. Den støtte, som der ansøges om, må ikke overstige
et loft, som fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 64, stk. 2, svarende til den andel, som
frøstøtten for den pågældende art udgør af det nationale
loft, der er omhandlet i artikel 41. For de nye medlemsstater svarer dette loft dog til de beløb, der er anført i bilag
XIa.

Når den samlede støtte, som der ansøges om, overstiger
det fastsatte loft, reduceres støtten pr. landbruger forholdsmæssigt i det pågældende år.«

Italien

1 646 000 ha

Cypern

6 183 ha

Ungarn

2 500 ha

Østrig

7 000 ha

Portugal

118 000 ha.

2.
Hvis summen af de arealer, for hvilke der ansøges
om supplement til arealbetalingen, i et produktionsår overstiger det loft, der er anført ovenfor, foretages der en
forholdsmæssig nedsættelse af det areal pr. landbruger,
som supplementet kan betales for.
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Medlemsstaterne kan dog under iagttagelse af de i stk. 1
fastsatte lofter pr. medlemsstat fordele de i nævnte stykke
anførte arealer mellem de produktionsområder, der er
anført i bilag X, eller for EF i dets sammensætning pr. 30.
april 2004 om nødvendigt mellem produktionsregionerne
som omhandlet i regionaliseringsplanen efter produktionen
af hård hvede i perioden 1993–1997. Hvis i dette tilfælde
summen af de arealer i en region, for hvilke der ansøges
om et supplement til arealbetalingen, i et produktionsår
overstiger det tilsvarende regionale loft, foretages der en
forholdsmæssig nedsættelse af det areal pr. landbruger,
som supplementet kan betales for. Nedsættelsen foretages,
når der inden for en medlemsstat er foretaget en omfordeling af arealer fra regioner, som ikke har nået deres regionale loft, til regioner, som har overskredet dette loft.
3.
I andre regioner end de i bilag X nævnte med en
veletableret produktion af hård hvede ydes der en særlig
støtte på 46 EUR/ha for produktionsåret 2005/06 for et
areal på højst følgende antal hektar:

18) Artikel 116, stk. 2, affattes således:
»2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at summen af præmierettigheder på
deres område ikke overstiger de nationale lofter, der er
anført stk. 4, og at de nationale reserver, der er nævnt i
artikel 118, kan bibeholdes.
Når bortses fra de tilfælde, hvor artikel 143b finder anvendelse, tildeler de nye medlemsstater producenterne individuelle lofter og opretter de nationale reserver på grundlag
af det samlede antal præmierettigheder, der er forbeholdt
hver af disse nye medlemsstater i henhold til stk. 4, senest
et år efter tiltrædelsesdatoen.
Efter ophøret af enkeltbetalingsordningens anvendelsesperiode, jf. artikel 143b, og når artikel 67 finder anvendelse,
skal tildelingen af de individuelle lofter til producenter og
oprettelsen af de nationale reserver, jf. andet afsnit, ske
inden udløbet af enkeltordningens første anvendelsesår.«
19) Artikel 116, stk. 4, affattes således:
»4.

Tyskland

30.3.2004

Følgende lofter finder anvendelse:

10 000 ha
Medlemsstat

Spanien

4 000 ha

Frankrig

50 000 ha

Italien

4 000 ha

Ungarn

4 305 ha

Slovakiet

4 717 ha

Det Forenede Kongerige

5 000 ha.«

17) Artikel 108 affattes således:
»Artikel 108
Støtteberettigede arealer

Belgien

70

Den Tjekkiske Republik

66,733

Danmark

104

Tyskland

2 432

Estland

48

Grækenland

11 023

Spanien

19 580

Frankrig

7 842

Irland

4 956

Italien

9 575

Cypern

472,401

Letland

18,437

Litauen

17,304

Luxembourg

4

Ungarn

Ansøgninger om betalinger kan ikke indgives for arealer,
der på den dato, der er fastsat for ansøgningerne om arealstøtte for 2003, var permanente græsarealer, anvendtes til
flerårige afgrøder eller henlå som skovarealer eller arealer
med ikke landbrugsmæssig udnyttelse.

Malta

For de nye medlemsstater kan ansøgninger om betalinger
ikke indgives for arealer, der pr. 30. juni 2003 var permanente græsarealer, anvendtes til flerårige afgrøder eller
henlå som skovarealer eller arealer med ikke landbrugsmæssig udnyttelse.

Portugal (*)

Medlemsstaterne kan på betingelser, der skal fastlægges
nærmere efter proceduren i artikel 144, stk. 2, fravige stk.
1 eller 2 i denne artikel under forudsætning af, at de
træffer foranstaltninger til at undgå, at sådanne undtagelser
medfører en betydelig forøgelse af det samlede støtteberettigede landbrugsareal.«

Rettigheder (× 1 000)

1 146
8,485

Nederlandene

930

Østrig

206

Polen

335,88
2 690

Slovenien

84,909

Slovakiet

305,756

Finland

80

Sverige

180

Det Forenede Kongerige

19 492
I alt

81 667,905

(*) Skal justeres, når forordning (EF) nr. 1017/1994 udløber.«
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22) Artikel 123, stk. 8, affattes således:

20) Artikel 119, stk. 3, affattes således:
»3.
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Følgende samlede beløb finder anvendelse:

»8.

Følgende regionale lofter finder anvendelse:

(udtrykt i tusind euro)

Belgien

64

Den Tjekkiske Republik

71

Danmark

79

Tyskland

1 793

Estland
Grækenland

51
8 767

Spanien

18 827

Frankrig

7 083

Irland

4 875

Italien

6 920

Cypern

441

Letland

19

Litauen

18

Luxembourg
Ungarn
Malta

4
1 212
9

Nederlandene

743

Østrig

185

Polen

355

Portugal

2 275

Slovenien

86

Slovakiet

323

Finland

61

Sverige

162

Det Forenede Kongerige

20 162«

Belgien

235 149

Den Tjekkiske Republik

244 349

Danmark

277 110

Tyskland

1 782 700

Estland

18 800

Grækenland

143 134

Spanien

713 999 (*)

Frankrig

1 754 732 (**)

Irland

1 077 458

Italien

598 746

Cypern

12 000

Letland

70 200

Litauen

150 000

Luxembourg

18 962

Ungarn

94 620

Malta

3 201

Nederlandene

157 932

Østrig

373 400

Polen

926 000

Portugal

175 075 (***) (****)

Slovenien

92 276

Slovakiet

78 348

Finland

250 000

Sverige

250 000

Det Forenede Kongerige
(*)
(**)
(***)
(****)
(*****)

1 419 811 (*****)

Med forbehold af de særlige regler i forordning (EF) nr. 1454/2001.
Med forbehold af de særlige regler i forordning (EF) nr. 1452/2001.
Med forbehold af de særlige regler i forordning (EF) nr. 1453/2001.
Skal justeres, når forordning (EF) nr. 1017/94 udløber.
Dette loft forhøjes midlertidigt med 100 000 til 1 519 811, indtil
levende dyr under seks måneder kan eksporteres.«

23) Artikel 126, stk. 1, affattes således:
»1. Hver landbruger, der producerer ammekøer, ydes
støtte inden for grænsen af de individuelle lofter, der er
fastsat i medfør af artikel 7 i forordning (EF) nr. 1254/
1999 eller stk. 2, andet afsnit.«
24) Artikel 126, stk. 2, affattes således:

21) I artikel 119 indsættes som stk. 4:
»4. I de nye medlemsstater anvendes de samlede beløb i
overensstemmelse med planen for stigninger i artikel
143a.«

»2. Medlemsstaterne tager de fornødne skridt til at sikre,
at summen af præmierettigheder på deres område ikke
overstiger de nationale lofter, der er anført i stk. 5, og at
de nationale reserver, der er nævnt i artikel 128, kan opretholdes.
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Når bortses fra de tilfælde, hvor artikel 143b finder anvendelse, tildeler de nye medlemsstater producenterne individuelle lofter og opretter de nationale reserver på grundlag
af det samlede antal præmierettigheder, der er forbeholdt
hver af disse medlemsstater i henhold til stk. 5, senest et år
efter tiltrædelsesdatoen.
Efter ophøret af enkeltbetalingsordningens anvendelsesperiode, jf. artikel 143b, og når artikel 68, stk. 2, litra a), nr.
i), finder anvendelse, skal tildelingen af de individuelle
lofter til producenter og oprettelsen af de nationale
reserver, jf. andet afsnit, ske inden udløbet af enkeltordningens første anvendelsesår.«
25) Artikel 126, stk. 5, affattes således:
»5.

Følgende nationale lofter finder anvendelse:

Belgien
Den Tjekkiske Republik (*)

394 253
90 300

Danmark

112 932

Tyskland

639 535

Estland (*)

13 416

Grækenland

138 005

Spanien (**)

1 441 539

Frankrig (***)

3 779 866

Irland

1 102 620

Italien

621 611

Cypern (*)

500

Letland (*)

19 368

Litauen (*)

47 232

Luxembourg

18 537

Ungarn (*)
Malta (*)

117 000
454

30.3.2004

26) I artikel 130, stk. 3, indsættes følgende afsnit:
»For de nye medlemsstater gælder de nationale lofter i
nedenstående tabel.

Tyre, stude, køer og
kvier

Kalve på mere end én
og under otte
måneder og med en
slagtet vægt op til
185 kg

Den Tjekkiske Republik

483 382

27 380

Estland

107 813

30 000

Cypern

21 000

—

Letland

124 320

53 280

Litauen

367 484

244 200

Ungarn

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Polen

1 815 430

839 518

Slovenien

161 137

35 852

Slovakiet

204 062

62 841«

27) Artikel 133, stk. 3, affattes således:
»3.

Følgende globale beløb finder anvendelse:
(udtrykt i mio. euro)

Belgien
Den Tjekkiske Republik

39,4
8,776017

Danmark

11,8

Tyskland

88,4

Estland

1,13451

Grækenland

3,8

Spanien

33,1

Frankrig

93,4

Irland

31,4

63 236

Italien

65,6

Østrig

375 000

Cypern

0,308945

Polen (*)

325 581

Letland

1,33068

Litauen

4,942267

Portugal (****) (*****)

416 539

Nederlandene

Luxembourg

3,4

Slovenien (*)

86 384

Ungarn

2,936076

Slovakiet (*)

28 080

Malta

Finland

55 000

Sverige

155 000

Det Forenede Kongerige
(*)
(**)
(***)
(****)
(*****)

1 699 511

gældende fra tiltrædelsesdatoen.
Med forbehold af de særlige regler i forordning (EF) nr. 1454/2001.
Med forbehold af de særlige regler i forordning (EF) nr. 1452/2001.
Med forbehold af de særlige regler i forordning (EF) nr. 1453/2001.
Skal, når gyldigheden af forordning (EF) nr. 1017/94 udløber,
forhøjes med de præmier, der følger af anvendelsen af nævnte
forordning i 2003 og 2004.«

0,0637

Nederlandene

25,3

Østrig

12,0

Polen

27,3

Portugal

6,2

Slovenien

2,964780

Slovakiet

4,500535

Finland

6,2

Sverige

9,2

Det Forenede Kongerige

63,8«
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28) I artikel 135, stk. 1, tilføjes følgende led i første afsnit:
»— for de nye medlemsstater: svarende til lofterne i artikel
123, stk. 8, eller svarende til det gennemsnitlige antal
slagtninger af handyr i årene 2001, 2002 og 2003
ifølge oplysninger fra Eurostat eller andre offentliggjorte, officielle statistiske oplysninger for disse år,
som Kommissionen har accepteret.«
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Når den samlede støtte, der ansøges om, overstiger det
fastsatte loft, nedsættes støtten pr. landbruger proportionalt det pågældende år.«

34) Artikel 145, litra d), affattes således:
29) I artikel 135, stk. 4, tilføjes følgende punktum:
»For de nye medlemsstater er referenceårene 2001, 2002
og 2003.«

30) I artikel 136, stk. 2, tilføjes følgende punktum i andet
afsnit:
»For de nye medlemsstater er referenceårene 1999, 2000
og 2001.«

31) Efter artikel 136 indsættes som artikel 136a:

»d) for så vidt angår enkeltbetalingsordningen, gennemførelsesbestemmelser vedrørende især etablering af den
nationale reserve, overdragelse af rettigheder, definition
af permanente afgrøder, græsningsarealer, landbrugsarealer og permanente græsarealer, mulighederne i
kapitel 5 og 6 i afsnit III og listen over de afgrøder, der
er tilladt på de udtagne arealer, samt gennemførelsesbestemmelser vedrørende overholdelse af det aftalememorandum mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om olieafgrøder inden for rammerne af GATT, der blev
godkendt ved afgørelse 93/355/EØF. (*)
(*) EFT L 147 af 18.6.1993, s. 25.«

»Artikel 136a

Betingelserne for gennemførelse i de nye medlemsstater

I de nye medlemsstater anvendes de globale beløb i
henhold til artikel 133, stk. 3, og arealbetalingen pr. hektar
på højst 350 EUR i henhold til artikel 136, stk. 3, i overensstemmelse med planen for stigninger i artikel 143a.«

32) I artikel 139 tilføjes følgende punktum i stk. 1:
»For de nye medlemsstater skal det loft, som Kommissionen fastsætter i overensstemmelse med artikel 64, stk. 2,
dog svare til hver af de pågældende direkte betalingers
andel af det loft, der omhandles i artikel 71c.«

33) Artikel 143 affattes således:

35) Artikel 145, litra i), affattes således:

»i) sådanne ændringer til bilag II, VI, VII, IX, X og XI, som
måtte blive nødvendige under hensyntagen til især ny
fællesskabslovgivning, og for så vidt angår bilag VIII og
bilag VIIIa i tilfælde af anvendelse af henholdsvis artikel
62 og artikel 71i og, i givet fald på grundlag af de
oplysninger, medlemsstaterne giver i forbindelse med
den del af referencebeløbene, der svarer til betalingerne
for markafgrøder, samt beløbene for selve lofterne, der
skal forhøjes alt efter forskellen mellem det areal, der
faktisk er fastlagt, og det areal, for hvilket der blev
betalt præmier for markafgrøder i 2000 og 2001 i
henhold til artikel 9, stk. 2 og 3, i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 3887/92 (**), inden for basisarealerne (eller det maksimale garantiareal for hård hvede)
og under hensyntagen til det gennemsnitlige nationale
udbytte, der anvendes ved beregningen i bilag VIII.
(**) EFT L 327 af 12.12.2001, s. 11.«

»Artikel 143

Loft
36) Artikel 145, litra q), affattes således:
Den samlede støtte, der ansøges om, må ikke overstige et
loft, som Kommissionen fastsætter i overensstemmelse
med artikel 64, stk. 2, svarende til den andel, som betalingerne til bælgplantearealet som anført i bilag VI udgør af
det nationale loft i artikel 41. For de nye medlemsstater
skal det loft, som Kommissionen fastsætter i overensstemmelse med artikel 64, stk. 2, dog svare til den andel, som
betalingerne til bælgplantearealet som anført i bilag VI
udgør af det nationale loft i artikel 71c.

»q) foranstaltninger, der er nødvendige og behørigt
begrundede, med henblik på i en nødsituation at løse
praktiske og specifikke problemer, herunder vedrørende gennemførelse af afsnit II, kapitel 4, og afsnit III,
kapitel 5 og 6. Sådanne foranstaltninger kan omfatte
undtagelser fra visse dele af denne forordning, dog kun
i det absolut nødvendige omfang og tidsrum.«
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37) Artikel 146 affattes således:
»Artikel 146
Fremsendelse af oplysninger til Kommissionen
Medlemsstaterne underretter i detaljer Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer til gennemførelse af denne forordning, herunder særlig foranstaltningerne vedrørende artikel 5, 13, 42, 58, 71d
og 71e.«
38) Efter artikel 154 indsættes følgende artikel:
»Artikel 154a
Overgangsordninger for de nye medlemsstater
1.
Hvis overgangsforanstaltninger er nødvendige for at lette overgangen fra den generelle arealbetalingsordning til enkeltbetalingsordningen og andre støtteordninger i henhold til afsnit III og IV for de
nye medlemsstater, vedtages disse foranstaltninger efter proceduren i artikel 144, stk. 2.
2.
De i stk. 1 nævnte foranstaltninger kan vedtages i en periode, der begynder den 1. maj 2004 og
udløber den 30. juni 2009, og deres anvendelse er begrænset til dette tidsrum. På forslag af Kommissionen kan Rådet med kvalificeret flertal forlænge denne periode.«
39) Efter bilag VIII indsættes følgende bilag:
»BILAG VIIIa

Nationale lofter i henhold til artikel 71c
Lofterne er beregnet under hensyntagen til planen for stigninger i henhold til artikel 143a, hvorfor det
ikke er noget krav, at de skal nedsættes.
(mio. euro)
Den
Tjekkiske
Republik

Estland

2005

227,9

23,4

2006

265,7

2007

Kalenderår

Slovenien

Slovakiet

724,3

35,5

97,6

0,78

845,0

41,4

113,6

495,1

1,59

1 098,8

55,5

144,5

183,6

618,5

1,99

1 373,4

69,4

180,5

83,4

220,3

741,9

2,38

1 648,0

83,3

216,6

24,4

97,3

257,0

865,2

2,78

1 922,5

97,2

252,6

80,7

27,8

111,2

293,7

988,6

3,18

2 197,1

111,0

288,6

769,3

90,8

31,3

125,1

330,4

1 111,9

3,57

2 471,7

124,9

324,6

854,6

100,9

34,8

139,0

367,1

1 235,3

3,97

2 746,3

138,8

360,6«

Cypern

Letland

Litauen

8,9

33,9

92,0

27,3

10,4

39,6

342,4

40,4

13,9

2008

427,8

50,5

2009

513,2

2010

Malta

Polen

350,8

0,67

107,3

408,7

55,6

146,9

17,4

69,5

60,5

20,9

598,5

70,6

2011

683,9

2012
efterfølgende år

40) Bilag X suppleres med følgende angivelser:
»CYPERN
UNGARN
Regioner
Dél Dunamenti síkság

Ungarn
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Dél-Dunántúl
Közép-Alföld
Mezőföld
Berettyo-Kőrös-Maros vidéke
Györi medence
Hajdúság.«
41) Efter bilag XI indsættes følgende bilag:
»BILAG XIa
Lofter over støtte til oliefrø i de nye medlemsstater, jf. artikel 99, stk. 3
(mio. euro)
Den
Tjekkiske
Republik

Estland

Cypern

Letland

Litauen

Ungarn

Malta

Polen

Slovenien

Slovakiet

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,11

0,05

2008

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,14

0,06

2009

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,17

0,07

2010

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,19

0,08

2011

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,22

0,09

2012

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,25

0,11

efterfølgende år

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,28

0,12

Kalenderår

Bilag XIb
Nationale basisarealer med markafgrøder og referenceudbytter i de nye medlemsstater, jf. artikel 101 og
103
Basisareal
(ha)

Referenceudbytter
(t/ha)

2 253 598

4,20

Estland

362 827

2,40

Cypern

79 004

2,30

Letland

443 580

2,50

Litauen

1 146 633

2,70

Ungarn

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Polen

9 454 671

3,00

Slovenien

125 171

5,27

Slovakiet

1 003 453

Den Tjekkiske Republik

4,06«
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Artikel 2
Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1786/2003 affattes således:
»2.

Den maksimale garantimængde i stk. 1 fordeles mellem medlemsstaterne som følger:
Nationale garantimængder (tons)

BLØU

8 000

Den Tjekkiske Republik

27 942

Danmark

334 000

Tyskland

421 000

Grækenland

37 500

Spanien

1 325 000

Frankrig

1 605 000

Irland

5 000

Italien

685 000

Litauen

650

Ungarn

49 593

Nederlandene

285 000

Østrig

4 400

Polen

13 538

Portugal

30 000

Slovakiet

13 100

Finland

3 000

Sverige

11 000

Det Forenede Kongerige

102 000«

Artikel 3
I artikel 33 i forordning (EF) nr. 1257/1999 indsættes følgende stykke:
»Den i stk. 2, sidste led, fastsatte foranstaltning gælder ikke for Den Tjekkiske Republik, Estland,
Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.«
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2004 med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten vedrørende
Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken
Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den
Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 584/2004
af 29. marts 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), 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 30. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 29. marts 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
624
999

105,5
41,2
119,6
124,8
97,8

0707 00 05

052
068
096
204
220
999

114,0
105,0
80,6
19,6
135,1
90,9

0709 90 70

052
204
999

113,8
80,8
97,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

49,7
44,5
57,6
45,4
44,9
61,4
50,6

0805 50 10

052
400
999

47,5
51,0
49,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

27,3
84,4
119,7
99,5
74,6
78,0
78,9
78,1
83,8
144,6
86,9

0808 20 50

388
512
528
999

72,5
66,9
66,6
68,7

1

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s. 11).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 585/2004
af 26. marts 2004
om ændring af forordning (EF) nr. 282/2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af
dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

For at gøre de nævnte elementer klarere er det nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 282/2004 i overensstemmelse hermed.

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli
1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra
tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel
7, stk. 2, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Det fremgår ikke tilstrækkelig klart af artikel 8 i
Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 af 18.
februar 2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (2), hvilke overgangsbestemmelser der gælder for
de grænsekontrolsteder, der ligger på grænsen mellem
medlemsstaterne og de nye medlemsstater, og som skal
nedlægges ved tiltrædelsen, og artikel 8 bør derfor
omformuleres for at undgå uklarhed.
Det fælles veterinærdokument til brug ved import
omhandlet i forordning (EF) nr. 282/2004 er ikke
tilstrækkeligt klart med hensyn til erklæringerne fra den
ansvarlige for fragten i rubrik 25 og fra embedsdyrlægen
i rubrik 42, og dokumentet bør derfor omformuleres.

I forordning (EF) nr. 282/2004 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
Indtil den 1. maj 2004 finder denne forordning ikke anvendelse på de grænsekontrolsteder, der er anført i bilag II, og
som skal nedlægges, når Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet
og Ungarn tiltræder EU.«
2) Modellen til det fælles veterinærdokument til brug ved
import i bilag I erstattes af modellen i bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 96/43/EF
(EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1).
(2) EUT L 49 af 19.2.2004, s. 11.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 586/2004
af 29. marts 2004
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2004
om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF)
nr. 2497/96
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2497/
96 af 18. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser til
den ordning, der er fastsat i associeringsaftalen og interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel, for så
vidt angår fjerkrækød (1), særlig artikel 4, stk. 5,
ud fra følgende betragtning:
De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden
1. januar til 30. april 2004, vedrører mængder, der overstiger
de disponible mængder, og skal derfor nedsættes med en fast
procentsats for at sikre en rimelig fordeling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
30. april 2004, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
2497/96, imødekommes som anført i bilag I.
2. I de første syv dage af perioden 1. maj til 30. juni 2004
kan der i henhold til forordning (EF) nr. 2497/96 indgives
ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som
fastsat i bilag II.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 30. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 338 af 28.12.1996, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 361/2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 15).
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BILAG I

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte
importlicensansøgninger for perioden fra 1. januar
til 30. april 2004

IL1

4,08

IL2

—

BILAG II
(t)
Gruppe nr.

Disponible mængder

IL1

245,14

IL2

87,55
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 587/2004
af 29. marts 2004
om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse
af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel,
Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af
21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens
produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko
samt på Vestbredden og i Gazastriben (1), særlig artikel 5, stk.
2, litra a), og
ud fra følgende betragtning:
Efter artikel 2, stk. 2, og artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4088/
87 fastsættes Fællesskabets produktions- og importpriser hver
anden uge for enkelt- (standard) og mangeblomstrede (spray)
nelliker og stor- og småblomstrede roser, og de anvendes i
perioder på to uger. Efter artikel 1b i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 700/88 af 17. marts 1988 om visse
gennemførelsesbestemmelser for ordningen for indførsel til
Fællesskabet af visse af blomsterdyrkningens produkter med
oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på

Vestbredden og i Gazastriben (2), fastsættes disse priser for
perioder af to uger på grundlag af vejede oplysninger, som
medlemsstaterne meddeler. Det er vigtigt, at disse straks fastsættes, så at den told, der skal anvendes, kan beregnes. Denne
forordning bør derfor straks træde i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fællesskabets produktions- og importpriser for enkelt- (standard) og mangeblomstrede (spray) nelliker og stor- og
småblomstrede roser, jf. artikel 1b i forordning (EØF) nr. 700/
88, fastsættes for en periode på to uger som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 30. marts 2004.
Den anvendes fra den 31. marts til den 13. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1300/97 (EFT L 177 af 5.7.1997, s. 1).

(2) EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
2062/97 (EFT L 289 af 22.10.1997, s. 1).
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til Kommissionens forordning af 29. marts 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser
for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med
oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben
(EUR pr. 100 stk.)
Periode: 31. marts til 13. april 2004
Enkeltblomstrede
nelliker
(standard)

Mangeblomstrede
nelliker
(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

12,44

11,99

28,13

14,41

Enkeltblomstrede
nelliker
(standard)

Mangeblomstrede
nelliker
(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

Israel

—

—

—

—

Marokko

—

—

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordan

—

—

—

—

7,97

—

—

—

Fællesskabets produktionspris

Fællesskabets importpris

Vestbredden og Gazastriben
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/33/EF
af 22. marts 2004
om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF med hensyn til visse
tekniske krav til blod og blodkomponenter
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

Det er nødvendigt at vedtage fælles definitioner af
tekniske udtryk for at sikre ensartet gennemførelse af
direktiv 2002/98/EF.

(7)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat
ved direktiv 2002/98/EF —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2002/98/EF af 27. januar 2003 om fastsættelse af standarder
for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling,
opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF (1), særlig artikel
29, stk. 2, litra b)-g), og

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

ud fra følgende betragtninger:
Artikel 1
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I direktiv 2002/98/EF fastsættes der standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning og testning af humant
blod og blodkomponenter, uanset anvendelsesformål, og
ved behandling, opbevaring og distribution heraf, hvis
anvendelsesformålet er transfusion, således at der sikres
et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed.
Med det formål at forebygge overførsel af sygdomme
gennem blod og blodkomponenter og sikre samme
niveau af kvalitet og sikkerhed skal der i henhold til
direktiv 2002/98/EF fastsættes specifikke tekniske krav.
I nærværende direktiv fastsættes disse tekniske krav, som
tager hensyn til Rådets henstilling 98/463/EF af 29. juni
1998 om blod- og plasmadonorers egnethed og
screening af donorblod i Det Europæiske Fællesskab (2),
visse henstillinger fra Europarådet, udtalelsen fra Den
Videnskabelige Komité for Lægemidler og Medicinsk
Udstyr, monografierne i Den Europæiske Farmakopé,
navnlig vedrørende blod og blodkomponenter som
udgangsmateriale til fremstilling af lægemidler, Verdenssundhedsorganisationens henstillinger samt internationale erfaringer på området.
Blod og blodkomponenter indført fra tredjelande,
herunder dem, der anvendes som udgangsmateriale/
råmateriale til at fremstille lægemidler af humant blod
og humant plasma, bør opfylde kravene til kvalitet og
sikkerhed i dette direktiv.
Der bør som krævet i henhold til artikel 2, stk. 2, og
artikel 29, litra g), i direktiv 2002/98/EF fastsættes specifikke tekniske krav til blod og blodkomponenter, der
udelukkende tappes med det ene formål at blive anvendt
til behandling af donoren selv (såkaldt autolog donation).
Der bør foretages en klar identifikation af sådanne donationer, og de bør holdes adskilt fra andre donationer, så
det sikres, at de ikke anvendes til transfusion til andre
patienter.

(1) EUT L 33 af 8.2.2003, s. 30.
(2) EFT L 203 af 21.7.1998, s. 14.

Definitioner
I dette direktiv finder definitionerne i bilag I anvendelse.

Artikel 2
Formidling af information til potentielle donorer
Medlemsstaterne sikrer, at blodcentrene giver potentielle
donorer af blod eller blodkomponenter den information, der er
fastsat i bilag II, del A.

Artikel 3
Krævede oplysninger fra donorer
Medlemsstaterne sikrer, at donorer efter at have erklæret sig
indforstået med at afgive blod eller blodkomponenter giver
blodcentret de oplysninger, der er fastsat i bilag II, del B.

Artikel 4
Donorers egnethed
Blodcentrene sikrer, at fuldblods- og blodkomponentdonorer
opfylder de betingelser for egnethed, som er fastsat i bilag III.

Artikel 5
Vilkår for opbevaring, transport og distribution af blod og
blodkomponenter
Blodcentrene sikrer, at vilkårene for opbevaring, transport og
distribution af blod og blodkomponenter opfylder de krav, som
er fastsat i bilag IV.
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Artikel 6
Kvalitets- og sikkerhedskrav til blod og blodkomponenter
Blodcentrene sikrer, at kvalitets- og sikkerhedskravene til blod
og blodkomponenter opfylder de krav, som er fastsat i bilag V.
Artikel 7

30.3.2004

Bestemmelserne 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.
2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de vigtigste
nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er
omfattet af dette direktiv.

Autologe donationer
1.
Blodcentrene sikrer, at autologe donationer opfylder
kravene i direktiv 2002/98/EF og de særlige krav i dette
direktiv.

Ikrafttrædelse

2.
Autologe donationer skal tydeligt identificeres som
sådanne og opbevares adskilt fra allogene.

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 10

Artikel 8
Validering
Al testning og alle processer, som omhandles i bilag II til V,
skal valideres.

Artikel 11
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 9
Gennemførelse
1.
Med forbehold af artikel 7 i direktiv 2002/98/EF sætter
medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 8.
februar 2005. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen
mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
DEFINITIONER
(som omhandlet i artikel 1)
1. Autolog donation: Blod og blodkomponenter tappet fra et menneske med det ene formål at blive anvendt til efterfølgende autolog transfusion eller anden brug til det samme menneske.
2. Allogen donation: Blod og blodkomponenter tappet fra et menneske med det formål at blive anvendt til transfusion
til et andet menneske, i medicinsk udstyr eller som udgangsmateriale/råmateriale til fremstilling af lægemidler.
3. Validering: Tilvejebringelse af dokumenterede og objektive beviser for, at de særlige krav i forbindelse med et specifikt formål konsekvent kan opfyldes.
4. Fuldblod: En enkelt blodtapning.
5. Kryopræservering: Forlængelse af blodkomponenters holdbarhed ved nedfrysning.
6. Plasma: Den flydende del af blodet, som blodlegemerne er suspenderet i. Plasma kan udskilles fra blodlegemerne i
en fuldblodstapning til terapeutisk brug som frisk frosset plasma eller videreforarbejdes til kryopræcipitat og kryopræcipitatdepleteret plasma til transfusion. Det kan anvendes til at fremstille lægemidler af humant blod og humant
plasma eller anvendes til fremstilling af puljede trombocytter eller leukocytdepleterede puljede trombocytter. Det
kan også anvendes til resuspension af erytrocytpræparater til udskiftningstransfusion eller perinatal transfusion.
7. Kryopræcipitat: En plasmakomponent fremstillet af frisk frosset plasma ved bundfældning efter frysning-optøning af
proteiner og efterfølgende koncentration og resuspension af de bundfaldne proteiner i en lille mængde plasma.
8. Vasket: En proces, hvor man udskiller plasma eller opbevaringsmedium fra blodlegemer ved centrifugering, afpresning af supernatanten fra cellerne og tilsætning af en isotonisk suspensionsvæske, som dernæst normalt fjernes og
erstattes, efter at suspensionen atter er centrifugeret. Centrifugerings-, afpresnings- og erstatningsprocessen kan
gentages flere gange.
9. Erytrocytkoncentrat: Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er
fjernet.
10. Buffy coat-depleteret erytrocytkoncentrat: Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er fjernet. Buffy coat, der indeholder en stor andel af trombocytterne og leukocytterne i portionen, fjernes.
11. Leokocytdepleteret erytrocytkoncentrat: Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er fjernet, og hvorfra leukocytterne er fjernet.
12. Erytrocytsuspension: Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er
fjernet. Der er tilsat en nærings-/konserveringsopløsning.
13. Additiv væske: En væske, der er specielt sammensat med henblik på at bevare blodlegemers gavnlige egenskaber
under opbevaring.
14. Buffy coat-depleteret erytrocytsuspension: Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er fjernet. Buffy coat, der indeholder en stor andel af trombocytterne og leukocytterne i portionen, er fjernet. Der er tilsat en nærings-/konserveringsopløsning.
15. Buffy coat: En blodkomponent fremstillet ved centrifugering af fuldblod, og som indeholder en væsentlig del af dets
leukocytter og trombocytter.
16. Leokocytdepleteret erytrocytsuspension: Erytrocytterne fra en enkelt fuldblodstapning, hvorfra en stor del af plasmaet fra tapningen er udskilt, og hvorfra leukocytterne er udskilt. Der er tilsat en nærings-/konserveringsopløsning.
17. Erytrocytter fremstillet ved aferese: Erytrocytterne fra en erytrocytaferesetapning.
18. Aferese: En metode til at tappe en eller flere blodkomponenter ved maskinel behandling af fuldblod, mens de residuale blodkomponenter gives tilbage til donor under eller ved afslutningen af processen.
19. Trombocytter fremstillet ved aferese: En koncentreret trombocytsuspension fremstillet ved aferese.
20. Leukocytdepleterede trombocytter fremstillet ved aferese: En koncentreret trombocytsuspension fremstillet ved
aferese, og hvorfra leukocytterne er fjernet.
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21. Puljede trombocytter fremstillet ved fraktionering: En koncentreret trombocytsuspension fremstillet ved behandling
af fuldblodsportioner og pooling af trombocytterne fra portionerne under eller efter separeringen.
22. Leukocytdepleterede puljede trombocytter fremstillet ved fraktionering: En koncentreret trombocytsuspension fremstillet ved behandling af fuldblodsportioner og pooling af trombocytterne fra portionerne under eller efter separeringen, og hvorfra leukocytterne er fjernet.
23. Trombocytter fremstillet ved fraktionering, enkeltportion: En koncentreret trombocytsuspension fremstillet ved
behandling af én portion fuldblod.
24. Leukocytdepleterede trombocytter fremstillet ved fraktionering, enkeltportion: En koncentreret trombocytsuspension
fremstillet ved behandling af én portion fuldblod, og hvorfra leukocytterne er fjernet.
25. Frisk frosset plasma: Plasma fra en fuldblodstapning eller plasma tappet ved aferese, frosset og lagret.
26. Kryopræcipitatdepleteret plasma til transfusion: En plasmakomponent fremkommet fra en portion frisk frosset
plasma. Det omfatter den residuale portion, efter at kryopræcipitatet er udskilt.
27. Granulocytter fremstillet ved aferese: En koncentreret granulocytsuspension fremstillet ved aferese.
28. Statistisk proceskontrol: En kvalitetskontrolmetode, der vedrører produkter eller processer, og som bygger på et
system med analyse en passende stikprøve, således at der ikke er behov at foretage måling på hvert enkelt produkt,
der har gennemgået processen.
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BILAG II
KRAV TIL INFORMATION TIL OG OPLYSNINGER FRA DONORER
(som omhandlet i artikel 2 og 3)
DEL A
Information, der skal gives til potentielle blod- eller blodkomponentdonorer
1. Korrekt oplysningsmateriale, som kan forstås af den almindelige befolkning, om blodets grundlæggende egenskaber,
procedurerne i forbindelse med blodgivning, de komponenter, der fremstilles på basis af fuldblods- og aferesetapninger, og de store fordele for patienterne.
2. For både allogene og autologe donationer: årsagerne til, at der skal foretages klinisk skøn, oplyses om helbreds- og
sygehistorie og gennemføres testning af donorblod, og betydningen af »informeret samtykke«.
For allogene donationer: oplysning om afståelse fra at give blod og udelukkelse og årsagerne til, at personer ikke må
afgive blod eller blodkomponenter, hvis det kunne indebære en risiko for modtageren.
For autologe donationer: muligheden for udelukkelse og årsagerne til, at proceduren ikke vil finde anvendelse, når
den kan indebære sundhedsrisici for den berørte, enten som donor eller som autolog modtager af blod eller blodkomponenter.
3. Oplysning om beskyttelse af personoplysninger: ingen ubeføjet videregivelse af donorens identitet, af oplysninger
om vedkommendes helbredstilstand eller af resultaterne af testene.
4. Oplysning om, i hvilke situationer personer skal afstå fra at give blod, fordi det kan være skadeligt for donorens eget
helbred.
5. Særlige oplysninger om procedurerne i forbindelse med enten allogen eller autolog donation og de respektive risici
derved. For autologe donationer: oplysning om muligheden af, at blodet og blodkomponenterne ikke kan dække
behovet i forbindelse med den påtænkte transfusion.
6. Oplysning om, at donorerne har mulighed for at skifte mening om afgivelse af blod, før de går videre i processen,
og at de har mulighed for at trække sig eller afstå fra at afgive blod på et hvilket som helst tidspunkt i processen,
uden at de behøver at føle forlegenhed eller ubehag derved.
7. Årsagerne til, at det er vigtigt, at donorer oplyser blodcentret om senere forhold, som kan gøre tidligere tapninger
uegnede til transfusion.
8. Oplysning om, at blodcentret er forpligtet til at informere donoren på en hensigtsmæssig måde, hvis testresultaterne
viser en unormal tilstand af betydning for donorens sundhed.
9. Årsagerne til, at ubrugt autologt blod og ubrugte autologe blodkomponenter bortskaffes og ikke anvendes i forbindelse med transfusion til andre patienter.
10. Oplysning om, at testresultater, som afslører markører for vira som f.eks. HIV, HBV, HCV og andre relevante mikrobiologiske agenser, som kan overføres gennem blodet, vil medføre, at donoren udelukkes, og at den tappede portion
destrueres.
11. Oplysning om, at donorer har mulighed for at stille spørgsmål på et hvilket som helst tidspunkt.

DEL B
Oplysninger, som blodcentre skal indhente fra donorer ved hver tapning
1. Identifikation af donoren
Personoplysninger, der entydigt identificerer donoren, så denne ikke kan forveksles med en anden person, samt oplysninger om, hvordan donoren kan kontaktes.

2. Donorens nuværende og tidligere helbreds- og sygehistorie
Oplysninger om helbredstilstand og sygehistorie, indhentet ved hjælp af et spørgeskema og ved en personlig samtale
med en uddannet sundhedsmedarbejder, herunder om relevante faktorer, som kan bidrage til at identificere og frasortere personer, hvis afgivelse af blod kunne indebære en sundhedsrisiko for andre, f.eks. ved muligheden for at overføre sygdomme, eller for dem selv.
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3. Donorens underskrift
Donorens underskrift på spørgeskemaet, som også underskrives af den sundhedsmedarbejder, der var ansvarlig for at
indhente oplysninger om donorens nuværende og tidligere helbredstilstand, hvormed donoren bekræfter:
a) at have læst og forstået det udleverede oplysningsmateriale
b) at have fået mulighed for at stille spørgsmål
c) at have fået tilfredsstillende svar på eventuelle spørgsmål
d) at have givet informeret samtykke til at gå videre med donorprocessen
e) at være blevet informeret om, at blodet og blodkomponenterne i tilfælde af autologe donationer eventuelt ikke er
tilstrækkelige til at dække det forventede transfusionsbehov
f) at have bekræftet, at de oplysninger, donoren har afgivet, efter vedkommendes bedste overbevisning er korrekte.
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BILAG III
KRITERIER FOR EGNETHED SOM FULDBLODS- OG BLODKOMPONENTDONORER
(som omhandlet i artikel 4)
1.

BETINGELSER FOR ANTAGELSE AF FULDBLODS- OG BLODKOMPONENTDONORER
Under særlige omstændigheder kan en uddannet sundhedsmedarbejder ved blodcentret give tilladelse til enkelte
donationer fra donorer, som ikke opfylder nedenstående betingelser. Alle sådanne tilfælde skal dokumenteres
klart og i overensstemmelse med bestemmelserne om kvalitetsstyring i artikel 11, 12 og 13 i direktiv 2002/
98/EF.
Nedenstående betingelser finder ikke anvendelse på autologe donationer.

1.1.

Donorernes alder og kropsvægt
Alder

Kropsvægt
1.2.

Førstegangsdonorer over 60 år

— på grundlag af et skøn foretaget af blodcentrets læge

Over 65 år

— med tilladelse hvert år fra blodcentrets
læge

> 50 kg for fuldblods- og aferesedonorer

kvinder
≥ 125 g/l

mænd
≥ 135 g/l

Gælder for allogene fuldblods- eller
blodkomponentdonorer

≥ 60 g/l

Proteinanalysen for plasmaaferesedonorer skal foretages mindst en gang årligt

Trombocytniveau i donorens blod
Trombocytter

2.

— medmindre de i henhold til loven
betragtes som mindreårige, eller med
skriftligt samtykke fra forældre eller juridisk værge i henhold til gældende lov

Proteinniveau i donorens blod
Protein

1.4.

17-18 år

Hæmoglobinniveau i donorens blod
Hæmoglobin

1.3.

18-65 år

Trombocyttal over eller lig med 150
x 109/l

Niveaukrav for trombocytaferesedonorer

KRITERIER FOR UDELUKKELSE AF FULDBLODS- OG BLODKOMPONENTDONORER
De med en asterisk (*) angivne test og udelukkelsesperioder er ikke påkrævede, hvis tapningen udelukkende
anvendes til plasma beregnet til fraktionering.

2.1.

Kriterier for permanent udelukkelse af allogene donorer
Hjerte-kar-sygdom

Potentielle donorer med en aktiv eller tidligere alvorlig hjerte-karsygdom, undtagen medfødte abnormiteter med fuldstændig helbredelse

Sygdom i centralnervesystemet

En sygehistorie med en alvorlig sygdom i centralnervesystemet

Abnorm blødningstendens

Potentielle donorer, der lider af en koagulationsdefekt

L 91/32

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Gentagne besvimelsesanfald (synkope)
eller fortilfælde af krampeanfald

— bortset fra kramper som barn, eller hvis donoren i mindst tre år
ikke har indtaget krampemedicin og ikke har haft tilbagefald

Sygdomme i mave-tarm-kanalen eller i
køns- og urinorganerne, blodsygdomme,
immunsygdomme,
stofskiftesygdomme,
nyresygdomme eller sygdomme i luftvejene

Potentielle donorer med alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller
alvorlig sygdom med tilbagefald

Diabetes

hvis insulinkrævende.

Smitsomme sygdomme

Hepatitis B, undtagen ved HBsAg-negative personer, som er dokumenteret immune.
Hepatitis C
Hiv-1/2
HTLV I/II
Babesiose*
Kala Azar (leishmaniasis)*
Infektion med Trypanosoma cruzi (Chagas' sygdom)*

Ondartede sygdomme

Undtagen in situ cancer med fuldstændig helbredelse

Transmissible spongiforme encephalopatier (TSE), (f.eks. Creutzfeldt-Jakobs
sygdom (CJD), variant Creutzfeldt-Jakobs
sygdom (vCJD))

Personer, hvis families sygehistorie indebærer, at de er udsat for
risiko for at udvikle TSE, eller personer, der har fået foretaget hornhinde- eller dura mater-transplantation, eller som er blevet
behandlet med lægemidler fremstillet af human hypofyse. For
variant Creutzfeldt-Jacobs sygdom kan der anbefales yderligere
forholdsregler

Intravenøst (IV) eller intramuskulært (IM)
stofmisbrug

Fortilfælde af intravenøst eller intramuskulært misbrug af ikke-ordinerede stoffer, herunder muskelopbyggende steroider eller
hormoner

Personer, der har modtaget et xenotransplantat
Seksuel adfærd

2.2.

Personer, som på grund af deres seksuelle adfærd er udsat for stor
risiko for at påføre sig alvorlige smitsomme sygdomme, der kan
overføres med blodet

Kriterier for midlertidig udelukkelse af allogene donorer

2.2.1. Infektioner

U de l u kke lse sp e r i ode ns v a r i g h e d
Efter en infektionssygdom bør potentielle donorer udelukkes i mindst to uger efter fuld klinisk helbredelse.
Dog finder nedenstående udelukkelsesperioder anvendelse for de i tabellen anførte infektioner:
Brucellose*

2 år efter datoen for fuld klinisk helbredelse

Osteomyelitis

2 år efter datoen for bekræftet helbredelse

Q-feber*

2 år efter datoen for bekræftet helbredelse

Syfilis*

1 år efter datoen for bekræftet helbredelse

Toxoplasmose*

6 måneder efter datoen for klinisk helbredelse

Tuberkulose

2 år efter datoen for bekræftet helbredelse
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Gigtfeber

2 år efter datoen for symptomernes ophør, hvis der ikke er tegn på
en kronisk hjertelidelse

Feber > 38 °C

2 uger efter datoen for symptomernes ophør

Influenzalignende sygdom

2 uger efter datoen for symptomernes ophør

Malaria*

— personer, der i løbet af de første fem
leveår har boet i et malariaområde

3 år efter hjemkomst fra det seneste besøg i endemisk område,
forudsat at vedkommende fortsat er symptomfri;
udelukkelsesperioden kan nedsættes til 4 måneder, hvis en immunologisk eller molekylær genomisk test er negativ ved hver
tapning.

— personer, der har lidt af malaria

3 år uden symptomer efter behandlingens ophør.
Derefter accepteres donoren kun, hvis der foreligger en negativ
immunologisk eller molekylær genomisk test

— asymptomatiske personer,
besøgti et endemisk område

der

har

6 måneder efter afrejse fra det endemiske område, medmindre der
foreligger en negativ immunologisk eller molekylær genomisk test

— personer, der har lidt af en ikke-diagnosticeret febril sygdom under et besøg i
et endemisk område eller inden for seks
måneder derefter

3 år efter ophør af symptomer;
udelukkelsesperioden kan nedsættes til 4 måneder, hvis en negativ
immunologisk eller molekylær genomisk test

Vestnilvirus*

28 dage efter at have forladt et område med igangværende overførsel af Vestnilvirus til mennesker

2.2.2. Eksponering for risiko for at få eninfektion, der kan overføres ved transfusion

— Endoskopisk undersøgelse med anvendelse af bøjelige instrumenter
— stikuheld eller slimhindekontakt med materiale, der
indeholder blod
— blodtransfusion
— humant vævs- eller celletransplantation
— større kirurgisk indgreb
— tatovering eller bodypiercing
— akupunktur, medmindre den er udøvet af en autoriseret læge og med sterile engangsnåle
— nær kontakt (samme husstand) til en person, der
lider af hepatitis B

Udelukkelse i 6 måneder eller i 4 måneder, hvis der
foreligger en negativ NAT-test for hepatitis C

Personer, som på grund af deres adfærd eller aktivitet
er udsat for risiko for at påføre sig alvorlige smitsomme sygdomme, der kan overføres gennem blodet

Udelukkelse efter ophør af risikoadfærden i en periode,
der afhænger af den pågældende sygdom og eksistensen
af relevante test
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2.2.3. Vaccination
Svækkede vira og bakterier

4 uger

Inaktiverede/dræbte vira, bakterier eller rickettsia

Ingen udelukkelse, hvis rask

Toksoider

Ingen udelukkelse, hvis rask

Hepatitis A- eller hepatitis B-vacciner

Ingen udelukkelse, hvis rask, og hvis der ikke er forekommet eksponering

Rabies

Ingen udelukkelse, hvis rask, og hvis der ikke er forekommet eksponering
Hvis vaccinationen foregår efter eksponering, udelukkes
donoren i 1 år

Vaccinering mod centraleuropæisk encephalitis

Ingen udelukkelse, hvis rask, og hvis der ikke er forekommet eksponering

2.2.4. Anden midlertidig udelukkelse

2.3.

Graviditet

6 måneder efter barsel eller svangerskabsafbrydelse, undtagen under ekstraordinære omstændigheder og på grundlag af en læges skøn

Mindre kirurgisk indgreb

1 uge

Tandbehandling

Mindre behandling hos tandlæge eller tandplejer — udelukkelse i 1 dag.
(NB: Tandudtrækning, rodbehandling og lignende betragtes som et mindre
kirurgisk indgreb.)

Medicinsk behandling

Afhængigt af arten af den medicin, der er ordineret, dens virkemåde og
den sygdom, der behandles

Udelukkelse i særlige epidemiologiske situationer
Særlige epidemiologiske situationer (f.eks. sygdomsudbrud)

2.4.

Udelukkelse i overensstemmelse med den epidemiologiske situation. (De kompetente myndigheder bør
underrette Kommissionen om disse udelukkelser med
henblik på eventuelle foranstaltninger på fællesskabsplan.)

Kriterier for udelukkelse af autologe donorer
Alvorlig hjertesygdom

Afhængigt af de for tapningen fastsatte kliniske parametre

Personer, der har eller har lidt af
— hepatitis B, undtagen ved HBsAg-negative personer,
som er dokumenteret immune.
— hepatitis C
— Hiv-1/2
— HTLV I/II

Medlemsstaterne kan dog fastsætte særlige bestemmelser for autologe donationer fra sådanne personer.

Aktiv bakterieinfektion
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BILAG IV
KRAV TIL OPBEVARING, TRANSPORT OG DISTRIBUTION AF BLOD OG BLODKOMPONENTER
(som omhandlet i artikel 5)
1.

OPBEVARING

1.1. Opbevaring i flydende form
Komponent

Opbevaringstemperatur

Maksimal opbevaringstid

Erytrocytpræparater og fuldblod
(hvis det anvendes til transfusion
som fuldblod)

+ 2 til + 6 °C

28-49 dage afhængig af processerne for
tapning, behandling og opbevaring

Trombocytpræparater

+ 20 til + 24 °C

5 dage, dog 7 dage i kombination med
teknikker til påvisning eller reduktion af
bakterieforurening

Granulocytter

+ 20 til + 24 °C

24 timer

1.2. Kryopræservering
Komponent

Opbevaringsforhold og opbevaringstid

Erytrocytter

Op til 30 år afhængigt af processerne for tapning, behandling og opbevaring

Trombocytter

Op til 24 måneder afhængigt af processerne for tapning, behandling og opbevaring

Plasma og kryopræcipitat

Op til 36 måneder afhængigt af processerne for tapning, behandling og opbevaring

Kryopræserverede erytrocytter og trombocytter skal sammensættes i et passende medium efter optøning. Den
maksimalt tilladte opbevaringsperiode efter optøning afhænger af den anvendte metode.
2.

TRANSPORT OG DISTRIBUTION
Transport og distribution af blod og blodkomponenter skal i alle led i transfusionskæden foregå under sådanne
forhold, at produktets integritet bevares.

3.

SUPPLERENDE KRAV TIL AUTOLOGE DONATIONER

3.1. Autologt blod og autologe blodkomponenter skal identificeres tydeligt som sådan og opbevares, transporteres og
distribueres adskilt fra allogent blod og allogene blodkomponenter.
3.2. Autologt blod og autologe blodkomponenter skal etiketteres i overensstemmelse med direktiv 2002/98/EF, og
etiketten skal desuden være forsynet med en identifikation af donoren og advarslen »KUN TIL AUTOLOG-TRANSFUSION«.
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BILAG V
KVALITETS- OG SIKKERHEDSKRAV TIL BLOD OG BLODKOMPONENTER
(som omhandlet i artikel 6)
1.

2.

BLODKOMPONENTERNE
1. Erytrocytpræparater

De i punkt 1.1 til 1.8 anførte komponenter kan evt. forarbejdes yderligere i blodcentrene og skal i så fald mærkes tilsvarende.

1.1

Erytrocytter

1.2

Buffy coat-depleteret erytrocytter

1.3

Leukocytdepleterede erytrocytter

1.4

Erytrocytsuspension

1.5

Buffy coat-depleteret erytrocytsuspension

1.6

Leukocytdepleteret erytrocytsuspension

1.7

Erytrocytter fremstillet ved aferese

1.8

Fuldblod

2. Trombocytpræparater

De i punkt 2.1 til 2.6 anførte komponenter kan evt. forarbejdes yderligere i blodcentrene og skal i så fald mærkes tilsvarende.

2.1

Trombocytter fremstillet ved aferese

2.2

Leukocytdepleterede trombocytter fremstillet ved aferese

2.3

Puljede trombocytter fremstillet ved fraktionering

2.4

Puljede leukocyt-depleterede trombocytter fremstillet ved fraktionering

2.5

Trombocytter fremstillet ved fraktionering, enkeltportion

2.6

Leukocyt-depleterede trombocytter fremstillet ved fraktionering, enkeltportion

3. Plasmapræparater

De i punkt 3.1 til 3.3 anførte komponenter kan evt. forarbejdes yderligere i blodcentrene og skal i så fald mærkes tilsvarende.

3.1

Frisk frosset plasma

3.2

Kryopræcipitatdepleteret frisk frosset plasma

3.3

Kryopræcipitat

4.

Granulocytter fremstillet ved aferese

5. Nye komponenter

De kompetente nationale myndigheder fastsætter kvalitets- og sikkerhedskrav til nye
blodkomponenters. Kommissionen skal underrettes om sådanne nye komponenter
med henblik på eventuelle foranstaltninger på fællesskabsplan.

KRAV TIL KVALITETSKONTROL AF BLOD OG BLODKOMPONENTER

2.1. Der skal for blod og blodkomponenter foreligge acceptable resultater af nedenstående tekniske kvalitetsmålinger.

2.2. Der skal foretages en passende bakteriologisk kontrol af tapnings- og fremstillingsprocesserne.

2.3. Medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at enhver import af blod og blodkomponenter fra tredjelande, herunder dem, der anvendes som udgangsmateriale/råmateriale til at fremstille lægemidler af
humant blod og humant plasma, skal opfylde samme standarder for kvalitet og sikkerhed som fastsat i dette direktivet.
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2.4. For autologe donationer er de foranstaltninger, der er markeret med en asterisk (*), kun anbefalinger.

Komponenter

Erytrocytter

Buffy
coat-depleteret
erytrocyt-koncentrat

Leukocyt-depleterede
trombocytter

Erytrocyt-suspension

Buffy
coat-depleteret
erytrocyt-suspension

Leukocyt-depleteret
erytrocyt-suspension

Krav til kvalitetsmålinger
Den krævede prøvetagningsfrekvens for alle målinger bestemmes
ved anvendelse af statistisk
proceskontrol

Acceptable resultater af kvalitetsmålinger

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og
hæmolyse

Hæmoglobin*

Ikke under 45 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og
hæmolyse

Hæmoglobin*

Ikke under 43 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og
hæmolyse

Hæmoglobin*

Ikke under 40 g/portion

Leukocytindhold

Under 1 × 106 pr. enhed

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og
hæmolyse

Hæmoglobin*

Ikke under 45 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og
hæmolyse

Hæmoglobin*

Ikke under 43 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og
hæmolyse

Hæmoglobin*

Ikke under 40 g/portion

Leukocytindhold

Under 1 × 106 pr. enhed

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbarhedsperioden
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Komponenter

Erytrocytter
ved aferese

fremstillet

Fuldblod

Trombocytter fremstillet
ved aferese

Leukocyt-depleterede
trombocytter fremstillet
ved aferese

Puljede
trombocytter
fremstillet ved fraktionering

Krav til kvalitetsmålinger
Den krævede prøvetagningsfrekvens for alle målinger bestemmes
ved anvendelse af statistisk
proceskontrol

Acceptable resultater af kvalitetsmålinger

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og
hæmolyse

Hæmoglobin*

Ikke under 40 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for hæmoglobin og
hæmolyse
450 ml +/– 50 ml
For pædiatriske autologe fuldblodstapninger — ikke over
10,5 ml pr. kg kropsvægt

Hæmoglobin*

Ikke under 45 g/portion

Hæmolyse

Under 0,8 % af erytrocytmassen ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. enkelttapning tillades
inden for de grænser, der er i overensstemmelse med validerede fremstillings- og konserveringsbetingelser

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. enkelttapning tillades
inden for de grænser, der er i overensstemmelse med validerede fremstillings- og konserveringsbetingelser

Leukocytindhold

Under 1 × 106 pr. enhed

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. pulje tillades inden for
de grænser, der er i overensstemmelse med validerede
fremstillings- og konserveringsbetingelser

Leukocytindhold

Under 0,2 × 109 pr. enkeltportion (PRP-metoden)
Under 0,05 × 109 pr. enkeltportion (ved buffy coatmetoden)

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarhedsperioden
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Komponenter

Puljede leukocyt-depleterede trombocytter fremstillet ved fraktionering

Trombocytter fremstillet
ved fraktionering, enkeltportion

Leukocyt-depleterede
trombocytter fremstillet
ved fraktionering, enkeltportion

Frisk frosset plasma

Kryopræcipitat-depleteret frisk frosset plasma

Kryopræcipitat

Granulocytter fremstillet
ved aferese

Krav til kvalitetsmålinger
Den krævede prøvetagningsfrekvens for alle målinger bestemmes
ved anvendelse af statistisk
proceskontrol

Acceptable resultater af kvalitetsmålinger

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. pulje tillades inden for
de grænser, der er i overensstemmelse med validerede
fremstillings- og konserveringsbetingelser

Leukocytindhold

Under 1 × 106 pr. pulje

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. enkeltportion tillades
inden for de grænser, der er i overensstemmelse med validerede fremstillings- og konserveringsbetingelser

Leukocytindhold

Under 0,2 × 109 pr. enkeltportion (PRP-metoden)
Under 0,05 × 109 pr. enkeltportion (ved buffy coatmetoden)

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Gyldig for opbevaringskarakteristika, der kan bevare
produktet inden for specifikationerne for pH

Trombocytindhold

Variationer i trombocytindhold pr. enkeltportion tillades
inden for de grænser, der er i overensstemmelse med validerede fremstillings- og konserveringsbetingelser

Leukocytindhold

Under 1 × 106 pr. enhed

pH

6,4-7,4 korrigeret for 22 °C, ved udløbet af holdbarhedsperioden

Volumen

Oplyst volumen +/– 10 %

Faktor VIIIc*

Gennemsnitlig (efter nedfrysning og optøning) 70 % eller
mere af værdien for den frisktappede plasmaportion

Protein i alt*

Ikke under 50 g/l

Indhold af residuale celler*

Erytrocytter: under 6,0 × 109/l
Leukocytter: under 0,1 × 109/l
Trombocytter: under 50 × 109/l

Volumen

Oplyst volumen: +/– 10 %

Indhold af residuale celler*

Erytrocytter: under 6,0 × 109/l
Leukocytter: under 0,1 × 109/l
Trombocytter: under 50 × 109/l

Fibrinogenindhold*

Over eller lig med 140 mg pr. portion

Faktor VIIIc-indhold*

Over eller lig med 70 IU pr. portion

Volumen

Under 500 ml

Granulocytindhold

Over 1 × 1010 granulocytter/portion
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(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 19. juni 2002
om i henhold til artikel 14 i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 at pålægge en virksomhed bøder,
hvis den afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i en anmeldelse i henhold til proceduren
vedrørende kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser
(Sag COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie)
(meddelt under nummer K(2002) 2208)
(Kun den engelske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2004/285/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

lieindustrien
(sag
COMP/M.2345-BP/Erdölchemie),
hvorved det erhverver enekontrol som omhandlet i fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), med virksomheden Erdölchemie GmbH (herefter benævnt »EC«) (4).

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde,

(2)

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af
21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedssammenlægninger, (1) senest ændret ved forordning (EF) nr.
1310/97 (2) og særlig artikel 14, stk. 1, litra b),
efter at have givet de interesserede parter en frist til at fremsætte deres bemærkninger til Kommissionens klagepunkter,

Deutsche BP er et tysk datterselskab af BP plc (»BP«),
holdingselskabet i en multinational koncern, der beskæftiger sig med olieudvinding samt fremstilling af benzin
og petrokemikalier. EC fremstiller og sælger petrokemikalier og har fremstillingsanlæg i Køln i Tyskland, der
oprindelig blev etableret som et joint venture-selskab
kontrolleret i fællesskab af Bayer AG og BP via Deutsche
BP. Transaktionen udgjorde derfor en ændring fra fælles
kontrol til enekontrol.

under henvisning til udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for
Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser (3),
under henvisning til den endelige rapport fra høringskonsulenten i denne sag (3), og

II. SAGSFREMSTILLING

ud fra følgende betragtninger:
(3)
I. PARTERNE OG TRANSAKTIONEN
(1)

Den 23. februar 2001 modtog Kommissionen i henhold
til artikel 4 i forordning (EØF) nr. 4064/89 (»fusionsforordningen«) en anmeldelse fra Deutsche BP AG (herefter
benævnt »Deutsche BP«) af en planlagt fusion i kemika-

(1) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 1. Berigtigelse i EFT L 257 af
21.9.1990, s. 13.
(2) EFT L 180 af 9.7.1997, s. 1.
(3) EFT C 79 af 30.3.2004.

Acrylonitril (»ACN«) var et af de kemiske produkter, hvor
de horisontale overlapninger mellem parterne ifølge
anmeldelsen ville have en virkning på det pågældende
marked. Anmeldelsen blev den 21. marts 2001 erklæret
ufuldstændig på grund af manglende oplysninger om
ACN-teknologi, ACN-katalysator og ACN-udbuds/efterspørgselssituationen samt handelsstrømmene på verdensplan. Efter at parterne havde givet yderligere oplysninger
vedrørende CO-formularens sektion 4, 7 og 8 for ACNteknologi og -katalysator samt de ønskede oplysninger

(4) EFT C 71 af 3.3.2001, s. 22.
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berørte markeder, f.eks. aftaler om forskning og udvikling, licenser, fælles produktion, specialisering, distribution, langsigtede leverancer, informationsudveksling.«
Parterne gav følgende svar med hensyn til ACN i deres
anmeldelse (s. 52):

om ACN-markedet, blev anmeldelsen den 22. marts
2001 erklæret fuldstændig. Den 26. april 2001 erklærede
Kommissionen fusionen for forenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalen i henhold til fusionsforordningens
artikel 6, stk. 1, litra b) (1).
(4)

Det kom til at stå klart, at den anmeldelse, der var foretaget af Deutsche BP, indeholdt urigtige og vildledende
oplysninger vedrørende tre spørgsmål i forbindelse med
produktet ACN: i) BP's aftaler med ACN-konkurrenter
[…] (*), ii) BP's aktiviteter med hensyn til ACN-teknologioverførsel, og iii) BP's aktiviteter med hensyn til ACNkatalysator. I sin klagepunktsmeddelelse af 23. november
2001 meddelte Kommissionen den foreløbige holdning,
at Deutsche BP uagtsomt havde afgivet urigtige og vildledende oplysninger i en anmeldelse i henhold til fusionsforordningens artikel 4, og at Deutsche BP burde
pålægges en bøde i overensstemmelse med fusionsforordningens artikel 14, stk. 1, litra b) og artikel 14, stk. 3.
Deutsche BP fremsatte sine bemærkninger til klagepunktsmeddelelsen den 7. marts 2002.
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»Ikke relevant.«

(7)

III. RELEVANTE FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER

Parterne gav ingen oplysning om samarbejdsaftaler med
konkurrenter i forbindelse med ACN i andre af COformularens sektioner. I sektion 6 vedrørende definitionen på det relevante geografiske marked (s. 19), erklærede de: »Parterne anser det relevante geografiske marked
for acrylonitril for at være verdensomspændende …«.

b) Resultat af undersøgelsen

1. Oplysninger om BP's samarbejdsaftaler med […]*
konkurrenter
(8)

Som svar på det generelle spørgsmål i en skrivelse under
fusionsforordningens artikel 11 (»artikel 11-skrivelse«)
vedrørende »transaktionens indflydelse på markedet«,
oplyste en konkurrent Kommissionen om, at BP og Sterling Chemicals Inc. (herefter benævnt »Sterling«), en
anden stor producent i USA (BP's ACN-anlæg er beliggende i USA) har et joint venture-selskab til ACNeksport ved navn Anexco. Den 8. marts (kl. 17.49)
sendte Kommissionen derpå en e-mail til de advokater,
som repræsenterede BP og Deutsche BP (herefter
benævnt »BP's advokater«) med ordlyden: »Vi har forstået,
at BP har et fælles acrylonitrileksportselskab (Anexco) i
partnerskab med Sterling, en anden stor USA-producent.
Dette fremgår efter vor opfattelse ikke af CO-formularen.
Giv venligst alle relevante oplysninger vedrørende dette
selskab, Sterlings indflydelse på markedet og alle andre
elementer, som måtte have indflydelse på Kommissionens vurdering af fusionens følger.«

(9)

BP's advokater bekræftede eksistensen af et joint ventureselskab med Sterling i en fax af 12. marts 2001. Det blev
specificeret, at dette joint venture-selskab sælger BP's og
Sterlings ACN i regioner uden for Nordamerika og
Europa og således ikke er aktivt i Europa. Det blev imidlertid erklæret, at BP også har en ikke-eksklusiv distributionsaftale med Sterling, i henhold til hvilken BP sælger
op til […]* kt ACN pr. år til Europa og Tyrkiet. I forklaringen gjorde BP's advokater opmærksom på den kendsgerning, at Kommissionen tidligere var gjort bekendt
hermed. Aftalerne med Sterling var i april 1998 i
henhold til antitrust-bestemmelserne blevet anmeldt til
Kommissionen på A/B-formularen (sag IV/E-2/37.035BP-Sterling). Den 1. juni 1999 afgav Kommissionen en
administrativ negativerklæring.

a) De oplysninger, der er givet i anmeldelsen
(5)

Under overskriften »Samarbejdsaftaler«, stilles der i COformularen, hvori det specificeres, hvilke oplysninger der
skal gives i en fusionsanmeldelse i henhold til artikel
3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 447/98 af
1. marts 1998 om anmeldelser, frister og udtalelser som
fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om
kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2), i
afsnit 8.11, følgende spørgsmål: »I hvilket omfang findes
der samarbejdsaftaler (horisontale eller vertikale) på de
berørte markeder?«. Svaret i parternes anmeldelse (side
51) vedrørende ACN lyder som følger:
»Parterne har ikke kendskab til nogen væsentlige samarbejdsaftaler med hensyn til acrylonitril i EØS. Men på
det horisontale plan sker det, at forskellige fabrikanter
foretager en geografisk udveksling af materialer for at
reducere distributionsomkostningerne (for eksempel
udveksler Erdölchemie i øjeblikket ca. […]* kt [kilotons]
*acrylonitril pr. år med BP inden for EØS). De eneste
væsentlige vertikale aftaler er de faste aftaler om
propylen og den integrering fremover, som skitseres i
afsnit 7.8 ovenfor.«

(6)

I afsnit 8.12 i CO-formularen anmodes om følgende
oplysning: »Giv nærmere oplysninger om de vigtigste
samarbejdsaftaler, fusionsparterne har indgået på de

(1) EFT C 174 af 19.6.2001, s. 5.
(*) Dele af denne tekst er bearbejdet for at sikre, at fortrolige oplysninger ikke offentliggøres; disse dele er sat i firkantet parentes og
markeret med en asterisk.
2
( ) EFT L 61 af 2.3.1998, s. 1.

L 91/42
(10)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

(11)

Pr. telefon og e-mail (kl. 16.56) den 19. marts anmodede
Kommissionen om yderligere oplysninger om de pågældende mængder og varigheden af aftalen med […]*. I
svaret på denne anmodning, dateret den 19. marts, gav
BP's advokater udtryk for, at [detaljerede oplysninger om
aftalen, som begrænser producentens mulighed for
uafhængigt at eksportere ACN til Europa]*.

(12)

I henhold til [aftalen, …]*.

(13)

[…]* producenternes muligheder for at levere ACN til
Europa var et vigtigt element for vurderingen af BP's
konkurrencestilling på ACN-markedet. USA er den
væsentligste eksportregion for ACN på grund af en betydelig overskudskapacitet i forhold til den lokale efterspørgsel. BP's salg af ACN i Europa er udelukkende
baseret på import fra dets produktionssteder i USA.
[Sterling er en af de største forhandlere i USA efter den
førende på markedet, BP, med en markedsandel på
omkring 20 % (BP: 35 %). Det er derfor en vigtig potentiel konkurrent til BP med hensyn til ACN-salg til
Europa. Aftalen begrænser i væsentlig grad dets
mulighed for at konkurrere aktivt med BP i Europa. Alt
dets materiale, som blev solgt til Vesteuropa, gik via
aftalen, dvs. blev markedsført af BP, med undtagelse af
visse marginale salg under 5 kt, som Sterling markedsførte direkte]* [Aftalen med…]* giver BP en betydelig
kontrol over […]* eksport til Europa. […]*

(14)

eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de andre parter opererer,
og her individuelt eller tilsammen har en markedsandel
på 25 % eller derover […]*«.

Under en telefonkonference den 15. marts anmodede
Kommissionen BP's advokater om at fremlægge oplysninger om eventuelle forbindelser med andre […]* leverandører. I deres skriftlige svar på den anmodning af 16.
marts gav BP's advokater udtryk for (s. 6), at BP:
»ikke har joint venture- og/eller distributionsaftaler med
nogen [anden producent]*, ud over forbindelserne til
Sterling som beskrevet i BP's fax af 12. marts. […]* BP
har imidlertid [en ordning med en anden producent,
som berører eksporten til Europa]*«.
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(16)

I henhold til punkt 8.9 i CO-formularen skal parterne
angive de forskellige faktorer, der har betydning for
adgangen til de berørte markeder. I punkt 8.9.d)
anmodes der om følgende oplysning: »i hvilket omfang
har fusionsparterne meddelt eller fået meddelt licenser
på patenter, knowhow og andre rettigheder på de relevante markeder.«

(17)

BP's stilling i forbindelse med licensmeddelelse vedrørende ACN-produktionsteknologi, der må betragtes som
et tidligere led i ACN-fremstillingen, er ikke beskrevet i
anmeldelsen, hverken som et berørt marked eller i punkt
8.9 eller noget andet sted. I Deutsche BP's oplysninger i
henhold til punkt 8.9 nævnes teknologi som en af de
relevante faktorer, der har betydning for adgangen til
markedet, og det anføres, at:
»den nødvendige teknologi kan med lethed købes via
licens fra forskellige ACN-producenter (f.eks. Asahi, BP,
Solutia, DuPont, forskellige kinesiske licensudbydere
o.a.). Disse licensudbydere har aktive licensprogrammer
og immaterielle rettigheder er ingen hindring for
adgangen til ACN-produktion.«

b) Resultatet af undersøgelsen

(18)

Det kan således konkluderes, at der var to vigtige samarbejds-[aftaler]* om ACN mellem BP og [ACN-producenter]* Disse [aftaler]* var ikke nævnt i CO-formularen.

Som svar på en artikel 11-skrivelse oplyste en konkurrent Kommissionen om, at BP var den betydeligste
forhandler af teknologi til ANC-produktion. Efter at dette
spørgsmål var rejst over for BP's advokater under en telefonkonference den 13. marts 2001, fremlagde de et
memo i den forbindelse, dateret den 14. marts 2001,
hvori det hed, at:
»af den samlede installerede ACN-kapacitet i dag havde
BP oprindelig meddelt licens på 85-90 % af den underliggende teknologi«

2. Oplysninger om BP's aktiviteter med hensyn til
ACN-teknologioverførsel

a) Oplysninger, der blev givet i anmeldelsen

(15)

I henhold til afsnit 6.1 i CO-formularen skal parterne
identificere alle berørte markeder, og i henhold til del 7
og 8 skal der gives detaljerede oplysninger om disse
markeder. Punkt 6.III.b) definerer vertikalt berørte
markeder som relevante produktmarkeder, hvis »en eller
flere af parterne opererer på et produktmarked i tidligere

(19)

Yderligere oplysninger fremlagt af BP's advokater,
herunder supplerende oplysninger i henhold til COformularens del 4, 7 og 8 med hensyn til licens på ACNteknologi, og Kommissionens undersøgelse afslørede, at
BP indtil 1994 havde monopol på licens på ACN-teknologi. Efter denne dato har Solutia, Tae Kwang og
Formosa Plastic bygget tre ACN-produktionsanlæg på
verdensplan. Formosa fik sin teknologilicens fra BP.
Solutia udviklede sin egen produktionsteknologi og
byggede sit anlæg på basis af sin egen teknologi uden
behov for licens fra tredjepart. Tae Kwang-anlægget er
baseret på Solutias teknologi, og licensen blev meddelt af
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»FoU er ikke afgørende for adgang til, eller fortsat aktivitet på acrylonitrilmarkederne. Navnlig findes der
mange leverandører af katalysatorteknologi (f.eks. Nitto,
Asahi, DuPont, Solutia osv.) …«

Solutia i 1995. [BP tilbød ikke sin teknologi til Tae
Kwang]*. Endvidere gav en tidligere BP-licens til
Formosa, meddelt den 10. juni 1987 […]*. BP's licens til
den sydafrikanske producent Sasol gav BP førsteoption
på at købe deres eksport, og BP markedsførte faktisk
Sasols eksport af […]*, indtil produktionen på Sasolanlægget blev standset.

(20)

(21)

Med hensyn til licensaktiviteterne i de andre virksomheder, der af Deutsche BP nævnes som kilder til ACNteknologilicenser, afslørede undersøgelsen følgende: På
tidspunktet for undersøgelsen var DuPont ikke aktiv i
tredjepartslicensudbydning og betragtede alle oplysninger om dette spørgsmål, der var fremlagt for
Kommissionen som svar på artikel 11-skrivelsen, som
forretningshemmeligheder. Asahi havde indtil da kun
meddelt licens på sin teknologi til sine joint venturepartnere eller datterselskaber og til Sinopec (Kina) for tre
små anlæg, hvoraf kun et er i drift i dag. Yderligere var
Asahis licenser i Kina en del af en samarbejdsaftale
mellem BP og Asahi om den fælles udbydning af licens
på acrylonitrilteknologi i Kina. De »kinesiske licensudbydere«, som er omtalt i CO-formularen, henviser til
Sinopec, der tilbyder sin ACN-teknologi på sit netsted,
men som ikke har givet licens på et eneste anlæg.
Sinopec er også en joint venture-partner af BP med
hensyn til en eventuel licens på et nyt anlæg i Kina og
har fået licens hos Asahi på tre små anlæg.

b) Resultatet af undersøgelsen

(24)

Således var der i anmeldelsen udeladt relevante oplysninger, og den gav ikke en akkurat beskrivelse af BP's
stilling med hensyn til ACN-teknologilicens.

3. Oplysning om BP's aktiviteter med hensyn til
ACN-katalysator

En katalysator er et væsentligt fremstillingselement i
ACN-produktionen, da den sikrer, at råmaterialerne
propylen og ammoniak producerer ACN. Katalysatorer
sælges på markedet og udgør et særskilt produktmarked.

a) Oplysninger, der er givet i anmeldelsen

(23)

Også her, som svar på et generelt spørgsmål i en artikel
11-skrivelse, oplyste en konkurrent Kommissionen om,
at BP er en førende katalysatorforhandler. Efter at dette
spørgsmål den 13. marts 2001 var rejst over for BP's
advokater under en telefonkonference, oplyste BP's advokater i et dokument dateret den 14. marts 2001, at:

»… katalysator til nye ACN-fabrikker vil indledningsvis
typisk blive købt hos den, der meddeler teknologilicens
… BP anslår, at i øjeblikket anvender kun [55-65 %]* %
af alle ACN-enheder på verdensplan … stadig BP-katalysatorer.«

(25)

(22)
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ACN-katalysator blev ikke identificeret som et (vertikalt)
berørt marked som omhandlet i CO-formularens punkt
6.III.b). BP's aktiviteter vedrørende ACN-katalysator
omtales overhovedet ikke i CO-formularen. Anmeldelsens eneste omtale af ACN-katalysatorer findes i punkt
8.10 (vedrørende betydningen af forskning og udvikling),
hvor det konstateres, at:

I de supplerende besvarelser af del 4, 7 og 8 i CO-formularen om ACN-katalysator, som blev fremlagt, efter at
Kommissionen havde erklæret anmeldelsen ufuldstændig,
angiver parterne, at BP i 1997 stod for [65-75] % af
handelsmarkederne på verdensplan for ACN-katalysator,
og de anslår BP's andel i 2001 til [70-80] %. Disse tal
var i det store og hele blevet bekræftet af Kommissionens markedsundersøgelse. Med hensyn til BP's konkurrenter, afslørede undersøgelsen følgende: DuPont
udbyder ikke sin egen katalysatortype, men beskæftiger
sig kun med at regenerere brugte katalysatorer. Efter
kunders mening giver regenereret katalysator ikke
samme fabriksydelse som ny katalysator. Solutias katalysator er radioaktiv og fungerer ifølge markedsdeltagere
kun med sin egen teknologi. Asahi kom først ind på
handelsmarkederne i begyndelsen af 2001. Indtil 31.
december 2000 havde BP eneret på salget af Asahi-katalysator på verdensplan (bortset fra licensindehavere til
Asahi-teknologi og salg i Japan, Taiwan, Korea og Kina,
der krævede Asahis godkendelse). BP havde rettigheder
til alle oplysninger fra Asahi om katalysatorer i aftalens
levetid, herunder udvikling af Asahis nye katalysator,
som det nu markedsfører alene. Endvidere har BP og
Asahi en løbende samarbejdsaftale om salg af katalysator
i Kina. Sinopec har indtil nu kun solgt sin katalysator i
Kina. BP's vigtigste konkurrent er Mitsubishi (tidligere
kaldet Nitto). […]*. Kun Mitsubishi- og Asahi-katalysatorer er fuldt kompatible med BP's teknologi, dvs. de kan
bruges som [udskiftnings-/erstatnings-]* katalysator, selv
om anlægget oprindeligt blev installeret og drevet på
basis af BP-katalysator.
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for licensudbydning for ACN-teknologi. Deutsche BP
anfører, at det havde god grund til at tro, at DuPont var
en aktiv licensudbyder, da en DuPont-leder, ifølge en
artikel i et industritidsskrift (Chemicals Week) af juni
1998, oplyste, at DuPonts 25 specialiserede kemikaliefabrikker ville åbne for licensmeddelelser på bl.a. ACNprocessen. På grundlag af denne artikel kan der ikke
drages konklusioner om DuPonts ACN-licensvirksomheds status på tidspunktet for anmeldelsen. En artikel,
der er offentliggjort to et halvt år forud for anmeldelsen,
og hvori kun en virksomheds hensigter og virksomhedsplaner omtales, kan ikke bruges til støtte for i anmeldelsen at erklære, at teknologien var til rådighed hos
DuPont. Endvidere var der ikke »diverse kinesiske
licensudbydere« som anført i anmeldelsen, men kun én
teoretisk (Sinopec), som på det tidspunkt ikke havde
meddelt nogen licens. Undladelsen af at omtale begrænsningen af Asahis aktiviteter til egne virksomheder og
Kina og den kendsgerning, at det har et samarbejde med
BP om Kina må betragtes som i det mindste vildledende,
da man får det indtryk, at Asahi er aktivt uden nogen
geografiske begrænsninger og fuldstændig uafhængigt af
BP. Det må derfor konkluderes, at de oplysninger, der
blev givet i CO-formularen om ACN-teknologi var urigtige eller i det mindste vildledende.

I anmeldelsen omtalte man således ikke BP's stilling på
katalysatormarkedet, ligesom man heller ikke beskrev
markedssituationen behørigt.

IV. VURDERING I HENHOLD TIL FUSIONSFORORDNINGENS ARTIKEL 14

(27)

I henhold til fusionsforordningens artikel 14, stk. 1, litra
b) kan Kommissionen ved beslutning pålægge bøder på
1 000 til 50 000 EUR, hvis nogen forsætligt eller uagtsomt undlader at anmelde en sammenslutning i overensstemmelse med artikel 4.

1. Urigtige oplysninger om samarbejdsaftaler.

(28)

Konkurrenters muligheder for at eksportere materiale er
et vigtigt element i Kommissionens vurdering af
omfanget af det relevante geografiske marked såvel som
transaktionens indvirkning på konkurrencen i fællesmarkedet. Deutsche BP anførte i CO-formularen, at der ikke
fandtes nogen samarbejdsaftaler med hensyn til ACN.
Dette viste sig at være urigtigt, da BP havde indgået
aftaler som beskrevet i betragtning 8 til 13 med […]*,
hvilket påvirkede deres mulighed for at eksportere ACN
til Europa og andre bestemmelsessteder og for at
konkurrere med BP der. Navnlig da Deutsche BP
hævdede, at det relevante geografiske marked for ACN
var verdensomspændende, skulle aftaler i alle dele af
verden […]* have været oplyst i anmeldelsen. Det må
derfor konkluderes, at de oplysninger om ACN-samarbejdsaftaler, der blev givet i CO-formularen, var urigtige.

2. Urigtige eller i det mindste vildledende oplysninger om ACN-licens

(29)

Et væsentligt aspekt i vurderingen af en parts stilling på
det relevante marked er muligheden for at kontrollere
leverandørmarkeder som f.eks. markedet for ACN-fremstillingsteknologi. BP's stærke stilling inden for ACNlicens blev overhovedet ikke nævnt i CO-formularen.
Parterne undlod at påpege udbydning af ACN-teknologilicens som et vertikalt berørt marked og at give de
respektive oplysninger, som fordredes i CO-formularen.
Deres (begrænsede) oplysninger om ACN-licensmeddelse
gav et fordrejet billede af de faktiske kendsgerninger,
eftersom de gav det indtryk, at BP var aktivt med en
markedsandel under 25 % blandt adskillige konkurrenter,
som var veletablerede og meget aktive (i punkt 8.9
omtaler BP »aktive licensprogrammer«) på licensmarkedet. Det viste sig at være urigtigt eller i det mindste
vildledende. BP var og er stadig førende på verdensmarkedet inden for ACN-licens. DuPont var ikke aktivt inden
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3. Urigtige eller i det mindste vildledende oplysninger om ACN-katalysator

(30)

Katalysatormarkedet må betragtes som et marked, der
ligger før BP's ACN-produktionsaktiviteter, hvilket er
væsentligt for vurderingen af deres stilling på sidstnævnte marked. Det blev slet ikke omtalt i anmeldelsen,
at BP er aktivt på ACN-katalysatormarkedet. Også her
undlod parterne at påpege et vertikalt berørt marked. De
begrænsede oplysninger om ACN-katalysator gav indtryk
af, at BP ikke var aktivt, og at der var adskillige andre
veletablerede og uafhængige konkurrenter på katalysatormarkedet. Dette viste sig at være urigtigt eller i det
mindste vildledende. BP var og er stadig førende på
verdensmarkedet inden for ACN-katalysatorsalg med
over 70 % markedsandel. DuPont var ikke aktivt på
markedet for ny katalysator. Ved ikke at omtale tidligere
og igangværende relationer mellem BP og Asahi, udelod
Deutsche BP oplysninger, som var vigtige for vurderingen af Asahis potentiale som BP's konkurrent. Det
samme gælder BP's forhold til Mitsubishi. Konklusionen
er, at de oplysninger, der i anmeldelsen blev givet om
ACN-katalysator, må betragtes som urigtige eller i det
mindste vildledende.
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4. Uagtsomhed
(31)

I sit svar på Kommissionens klagemeddelelse anlægger
Deutsche BP det synspunkt, at undladelsen af at fremlægge de relevante oplysninger ikke skyldes uagtsomhed,
eller at der i det mindste er tale om uagtsomhed i meget
ringe grad. Deutsche BP forklarer udeladelserne i anmeldelsen som følger: De er hovedsagelig et resultat af
problemer med den interne kommunikation og koordinering og står i forbindelse med, at en række personer,
såvel fra forskellige BP-enheder som instanser uden for
BP, har deltaget i forberedelserne og udarbejdelsen af
anmeldelsen. Den centrale enhed, der påbegyndte udarbejdelsen af anmeldelsen, anmodede om oplysninger til
brug for CO-formularen fra den relevante enhed, som
var beliggende i USA. Det skete tilsyneladende uden i
nødvendigt omfang at give en forklaring på de forskellige begreber og tekniske betegnelser i CO-formularen
og relevansen af visse forretningsforbindelser for en
konkurrencemæssig undersøgelse i henhold til fusionsforordningen.

(32)

Som følge deraf blev, ifølge Deutsche BP, aftalen med
USA-producenten Sterling og […]* ikke nævnt, fordi
parterne oprindelig havde til hensigt at foreslå en
Europa-dækkende markedsdefinition for ACN, og relationerne til […]* producenter [i andre geografiske
områder]* derfor ikke var blevet anset for relevante. Da
det blev besluttet at gå over til en verdensomspændende
markedsdefinition, blev CO-formularens del om aftaler
ikke ændret i henhold hertil.

(33)

Hvad angår ACN-teknologi og -katalysator, anfører
Deutsche BP, at produkteksperterne, som udarbejdede
CO-formularen, ikke betragtede disse aktiviteter som
»tidligere eller senere led i forhold til ACN-markederne«
som omhandlet i CO-formularen. Erhvervsfolk er tilbøjelige til at fortolke denne betegnelse som input af råmaterialer (f.eks. propylen og ammoniak i forhold til ACN),
snarere end teknologi. Ifølge Deutsche BP forblev disse
indledende misforståelser uopdagede under hele udarbejdelsen.

(34)

Deutsche BP anfører sluttelig, at den måde, hvorpå BP
organiserede det (dvs. indsamling af oplysninger ved at
sende den præcise ordlyd af CO-formularens relevante
dele til de respektive virksomhedsenheder i god tid,
udpegning af et udvalg af eksterne specialister og BP's
store bestræbelser på at følge retningslinjerne for bedste
praksis, (Commission/ECLF Best Practice Guidelines (1))
var rimelig og under normale omstændigheder burde
have været tilstrækkelig til at undgå fejl og mangler ved
udarbejdelse af anmeldelsen. Deutsche BP anlægger
således det syn, at ufuldstændigheden ikke skyldes organisationsmæssig uagtsomhed, men en exceptionel række
uheldige omstændigheder i et isoleret tilfælde.

(35)

Intet tyder på, at Deutsche BP handlede forsætligt.
Kommissionen anlægger imidlertid det synspunkt, at de
fremlagte urigtige og vildledende oplysninger skyldtes
uagtsomhed. Med hensyn til samarbejdsaftalerne er
spørgsmålene i CO-formularen klare og præcise. Deut-

(1) http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/others/best_practice_gl.html
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sche BP må have været klar over, at disse aftaler udgør
et væsentligt element i vurderingen af parternes stilling
og deres konkurrenters uafhængighed. At muligheden
for import og udenforstående konkurrenters mulighed
for uafhængigt at sende produkter på markedet i Europa
er et vigtigt element i vurderingen, må have været indlysende for Deutsche BP. De manglende oplysningers relevans er uden tilknytning til den i sidste ende anvendte
definition på det geografiske marked. De relevante
spørgsmål i CO-formularens del 8 indeholder ingen
geografisk begrænsning, og svarene til denne del burde
dække alle dele af verden, navnlig hvis parterne fastholder en verdensomspændende markedsdefinition.
Forbindelser mellem konkurrenter er et relevant element
i konkurrenceanalysen på et europæisk såvel som et
verdensomspændende marked. Derfor kan Deutsche BP's
argument, at udeladelsen skyldtes den kendsgerning, at
de ændrede deres markedsdefinition fra at være Europadækkende til at være verdensomspændende under udarbejdelse af anmeldelsen, men ved et uheld undlod at rette
CO-formularens del 8 i overensstemmelse hermed, ikke
bortforklare udeladelsens karakter af uagtsomhed.

(36)

Den kendsgerning, at aftalen med Sterling tidligere var
blevet anmeldt til Kommissionen under EF-traktatens
artikel 81 i henhold til A/B-formularen støtter Kommissionens konklusion, at Deutsche BP ikke havde til
hensigt at skjule nogen oplysninger for Kommissionen.
Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke var tale
om uagtsomhed. CO-formularen kræver, at parterne
fremsætter et fuldstændigt og omfattende sæt oplysninger, der omfatter alle aspekter, som er relevante for
vurderingen af fusionen. Den kendsgerning, at visse
oplysninger eventuelt har været forelagt Kommissionen i
en anden procedure eller i en anden forbindelse, fratager
ikke parterne deres pligt til at udfylde alle afsnit i COformularen fuldstændigt. Desuden vedlagde parterne end
ikke en henvisning til den tidligere procedure i anmeldelsen.

(37)

Hvad angår ACN-teknologi og katalysator, er definitionen på et vertikalt berørt marked klart fastlagt i COformularens punkt 6.III.b). Parternes angivelse af, at deres
enheder ikke betragtede teknologilicens og katalysator
som et »produktmarked« som omhandlet i CO-formularens del 6, men kun tog kemikalier i processen før eller
efter ACN i betragtning, er af meget begrænset relevans
og underbygger ikke, at der ikke var tale om uagtsomhed. Det er almindeligt anerkendt i Kommissionens
retspraksis, at teknologilicenser kan udgøre et særskilt
produktmarked. Navnlig i sagen Dow Chemical/Union
Carbide (2) undersøgte Kommissionen markedet for
meddelelse af licens på polyethylenteknologi grundigt.
BP var en aktiv deltager i Kommissionens undersøgelse
af denne sag. Skønt sagen vedrørte et andet produkt
(polyethylen), blev der ikke givet udtryk for, at fremgangsmåden med hensyn til teknologilicens skulle
begrænses til dette specifikke produkt og ikke fandt
anvendelse på andre kemikalier.

(2) Kommissionens beslutning 2001/684/EF i sag Comp/M.1671 (EFT L
245 af 14.9.2001, s. 1), betragtning 74-95.
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Argumentet er endnu mindre acceptabelt med hensyn til
ACN-katalysator, da dette er et særskilt kemisk produkt,
der kræves som tilsætningsstof i ACN-produktionen. Det
faktum, at Deutsche BP var bevidst om relevansen af
teknologilicens og katalysator for den konkurrencemæssige vurdering ses også af den kendsgerning, at den blev
nævnt i CO-formularen i afsnittene om hindringer for
adgang til markedet og betydning af FoU, om end på en
urigtig eller i det mindste vildledende måde. Endvidere
kunne Deutsche BP ikke have været uvidende om BP's
meget stærke stilling med hensyn til disse to markeder.
Endelig skal det nævnes, at Deutsche BP er en del af et
multinationalt selskab, som tegner sig for en lang række
anmeldelser til Kommissionen, også i kemikaliesektoren,
og at det derfor har stor erfaring med fusionsundersøgelser og fortolkning af CO-formularen.

(41)

Med hensyn til graden af uagtsomhed, må det imidlertid
tages i betragtning, at ACN ikke var det eneste hovedpunkt i sagen. Kommissionen anerkender, at nærværende transaktion berørte et stort antal forskellige kemikalier, som skulle behandles i anmeldelsen, og at ACN
kun var et af dem.

(42)

På denne baggrund må det konkluderes, at Deutsche BP
handlede uagtsomt ved at indgive urigtige og vildledende
oplysninger, og at der var tale om en væsentlig grad af
uagtsomhed.

5. Overtrædelsens art og grovhed
(43)

(39)

(40)

Endelig kan Kommissionen ikke acceptere Deutsche BP's
argument, at der ikke var tale om uagtsomhed på grund
af BP's solide fremgangsmåde og organisation i forbindelse med udarbejdelsen af fusionsanmeldelser og
nærværende sags uheldige og enestående karakter.
Kommissionen anerkender, at medlemmerne af BPkoncernen hidtil har udvist tilfredsstillende adfærd i
forbindelse med fusionsanmeldelser. Nærværende sag har
imidlertid vist, at BP's og Deutsche BP's procedurer, som
ifølge BP og Deutsche BP afveg fra deres sædvanlige
procedurer i forbindelse med fusionsanmeldelser, ikke
resulterede i en fuldstændig og tilfredsstillende anmeldelse. En korrekt udfyldt CO-formular med udtømmende
oplysninger er af afgørende betydning for Kommissionens fusionskontrolprocedure, bl.a. på grund af de
snævre frister Kommissionen ifølge lovgivningen er
underlagt i disse procedurer. De anmeldende parter må
have kendskab til denne betydning. De interne foranstaltninger, der træffes hos den anmeldende part for udarbejdelse af CO-formularen, skal afspejle en fuldstændig
anmeldelses afgørende betydning. Som følge heraf må
den pågældende part organisere sine interne procedurer
med største omhu for at sikre, at de retlige forpligtelser
og krav i henhold til fusionsforordningen kommunikeres
til alle relevante enheder, og at alle relevante oplysninger
identificeres og anføres i CO-formularen. Den kendsgerning, at der i denne sag manglede oplysninger på tre
forskellige områder, afslørede svigt i de procedurer, som
BP og Deutsche BP anvendte i dette tilfælde, hvilket
medførte indgivelse af en ufuldstændig CO-formular.

Disse udeladelser er andet og mere end småfejl, som
kunne betegnes som uundgåelige i betragtning af store
multinationale selskabers kompleksitet. Deutsche BP's
forklaring indeholder heller ingen ekstraordinære
omstændigheder, som, på trods af al rimelig omhu,
gjorde det umuligt at fremlægge de manglende oplysninger. Der var tre forskellige aspekter, som ikke blev
behandlet behørigt i CO-formularen, og som alle var af
indlysende relevans og betydning for den konkurrencemæssige vurdering. Dette afspejles også af det faktum, at
de manglende oplysninger omgående af tredjeparter blev
bragt til Kommissionens kendskab på et meget tidligt
tidspunkt i undersøgelsen.
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I henhold til fusionsforordningens artikel 14, stk. 3, skal
Kommissionen ved fastsættelsen af bødens størrelse tage
hensyn til overtrædelsens art og grovhed.
a) Art

(44)

Deutsche BP har begået en overtrædelse ved uagtsomt at
udelade oplysninger om vigtige samarbejds-[aftaler med
Sterling og …]* og ved ikke at påpege ACN-teknologi og
-katalysatorer som berørte markeder, samt ved at give
vildledende oplysninger om konkurrenceforholdene på
teknologi- og katalysatormarkederne og BP's stilling på
disse markeder.

b) Grovhed
1. De utsc h e B P 's a r g u me nte r
(45)

Deutsche BP fremfører, at følgende elementer bør
betragtes som formildende omstændigheder: For det
første understreger Deutsche BP, at man ikke havde til
hensigt at vildlede, og at Deutsche BP på intet tidspunkt
havde til hensigt at forholde Kommissionen nogen som
helst oplysninger. Deutsche BP fremfører endvidere, at
udeladelsen af oplysningerne var et resultat af en meget
uheldig kombination af omstændigheder, snarere end en
følge af uagtsom adfærd.

(46)

For det andet understreger Deutsche BP den begrænsede
konkurrencemæssige virkning af de udeladte oplysninger. Deutsche BP hævder, at i ingen af tilfældene viste
de udeladte oplysninger sig, da de omsider var undersøgt
til bunds af Kommissionen, at være væsentlige nok til at
kræve korrigerende foranstaltninger. I den henseende
henviser Deutsche BP til de tidligere sager, hvor
Kommissionen har pålagt bøder for manglende oplysninger i en anmeldelse. Deutsche BP er af den mening, at
i alle disse tilfælde blev oplysningerne enten tilbageholdt
med overlæg, eller også var der en væsentlig forbindelse
mellem de udeladte oplysninger og beslutningen om
sagens substans, i den forstand at korrigerende foranstaltninger var påkrævet, eller at Kommissionen baserede
sine indvendinger mod konkurrenceforholdene på oplysningerne.

30.3.2004
(47)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

For det tredje mener Deutsche BP, at det er en formildende omstændighed, at det ikke bestrider, at den
indgivne CO-formular var ufuldstændig. Det hævder
endvidere, at det var straks var fuldt ud samarbejdsvillig,
da Kommissionen meddelte, at oplysningerne manglede.
Med hensyn til oplysningerne om [den anden aftale ]*
og den måde, hvorpå de fuldstændige detaljerede oplysninger kom frem, henviser Deutsche BP atter til [dens]*
begrænsede virkning på den konkurrencemæssige vurdering.

(51)

Den kendsgerning, at de udeladte oplysninger ikke
udgjorde grundlaget for konkurrencemæssige indvendinger, som resulterede i et behov for korrigerende
foranstaltninger, kan ikke betragtes som en formildende
omstændighed. CO-formularens oplysningskrav, som
fusionsforordningens artikel 14, stk. 1, litra b), tjener til
at beskytte og håndhæve, skelner ikke i forhold til det
sandsynlige resultat af konkurrenceanalysen. I denne
forbindelse er det kun relevant, at de udeladte oplysninger var af betydning for en behørig undersøgelse og
vurdering af BP's konkurrencemæssige stilling på ACNmarkedet. Det må erindres, at bl.a. to tydeligvis berørte
markeder ikke var blevet påpeget. Den kendsgerning, at
transaktionen ved afslutningen af Kommissionens vurdering, når man tager højde for de oplysninger, der manglede fra starten, ikke gav anledning til konkurrencemæssige indvendinger, mildner ikke udeladelsens grovhed.
Denne grovhed afhænger af oplysningernes relevans for
undersøgelsen og vurderingen, men ikke af det endelige
resultat af denne vurdering.

(52)

Derfor kan henvisningen til, at der ikke var tale om
konkurrencemæssige indvendinger i Kommissionens
endelige beslutning ikke tages i betragtning i forbindelse
med måden, hvorpå oplysningerne om [den anden
aftale] blev givet.

(53)

Som forklaret i betragtning 8 til 11 afslørede Deutsche
BP, selv efter at Kommissionen første gang bragte aftalen
med Sterling på bane over for BP, ikke straks [den anden
aftale]. Og selv efter at Kommissionen anmodede om
yderligere oplysninger […]*, gav Deutsche BP ikke straks
fuldstændige oplysninger om [den anden aftale]*. Endnu
en anmodning om yderligere oplysninger var nødvendig
for at afsløre [det fulde omfang af denne aftales restriktive indhold]*. I lyset af den kendsgerning at det først
var efter adskillige anmodninger og en samlet forsinkelse
på 11 dage (8. marts til 19. marts), at de fuldstændige
oplysninger blev givet, er der ikke grundlag for at tage
Deutsche BP's samarbejde i betragtning som en formildende omstændighed.

(54)

Som en formildende omstændighed må det medtages, at
Deutsche BP ikke bestred de kendsgerninger, som
Kommissionen afdækkede, og var enig i, at de relevante
oplysninger burde have været indeholdt i CO-formularen.

2. V u r de r i ng
(48)

(49)

(50)

Kommissionen anlægger det synspunkt, at overtrædelsen
er af væsentlig grovhed. Anmeldelsen er basis og
udgangspunkt for Kommissionens undersøgelse af en
fusionssag. Den bestemmer i vid udstrækning Kommissionens holdning til sagen og områderne og de centrale
punkter i dens undersøgelse. Urigtige og vildledende
oplysninger skaber risiko for, at vigtige aspekter, som er
relevante for den konkurrencemæssige vurdering af
transaktionen, hverken bliver undersøgt eller analyseret
af Kommissionen, og at dennes endelige beslutning som
følge deraf bliver baseret på urigtige oplysninger. Ved
vurdering af fusioner er Kommissionen underlagt yderst
stramme frister. I den forbindelse er det afgørende for
Kommissionens arbejde, at den fra starten af proceduren
kan fokusere sin undersøgelse på de relevante spørgsmål,
baseret på udtømmende og korrekte oplysninger i
anmeldelsen.
Anmeldelsen var i nærværende sag urigtig og vildledende
på tre forskellige punkter. To af aspekterne blev overhovedet ikke bragt til Kommissionens kendskab i anmeldelsen: Der var ingen omtale af samarbejdsaftalerne, og
der var slet ingen omtale af, at BP var aktivt inden for
ACN-katalysator. Overtrædelserne vedrører tre vigtige
elementer i vurderingen af sagen, som ved en umiddelbar betragtning kunne have medført alvorlige konkurrenceproblemer. De urigtige og vildledende oplysninger i
CO-formularen med hensyn til ACN-markedet resulterede i, at Kommissionens første undersøgelse gik i en
forkert retning og var ufuldstændig, idet den ikke omfattede disse vigtige spørgsmål. Kommissionen fik først
kendskab til de relevante oplysninger som en del af de
oplysninger, som tredjeparter frivilligt gav i løbet af
Kommissionens undersøgelse, hvor man ellers ikke ville
have taget disse punkter i betragtning. Efter at anmeldelsen var erklæret ufuldstændig, måtte Kommissionen
atter iværksætte en omfattende undersøgelse for at verificere og vurdere de nye kendsgerninger, som efterfølgende blev oplyst af BP, Deutsche BP og andre markedsdeltagere.
Med hensyn til Deutsche BP's argumenter anlægger
Kommissionen følgende synspunkter: I det relevante
afsnit ovenfor har man allerede fastslået fraværet af
forsætlighed og graden af uagtsomhed, hvilket bør tages
i betragtning ved fastsættelse af bødens størrelse.
Kommissionen er enig i, at der ikke var tale om forsætlighed fra Deutsche BP's side, men mener, at Deutsche
BP handlede uagtsomt i væsentlig grad.
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6. Bødens størrelse
(55)

I lyset af ovenstående og i betragtning af sagens omstændigheder anser Kommissionen det for hensigtsmæssigt,
at der pålægges en bøde på 35 000 EUR til Deutsche
BP, i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra b), i
fusionsforordningen. I tilfælde af indbetaling efter
udløbet af fristen pålægges der automatisk renter til Den
Europæiske Centralbanks reporentesats den første
arbejdsdag i den måned, hvor denne beslutning blev
vedtaget, hvilket for juni er 3,5 % som offentliggjort i De
Europæiske Fællesskabers Tidende C 132 af 4.6.2002, plus
3,5 procentpoint, i alt 6,75 %.
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VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Deutsche BP AG pålægges en bøde på 35 000 EUR i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr.
4064/89 for angivelse af urigtige og vildledende oplysninger i
anmeldelsen til Kommissionen, indgivet i henhold til nævnte
forordning den 23. februar 2001.
Artikel 2
Den i artikel 1 pålagte bøde indbetales senest tre måneder efter
meddelelsen af denne beslutning på Europa-Kommissionens
konto:
Konto nr. 642-0029000-95
Europa-Kommissionen
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Swift-kode: BBVABEBB — IBAN-kode: BE 76 6420 0290 0095
Avenue des Arts 43
B-1040 Bruxelles
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I tilfælde af indbetaling efter udløbet af denne frist pålægges der
automatisk renter til Den Europæiske Centralbanks reporentesats den første arbejdsdag i den måned, hvor denne beslutning
blev vedtaget, plus 3,5 %, i alt 6,75 %.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til:
Deutsche BP AG
Max-Born-Strasse 2
D-22761 Hamburg

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2002.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 23. juli 2003
om den støtte til forskning og udvikling inden for flyindustrien som Kongeriget Spanien planlægger at yde til virksomheden GAMESA
(meddelt under nummer K(2003) 2518)
(Kun den spanske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2004/286/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

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

Ved brev af 24. februar 2003 anmodede Kommissionen
de spanske myndigheder om yderligere oplysninger. De
spanske myndigheder sendte disse oplysninger ved brev
af 25. marts 2003, der indgik den 26. marts 2003.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om
fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel
93 (1), navnlig artikel 7,
2. BESKRIVELSE

efter at have opfordret de interesserede parter til at fremsætte
deres bemærkninger ifølge denne artikel, og
(7)

Den støttemodtagende virksomhed er Gamesa. Virksomheden fremstiller og sælger teknologisk avancerede
produkter, installationer og tjenesteydelser inden for
flyindustrien og vedvarende energi. Antal ansatte og
omsætning for virksomheden Gamesa overskrider ikke
de lofter, der er fastsat i bilag I i Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse
af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og
mellemstore virksomheder (3), for at blive betragtet som
en SMV.

(8)

Gamesa deltager i øjeblikket i et projekt, der går ud på
at udvikle to nye regionalfly, nemlig ERJ-170 og ERJ190. Projektet blev lanceret af den brasilianske virksomhed Embraer. Gamesa skal levere fuselagebagparti,
halepartier og ror til de to fly.

(9)

I den forbindelse har Gamesa iværksat et FoU-projekt i
Baskerlandet for at erhverve den teknologi, der er
nødvendig for at udvikle de bagerste sektioner til
kommercielle fly, der både vil blive anvendt i ERJ-170/
190-projektet og i fremtidige programmer. Projektets
varighed er fire år, nemlig fra 2000 til 2003.

(10)

Projektets samlede omkostninger beløber sig til […] (*),
dvs. […]*.

(11)

For at støtte projektet planlægger den baskiske regering
(regionalforvaltningen) at yde en støtte, der består af et
rentefrit lån på i alt 4 621 000 000 ESP, dvs.
27 772 769,34 EUR.

ud fra følgende betragtninger:

1. SAGSFORLØB
(1)

Ved brev af 28. juni 2001, der indgik den 2. juli 2001,
anmeldte de spanske myndigher i overensstemmelse
med EF-traktatens artikel 88, stk. 3, den påtænkte støtte
til forskning og udvikling til selskabet Gamesa. Yderligere oplysninger blev fremsendt ved brev af 3. oktober
2001, der indgik den 5. oktober 2001, og brev af 11.
januar 2002, der indgik den 15. januar 2002.

(2)

Kommissionen lod sagen analysere af en uafhængig
videnskabelig ekspert. Denne undersøgelse førte til en
kontrakt, der blev undertegnet den 14. december 2001.

(3)

Ved brev af 12. marts 2002 (2) meddelte Kommissionen
Spanien, at den havde besluttet at indlede proceduren
efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, vedrørende den
planlagte støtte.

(4)

Ved brev af 26. april 2002, der indgik den 29. april
2002, sendte de spanske myndigheder deres bemærkninger til Kommissionen.

(5)

Kommissionens beslutning om at indlede proceduren
(herefter kaldet »beslutning af 12. marts 2002« eller
»beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure«) blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende den 27. april 2002. Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til den omhandlede støtte. Der er ikke indkommet
bemærkninger fra tredjemand inden for den frist,
Kommissionen fastsatte.

(1) EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.
(2) EFT C 153 af 27.6.2002, s. 14.

(3) EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33.
(*) Dele af denne tekst er redigeret for at sikre at der ikke offentliggøres
fortrolige oplysninger. Disse dele er omgivet af skarpe parenteser og
markeret med en asterisk.
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— beregningsmetoder.

Ifølge de spanske myndigheder omfatter arbejdsprogrammet for projektet følgende aktiviteter:

c) Udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet
a) Gennemførlighedsanalyser
Formålet med programmet er at gennemføre de
tekniske aktiviteter, der er nødvendige for levering,
design, udvikling, integration, afprøvning, certificering og driftsmæssig support af haleplaner og -finner
samt bagkroppe til ERJ 170/190-fly.

Disse aktiviteter omfatter en teknisk undersøgelse af
projektet og en analyse af projektets tekniske og
økonomiske levedygtighed.
b) Industriel forskning

Det omfatter navnlig arbejde på følgende områder:

Der er tale om at erhverve de teknologier, der er
nødvendige for at udvikle projektet:

— basisgeometri: støttefunktionsudstyr i lufthavne

— mekaniske teknologier

— fastsættelse af standarder: fremstillingsmetoderne
skal ensartes

— forkanter: optimalt design, metal/komposit,
påvirkning fra fugle, tilisning, simuleringer,
afprøvninger

— udgifter: beregning af de interne og eksterne
udgifter for at undgå overraskelser

— trykbelastning af delvist understøttede spanter,
skotter af kompositmateriale

— udformning: definition, fastsættelse af produktstrukturen, strukturel detailudformning, installation af systemer, digitale tegninger, dokumenter
til kontrol af strukturelle interface og systemer,
definition og udformning af støtteudstyr, etc.

— udskiftelige halepartier: specialværktøj, fræsning
— påvirkning fra lyn
— installation af systemer (antenner) på halepartierne

— strukturelt design: beregninger og analyse vedrørende strukturer (statisk, træthed, skadetolerance),
etc.

— positionsanalyse: installation af aktuatorer
— drænering

— systemdesign: støtte til systemintegration, analyse
af fordeling af isbelægning, analyse af lynafledningsudstyr, positionsanalyse (skade på motorens
turbine, påvirkning fra fugle) etc.

— materialeteknologi, metoder og fabrikation
— blandede materialer og plastikmaterialer:
kvalificering af nye materialer, plaststøbeteknik, kvalitetssikring af komponenter, fremstilling af forkanter

— certificeringsforsøg: udvikling af de afprøvninger,
der er nødvendige for at opnå certificering fra de
kompetente myndigheder

— mekaniske materialer: anvendelse af udskillelseshærdet stål, påvirkning fra varmebehandling

— vedligeholdelsesanalyser: udvikling af vedligeholdelsesprogrammer (generel adgang, anvendelse af
standarddele, udskiftelighed, teknikker til forebyggelse og afsløring af revner osv.)

— store smedede ringe, fremstillingsteknikker
— formgivning vha. »peening«
— kvalificering af særlige skæreteknikker

— udvikling og udformning af værktøj: udvikling af
særligt monteringsværktøj, udvikling af kalibreringsværktøj

— inspektions-, vedligeholdelses- og reparationsteknikker

— definition af fremstillingsmetoder.

— analyseteknikker for prøvning af strukturel
pålidelighed
— korrosionsbeskyttelse: galvanisk korrosion,
nye kompositmaterialer til afdækning, mobil
anodisering
— reparation af kompositmaterialer
— reparation af lejehuse
— avancerede inspektionsmetoder
— projektteknologier
— informationsteknologier
— simulering og modellering
— tværspænding
— elektrisk styringssystem (Fly by Wire)

3. BEGRUNDELSE FOR INDLEDNING AF PROCEDUREN
(13)

I beslutningen af 12. marts 2002 gav Kommissionen
udtryk for tvivl vedrørende følgende aspekter af den
planlagte støtte:
— inddelingen af arbejdet i projektet i de forskningsstadier, der er defineret i bilag I i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling (1)
(herefter kaldet »rammebestemmelserne«), navnlig
hvilken form for FoU godkendelsesarbejdet og vedligeholdelsesanalyserne udgør.

(1) EFT C 45 af 17.2.1996, s. 5.
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på internationalt niveau på prioriterede nøgleområder af
særlig interesse og merværdi for Europa, herunder flyindustrien. Konkret omfatter det 6. rammeprogram blandt
sine prioriterede områder forskningsaktiviteter, der
styrker konkurrenceevnen for industrivirksomheder, der
producerer fuselagedele, ved at nedbringe flys udviklingsog driftsomkostninger og ved at fokusere på integrerede
fremstillingssystemer og processer, mere intelligente
produktionsteknologier, flys konfiguration, aerodynamik,
materialer og strukturer, mekaniske, elektriske og
hydrauliske systemer osv. Ifølge de spanske myndigheder
er Gamesa-projektet et eksempel på en tilpasning i den
henseende.

— tilskyndelsesvirkningen efter punkt 6 i FoU-rammebestemmelserne, da de tal, de spanske myndigheder
har oplyst, viser en stigning i virksomhedens FoUpersonale og FoU-budget, der vanskeligt kunne
opfattes som en tilskyndelsesvirkning. De spanske
myndigheder har i øvrigt ikke givet oplysninger om
omkostninger i relation til et eventuelt grænseoverskridende samarbejde og heller ikke sendt oplysninger, der klart påviser markedssvigt. Endelig har de
fly, som projektresultaterne først og fremmest tager
sigte på, nemlig ERJ-170/190, allerede nået en meget
betydelig modningsgrad. De foretog deres roll out
den 29. oktober 2001, den første flyvning er planlagt
til begyndelsen af 2002, og den første levering er
planlagt til udgangen af 2002, hvilket synes at
udelukke store risici, der skulle gøre det umuligt at
finansiere projektet via en ikke-statslig kilde.
(17)

Ifølge de spanske myndigheder er det nødvendigt med
støtte til den type aktiviteter, og tilskyndelsesvirkningen
er oplagt i Gamesas tilfælde i betragtning af de teknologiske og finansielle risici, virksomhedens størrelse og
projektbeskrivelsen. I den henseende bør der tages højde
for, at flyindustrien er meget knyttet til forskning og
udvikling, men at virksomheder i sektoren har en stærkt
cyklisk karakter, der hænger sammen med produktets
livsforløb, der er særlig intensivt i de indledende faser og
i udviklingsfasen. Det vil sige, at kun store virksomheder
vil kunne bevare en stabil forskningsstruktur, hvorimod
mellemstore virksomheder, som f.eks. Gamesa, kun kan
have dette som et mellemsigtet mål.

(18)

De spanske myndigheder gør opmærksom på den betydelige styrkelse af forskningsaktiviteterne som følge af
dette projekt både på udgifts- og personalesiden. Som en
direkte følge af projektet og takket være den viden, de
teknologier og de muligheder, virksomheden har
erhvervet, vil denne i dag kunne deltage i lignende
projekter fra andre amerikanske fabrikanter på mere
realistiske betingelser.

(19)

Hvad angår Kommissionens tvivl om det meget store
udsving i forskningsbudgettet, forklarer de spanske
myndigheder, at før projektet startede i 1999, var 109
personer beskæftiget med forskning, og de gennemsnitlige forskningsudgifter androg 2 490 mio. ESP. Efter
projektets start håber man at nå op på udgifter på ca.
4 000 eller 4 500 mio. ESP og beskæftige omkring 300
personer. Som de spanske myndigheder har forklaret
ovenfor, har FoU-udgifterne i flyindustrien cyklisk
karakter, hvilket er meget udpræget i de indledende
udviklingsfaser, hvorefter de falder hurtigt. I det konkrete
tilfælde planlægger Gamesa at investere […]* på fire år,
hvoraf over halvdelen det første år. Virksomhedens mål
er at forsøge at bevare en stabil FoU-struktur svarende til
det niveau, der er nået ved projektets afslutning, ved i
fremtiden at indarbejde andre projekter, der med tiden
knyttes til dette projekt, og således gør det muligt for
virksomheden at bevare den menneskelige kapital og
teknologiske udviklingskapacitet.

4. BEMÆRKNINGER FRA DE SPANSKE MYNDIGHEDER

(14)

(15)

(16)

De spanske myndigheder mener for det første, at støtteintensiteten er inden for de grænser, der er fastsat i
rammebestemmelserne, også hvis alle projektaktiviteterne eventuelt skal betragtes som udviklingsaktiviteter
på prækonkurrencestadiet. De oprindelige beregninger
fra april 2001 var baseret på den oprindeligt fastsatte
tidsplan, der foreskrev udbetalinger til Gamesa i 2000,
2001, 2002 og 2003 og tilbagebetalinger fra Gamesa i
tidsrummet 2007-2013.

Hvad angår det selektive aspekt og den konkurrencemæssige fordel, der er knyttet til støtten, minder de
spanske myndigheder for det andet om, at støtten er et
led i en generel industripolitik fastsat på interinstitutionelt plan for at fremme den økonomiske udvikling i
Baskerlandet. Støtten til Gamesa ydes inden for
rammerne af et strategisk projektprogram. Endvidere er
der ikke tale om et selektivt aspekt, da de to flyfabrikker
i Baskerlandet (Gamesa og ITP), der ganske vist tilhører
forskellige undersektorer, begge har fået tilbudt samme
støtte inden for rammerne af dette strategiske projektprogram. Det er endvidere almindelig kendt, at det
gennemsnitlige niveau for offentlig støtte til FoU-aktiviteter i flyindustrien i Europa er på over 50 %. Den planlagte støtte til Gamesa er således på niveau og ligger
endda en smule under de instrumenter, som andre europæiske virksomheder har til rådighed for at udvikle FoUaktiviteter, og virksomheden vil blive ugunstigt stillet,
hvis støtten ikke ydes.

Hvad angår støttens tilskyndelsesvirkning minder de
spanske myndigheder Kommissionen om, at rammeprogrammet 2000-2006 for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (herefter kaldet »6. rammeprogram«), der tager sigte på at integrere og styrke det europæiske forskningsrum, skal fremme støtte til forskning
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(20)

Endvidere vil ERJ 170/190-projektet gøre det nødvendigt
med et udpræget grænseoverskridende samarbejde i
udviklingsfasen. Det grænseoverskridende samarbejde
kan i forhold til de samlede personaleomkostninger, der
er direkte knyttet til forskning, anslås til mellem 30 og
50 % hvad angår samarbejdspartnere i Den Europæiske
Union og mellem 10 og 20 % uden for Den Europæiske
Union afhængig af resultaterne og projektets udvikling.

(21)

Hvad angår markedssvigt, minder de spanske myndigheder ligeledes om, at der er tale om et cyklisk marked,
hvilket fremgår af de store internationale producenters
(Airbus, Boeing, Bombardier og Embraer) offentliggørelse af leverancer og ordrer år efter år. Denne udvikling
følger normalt udviklingen i verdens samlede BNP. Luftfartsselskaberne reagerer imidlertid normalt øjeblikkeligt
på denne udvikling ved at øge eller begrænse deres
ordrer, hvorved de fremkalder problemer på luftfartsmarkedet i hele underleverandørleddet. Denne situation, der
potentielt gør investeringer urentable, gør det endnu
mere nødvendigt med støtte som tilskyndelsesinstrument
i tilfælde af markedssvigt.

(22)

ning for salgskampagnen, der begynder, noget før
produktet kan fremstilles. På det tidspunkt er der stadig
en række uløste tekniske problemer, som f.eks. en optimisering af vægten eller en validering af flyets reaktion,
hvis der opstår problemer osv. Endvidere minder de
spanske myndigheder om, at model ERJ 190 på det tidspunkt, hvor proceduren blev indledt, endnu ikke havde
foretaget sin første flyvning, selv om flyet har en kapacitet på 108 passagerer sammenlignet med 70 for model
ERJ 170, hvilket er en stigning i maksimalvægten ved
flyets start på omkring 50 %, der kræver en omfattende
ændring af flyets indre struktur.

(25)

Hvad angår Kommissionens tvivl om, hvilken form for
FoU godkendelsesarbejdet og vedligeholdelsesanalyserne
udgør, gentager de spanske myndigheder, at alle afprøvninger som led i projektet er direkte knyttet til produktets udvikling, og at projektet ikke omfatter godkendelsesafprøvninger hverken i relation til produktets
markedsføring eller fremstilling. De spanske myndigheder understreger, at de store omkostninger og fristerne
i forbindelse med udvikling af flyprojekter kræver en
hurtig gennemførelse af en hvilken som helst fase, der
har betydning for projektets levedygtighed. Det er
tilfældet for udviklingsafprøvninger, da de afslører og
afhjælper alle risici i forbindelse med de fremtidige
godkendelsesafprøvninger og støtter selve udviklingen af
produktet. Disse udviklingsafprøvninger har til formål at
validere den teknologi, som Gamesa har udviklet. Analyserne kan således betragtes som en del af samme FoUfase som selve udviklingen af teknologien (industriel
forskning). Analyserne skal naturligvis gennemføres på
samme modeller hvad angår materialer og strukturelle
karakteristika som dem, for hvilke man ønsker at validere den tilsvarende teknologi, men ikke nødvendigvis
på produktmodeller helt tæt på salgsmodellen.

(26)

De spanske myndigheder er enige i Kommissionens
analyse, ifølge hvilken man ikke kan betragte godkendelsesaktiviteter for en allerede godkendt prototype med
henblik på den obligatoriske salgstilladelse som FoU-aktiviteter efter rammebestemmelserne. Ifølge de spanske
myndigheder indebærer enhver produktudvikling en
række afprøvninger, test og godkendelser, der angår
materialer, karakteristika og tegninger, og som afhængig
af resultaterne er afgørende for eller ændrer produktet.
De spanske myndigheder mener, at sådanne afprøvninger indgår i enhver ny produktudvikling og er
normale i FoU-projekter i alle sektorer.

(27)

Ifølge de spanske myndigheder gælder det samme for
vedligeholdelsesanalyser, der iværksættes allerede i de
første idéfaser, da de har betydning for projektets direkte
driftsomkostninger og dermed projektets levedygtighed.
De direkte driftsomkostninger er summen af en række

Endvidere er det ifølge de spanske myndigheder fastslået,
at udviklingsfaserne i et flyteknisk program er blevet
mærkbart kortere, hvilket vil kræve mere intensive investeringer og give større risiko, navnlig for forskningsprojekter, hvis udvikling efterfølgende giver mulighed for at
deltage i andre aeronautiske programmer. I de senere år
er udviklingscyklen således blevet forkortet fra ti til fem
år, dvs. tolv måneder til idétegning, otte måneder til den
indledende tegning, sytten måneder til detailtegning,
elleve måneder indtil første flyvning og tolv måneder
indtil flyets godkendelse. I betragtning af konkurrencen i
sektoren er faserne til idétegning, indledende tegning og
detailtegning blevet mærkbart afkortet, hvilket har øget
de medfølgende risici og investeringsbehovet.

(23)

De spanske myndigheder mener således, at en støtte, der
tager sigte på at afhjælpe denne situation har en meget
betydelig tilskyndelsesvirkning.

(24)

Hvad angår spørgsmålet om projektets tilsyneladende
modningsgrad, mener de spanske myndigheder, at det
forhold, at der allerede er foretaget en roll out og en
første flyvning, i højere grad er et spørgsmål om
markedsføring af produktet end om en færdig udvikling
af produktet. Dernæst er formålet med projektet ikke
udelukkende at udvikle et produkt men også at udvikle
teknologier, der giver mulighed for at udvikle en
flystruktur, der kan anvendes til forskellige modeller.
Ifølge de spanske myndigheder er datoen for den første
flyvning vigtig i et flys udviklingsproces, navnlig for at få
kendskab til flyets egentlige tekniske egenskaber samt
belastningsberegninger til godkendelsen. Datoen er ligeledes vigtig i kommerciel henseende, da den har betyd-
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omkostninger i forbindelse med flyvning og vedligeholdelse, der i alt væsentligt er begrænset til erhvervelsesomkostninger (afskrivning og renter af den investerede
kapital), forsikringer, flyveomkostninger (besætning,
brændstof og olie, start- og landingsafgifter) og vedligeholdelsesomkostninger. Det vil sige, at de samlede vedligeholdelsesomkostninger vedrører motor, struktur og
vedligeholdsintervaller, og udformningen af strukturerne
har betydning for spørgsmål som f.eks. valg af materialer
og standardiserede processer for flyet, værktøjer, adgang,
pålidelighed, intervaller mellem inspektioner, de forskellige komponenters varighed, mulighederne for udskiftning af komponenter osv. Alt dette kræver, at man i de
indledende faser arbejder specifikt med disse områder for
at sikre så lave vedligeholdelsesomkostninger som
muligt, da disse omkostninger er et afgørende parameter
i udviklingen af flymateriel.
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korrosion, reparationsteknologier) og projektteknologier
og kvalifikation (informationsteknologi, analyse- og
simuleringsteknologi, analyseteknologi).

(31)

Alle andre forskningsaktiviteter, der er mere direkte
knyttet til produktudvikling, indgår i kategorien forskning på prækonkurrencestadiet. De spanske myndigheder mener under alle omstændigheder, at der er tale
om en rent vejledende inddeling, da man i støtteanmeldelsen til Kommissionen har behandlet hele projektet
som værende udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet.

5. VURDERING

(28)

Endvidere anfører de spanske myndigheder, at Kommissionen selv i det 6. rammeprogram har opført forskning
i relation til nedbringelse af udviklingsomkostningerne
for fly blandt de prioriterede forskningsområder i flysektoren. De spanske myndigheder mener, at det vil være
vanskeligt at forklare, hvorfor denne aktivitet generelt
betragtes som prioriteret i europæisk forskning og
samtidig drages i tvivl i det konkrete tilfælde.

(29)

Hvad angår Kommissionens tvivl om inddelingen af
arbejdet i FoU-stadier ifølge bilag I i rammebestemmelserne, mener de spanske myndigheder, at definitionen af
disse faser er så generel, at anvendelsen på et konkret og
komplekst projekt kan give anledning til forskellige
fortolkninger. De spanske myndigheder mener allerede
at have forklaret grunden til at inddrage de forskellige
omkostninger i de enkelte faser. Ifølge myndighederne
vil det under alle omstændigheder være vanskeligt at
forestille sig, at et projekt af et sådant omfang gennemføres uden en industriel forskningsfase, især i en virksomhed, der for første gang anvender den teknologi, der
er nødvendig for komplekse strukturer som dem, der er
udviklet i dette projekt.

(30)

I det konkrete tilfælde har man vurderet, at […] (*) ud af
et samlet beløb på […]* kan svare til denne omkostningskategori under hensyntagen til omkostningerne i
forbindelse med erhvervelse af ny viden for at sætte
Gamesa i stand til at udvikle strukturer, virksomheden
aldrig før havde udviklet. Konkret omfatter denne nye
viden følgende teknologier: mekaniske teknologier
(forkanter, trykvægge, aktions- og kontrolsystemer, elektriske kabler, specialrammer, ror, fremdrift/stabilisatorer,
grænseflade fuselagebagparti), produktionsteknologier
(sammensatte materialer, skæreteknologier, fugeteknologier), inspektionsteknologier, vedligeholdelse og reparation (ikke-destruktive inspektioner, vedligeholdelsesplan,

(*) 24 % af de støtteberettigede omkostninger anmeldt af de spanske
myndigheder.

(32)

De foranstaltninger, som de spanske myndigheder har
planlagt, giver den støttemodtagende virksomhed en
fordel, da den fritages for en del af omkostningerne ved
forskningsaktiviteterne, som den i princippet skulle bære.
Fordelen er endvidere selektiv i forhold til andre EU-virksomheder, der måtte ønske at gennemføre sådanne
forskningsprojekter. Den kan endvidere påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne, da Gamesa konkurrerer
med europæiske virksomheder som f.eks. GKN (Det
Forenede Kongerige), Hurel-Dubois (Frankrig og Det
Forenede Kongerige) og Latecoère (Frankrig). Endelig
ydes de rentefrie lån direkte af den baskiske lokalregering, og det må derfor antages, at fordelene ydes med
statsmidler. De omhandlede foranstaltninger udgør
derfor statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87.

(33)

Som nævnt i betragtning 13 i denne beslutning har
Kommissionen stillet sig tvivlende i forhold til projektet.
De spørgsmål, der opstår, behandles nedenfor.
Hvad angår forskningsstadiet for visse aktiviteter
ifølge bilag I i rammebestemmelserne

(34)

Kommissionen bemærker for det første, at de spanske
myndigheder ikke er fremkommet med nye oplysninger,
der giver mulighed for at fastslå, at visse af forskningsprogrammets aktiviteter udgør industriel forskning efter
bilag I i rammebestemmelserne. Kommissionen mener
derfor, at tvivlen på dette område fortsat eksisterer, og at
den derfor må betragte al arbejdet som værende mindst
så tæt på markedet som udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet.

(35)

Hvad angår kategoriseringen af godkendelsesaktiviteterne, bemærker Kommissionen, at de spanske myndigheder synes at skelne mellem visse godkendelsesaktiviteter, der i højere grad er knyttet til produktets kommercielle fremtid, og andre der udelukkende er indledende
afprøvninger. De spanske myndigheder støtter Kommissionens analyse, ifølge hvilken godkendelsesaktiviteter
ikke henhører under FoU ifølge rammebestemmelserne,
hvad angår den første kategori, men derimod for den
anden. Kommissionen erkender, at visse afprøvninger
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under et flyprodukts udviklingsproces er rent teknologiske test (dog indledende), mens andre er lovpligtige
afprøvninger af produktet. Kommissionen bemærker
imidlertid, at de spanske myndigheder ikke har fremsat
supplerende oplysninger om detaljerne i det arbejde,
som Kommissionen har rejst tvivl om, eller om hvad der
eventuelt ikke nødvendigvis er godkendelsesaktiviteter
men snarere indledende afprøvninger.

(39)

30.3.2004

På grundlag af ovenstående bemærkninger skal de
samlede
støtteberettigede
omkostninger
således
nedbringes
til
8 206 000 000 pesetas,
dvs.
49 319 053,29 EUR.

Støttens tilskyndelsesvirkning

(36)

(37)

(38)

Da der ikke foreligger yderligere oplysninger, mener
Kommissionen derfor ikke, at de godkendelsesaktiviteter,
der indgår i programmet, udgør forsknings- og udviklingsaktiviteter efter rammebestemmelserne, eller at de
omkostninger, der medgår til disse aktiviteter, kan indgå
i de støtteberettigede omkostninger ifølge nævnte
rammebestemmelser. Dette beløb, dvs. […]*, skal derfor
fratrækkes de samlede støtteberettigede omkostninger,
som de spanske myndigheder har anmeldt.

Hvad angår kategoriseringen af vedligeholdelsesanalyser,
anfører de spanske myndigheder, at disse aktiviteter blev
foretaget sideløbende med udviklingen af flyet. De
bemærker endvidere, at disse analyser bidrog til at
nedbringe udviklingsomkostningerne for flyet, og at
forskningen vedrørende nedbringelse af disse omkostninger var et af områderne i det 6. rammeprogram,
hvilket viser, at disse aktiviteter faktisk henhører under
FoU. Kommissionen mener, at det forhold, at visse aktiviteter delvis gennemføres sideløbende med flyets udvikling og udnytter resultaterne af denne udvikling som
input, blot betyder, at aktiviteterne vedrører netop dette
fly, hvorimod det ikke kan konkluderes, at de er en del
af forskningsprocessen. Kommissionen bemærker, at der
under alle omstændigheder er tale om aktiviteter, der pr.
definition vedrører det færdige produkt. Endelig
bemærker Kommissionen, at det forhold, at det 6.
rammeprogram blandt sine målsætninger har en
nedbringelse af udviklingsomkostningerne for fly på
ingen måde giver anledning til at konkludere, at alle aktiviteter, der tager sigte på at nedbringe disse omkostninger, udgør forskning. Nedbringelse af omkostninger
er faktisk en af de målsætninger, som enhver konkurrencebaseret virksomhed opstiller. Der kan kun være tale
om forskning, når den omhandlede omkostningsnedbringelse er baseret på nye fremgangsmåder eller nye teknologiske koncepter, hvilket de spanske myndigheder i det
konkrete tilfælde ikke har påvist er tilfældet. Kommissionen mener derfor ikke, at dens tvivl vedrørende arten
af FoU i forbindelse med godkendelsesaktiviteterne ifølge
rammebestemmelserne kan fjernes.

Kommissionen mener derfor ikke, at vedligeholdelsesanalyserne er FoU-aktiviteter ifølge rammebestemmelserne, og omkostningerne i relation til disse aktiviteter
kan derfor ikke indgå i de støtteberettigede omkostninger ifølge disse rammebestemmelser. Beløbet på […]
skal derfor fratrækkes de samlede støtteberettigede
omkostninger, som de spanske myndigheder har
anmeldt.

(40)

Kommissionen har for det første noteret sig de oplysninger, de spanske myndigheder har givet vedrørende de
kvantitative data for støttens tilskyndelsesvirkning.
Kommissionen mener, at disse oplysninger giver
mulighed for at fjerne tvivlen om, hvorvidt man kunne
tage højde for disse oplysninger ved vurderingen af støttens tilskyndelsesvirkning.

(41)

Fra et kvalitativt synspunkt har Kommissionen ligeledes
bemærket, at nogle af de oplysninger, Kommissionen
havde rejst tvivl om vedrørende projektets modningsgrad, ikke i det konkrete tilfælde afspejlede den reelle
modningsgrad. Det gælder navnlig flyets roll out, hvor
Kommissionen bemærker, at der konkret snarere var tale
om et kommunikativt tiltag over for kunder end en
teknisk etape.

(42)

Endelig bemærker Kommissionen, at selskabet havde
afsendt støtteansøgningen til de lokale myndigheder før
programmets iværksættelse.

(43)

På grundlag af ovenstående mener Kommissionen, at
den i det konkrete tilfælde kan antage, at støtten har
tilskyndelsesvirkning ifølge afsnit 6 i rammebestemmelserne.

Konklusion
(44)

På grundlag af ovenstående betragtninger mener
Kommissionen, at de fleste af de aktiviteter, de spanske
myndigheder har anmeldt, udgør forenelig støtte ifølge
betingelserne i rammebestemmelserne. Denne del svarer
til støtteberettigede omkostninger, der beløber sig til
8 206 000 000 ESP, dvs. 49 319 053,29 EUR, vedrørende udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet.

(45)

Den maksimale støtteintensitet er på 25 % i medfør af
punkt 5.5 i rammebestemmelserne, hvortil der kan
lægges en bonus på 5 procentpoint i medfør af punkt
5.10.2, andet afsnit, i rammebestemmelserne, da arbejdet
foregår i en region, hvor der kan ydes regionalstøtte
ifølge EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

(46)

Kommissionen mener således, at støtten kan godkendes
ifølge rammebestemmelserne, hvis bruttosubventionsækvivalenten
ikke
overskrider
30 %
af
49 319 053,29 EUR, dvs. 14 795 715,99 EUR.
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Kommissionen bemærker i den henseende, at bruttosubventionsækvivalenten skal beregnes på basis af den
offentliggjorte referencesats og kalkulationsrente, hvortil
lægges 400 basispoint, da der ikke var knyttet nogen
form for sikkerhed til statens lån (1). For beregningen af
støttens bruttosubventionsækvivalent henvises de
spanske myndigheder til afsnit 3 i bilag I i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte (2) —

L 91/55
Artikel 2

Kongeriget Spanien underretter senest to måneder efter meddelelsen af denne beslutning Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at efterkomme bestemmelserne i
artikel 1.

Artikel 3
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Spanien.

Artikel 1
Den støtte, som Kongeriget Spanien planlægger at yde virksomheden Gamesa i form af et rentefrit lån på i alt
27 772 769,34 EUR, er forenelig med fællesmarkedet efter EFtraktatens artikel 87, stk. 3, litra c), forudsat at støttens bruttosubventionsækvivalent ikke overskrider 14 795 715,99 EUR.
Støttens bruttosubventionsækvivalent beregnes på grundlag af
den referencesats og kalkulationsrente, som Kommissionen har
offentliggjort, hvortil lægges 400 basispoint.

(1) EFT C 273 af 9.9.1997, s. 3.
(2) EFT C 74 af 10.3.1998, s. 7.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2003.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 24. marts 2004
om midlertidig handel med frø af arterne Vicia faba og Glycine max, der ikke opfylder kravene i
henholdsvis Rådets direktiv 66/401/EØF eller 2002/57/EF
(meddelt under nummer K(2004) 884)
(EØS-relevant tekst)

(2004/287/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug,
Havebrug og Skovbrug —

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni
1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 17,
stk. 1,
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

under henvisning til Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni
2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (2), særlig
artikel 21, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I Frankrig er mængden af frø af hestebønne (Vicia faba)
og sojabønne (Glycine max), som er egnet til dyrkning
under dyrkningsforholdene i denne medlemsstat, og som
opfylder kravene i henholdsvis direktiv 66/401/EØF eller
2002/57/EF med hensyn til spireevne, utilstrækkelig og
kan således ikke dække denne medlemsstats behov.
Det er umuligt at dække behovet for frø af disse arter på
tilfredsstillende vis med frø, som opfylder alle krav i
henholdsvis direktiv 66/401/EØF eller 2002/57/EF, fra
andre medlemsstater eller fra tredjelande.

(3)

Frankrig bør derfor bemyndiges til at tillade handel med
frø af disse arter, som opfylder mindre strenge krav, i en
periode, der udløber den 30. april 2004.

(4)

Uanset om frøene er høstet i en medlemsstat eller et
tredjeland, der er omfattet af Rådets beslutning 2003/17/
EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og
om ligestilling af frø produceret i tredjelande (3), bør
andre medlemsstater, som er i stand til at forsyne Frankrig med frø af denne art, derudover bemyndiges til at
tillade handel med sådanne frø.

(5)

Frankrig bør fungere som koordinator for at sikre, at
den samlede mængde frø, der tillades i henhold til denne
beslutning, ikke overstiger den sammesteds fastsatte
maksimumsmængde.

(1) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66. Senest ændret ved direktiv
2003/61/EF (EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23).
(2) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74. Senest ændret ved direktiv 2003/61/
EF.
(3) EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10. Ændret ved beslutning 2003/403/EF
(EUT L 141 af 7.6.2003, s. 23).

Artikel 1
Indtil den 30. april 2004 tillades handel i Fællesskabet med frø
af hestebønne (Vicia faba), som ikke opfylder kravene i direktiv
66/401/EØF med hensyn til mindste spireevne, hvis de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne beslutning, og nedenstående betingelser er opfyldt:
a) Spireevnen skal mindst svare til den, der er fastsat i bilaget
til denne beslutning.
b) På den officielle etiket skal spiringen, der er fastslået ved den
officielle undersøgelse i henhold til artikel 2, stk. 1, litra C,
underlitra d), i direktiv 66/401/EØF, være angivet.
c) Frøene skal første gang være blevet bragt i handelen i
henhold til artikel 3 i denne beslutning.

Artikel 2
Indtil den 30. april 2004 tillades handel i Fællesskabet med frø
af sojabønne (Glycine max), som ikke opfylder kravene i direktiv
2002/57/EF med hensyn til mindste spireevne, hvis de betingelser, der er fastsat i bilaget til denne beslutning, og nedenstående betingelser er opfyldt:
a) Spireevnen skal mindst svare til den, der er fastsat i bilaget
til denne beslutning.
b) På den officielle etiket skal spiringen, der er fastslået ved den
officielle undersøgelse i henhold til artikel 2, stk. 1, litra f)
og g), i direktiv 2002/57/EF, være angivet.
c) Frøene skal første gang være blevet bragt i handelen i
henhold til artikel 3 i denne beslutning.
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En medlemsstat, der modtager en ansøgning i overensstemmelse med artikel 3, underretter straks den koordinerende
medlemsstat om den mængde, ansøgningen vedrører. Den
koordinerende medlemsstat meddeler straks den medlemsstat,
der har givet underretning, hvorvidt imødekommelse af ansøgningen ville resultere i, at maksimumsmængden overskrides.

Artikel 3
En leverandør, der ønsker at bringe de i artikel 1 og 2 nævnte
frø i handelen, skal anmode den medlemsstat, hvori han er
etableret, eller hvortil han importerer, om tilladelse hertil.
Den pågældende medlemsstat giver leverandøren tilladelse til at
bringe frøene i handelen, medmindre:

Artikel 5

a) der er velbegrundet tvivl om, at leverandøren kan bringe
den mængde frø, han har ansøgt om tilladelse for, i
handelen, eller

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige
medlemsstater om, hvor store mængder frø de har tilladt bragt
i handelen i henhold til denne beslutning.

b) den samlede mængde, der tillades bragt i handelen i henhold
til den pågældende undtagelse, ville overstige den maksimumsmængde, der er anført i bilaget.

Artikel 6
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 4
Ved anvendelsen af denne beslutning yder medlemsstaterne
hinanden administrativ bistand.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2004.

Frankrig fungerer som koordinerende medlemsstat, for så vidt
angår artikel 1 og 2, for at sikre, at den samlede mængde, der
gives tilladelse til, ikke overstiger de i bilaget fastsatte maksimumsmængder.

På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG

Art

Glycine max

Sortstype

(tidlighed: halvsildig) Dekabig, Zen, Sapporo,
Fukui, Safrana, Nikko, Celior, Giulietta, Paoki
(tidlighed: halvsildig til sildig) Imari, Mariana

Vicia faba

Divine, Gloria, Maya, Melodie, Victoria

Maksimumsmængde
(tons)

Mindste spireevne
(% af de rene frø)

2 500
75
700
3 980

80
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 26. marts 2004
om midlertidig adgang for Australien og New Zealand til EF-beredskabslagrene af mund- og klovesygevirusantigener
(meddelt under nummer K(2004) 967)
(EØS-relevant tekst)

(2004/288/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/85/EF af 29.
september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af
mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og
beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af
direktiv 92/46/EØF (1), særlig artikel 83, stk. 3, og

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

ud fra følgende betragtninger:
Artikel 1
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I henhold til Rådets beslutning 91/666/EØF af 11.
december 1991 om oprettelse af EF-beredskabslagre af
mund- og klovesygevacciner (2) er der oprettet beholdninger af antigener til hurtig formulering af mund- og
klovesygevacciner.

Australien og New Zealand er endnu ikke færdige med
at oprette egne beredskabslagre af mund- og klovesygevirusantigener og har derfor anmodet om midlertidig
bistand fra Fællesskabet, hvis der indføres nødvaccination for at bekæmpe et eventuelt udbrud af mund- og
klovesyge.

Australiens og New Zealands kompetente myndigheder
har fremlagt oplysninger om deres risikovurdering og
skøn over, hvilke mængder og subtyper af antigener der
er brug for som led i deres beredskabsplaner.

Efter vurderingen af anmodningen fra Australiens og
New Zealands myndigheder og under hensyntagen til
kapacitet og rådighed over mængder og subtyper af antigener i EF-antigenberedskabslagrene ser det ud til, at den
bistand, der anmodes om, kan gives, uden at det i
unødigt omfang går ud over Fællesskabets beredskabsplaner.

Australien og New Zealand bør på visse betingelser have
midlertidig adgang til EF-antigenberedskabslagrene.

(1) EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1.
(2) EFT L 368 af 31.12.1991, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

Australien og New Zealand har på følgende betingelser midlertidig adgang til EF-beredskabslagrene af antigener til formulering af mund- og klovesygevacciner:
1) Hvert af de to lande har indtil den 31. december
adgang i form af ret til at få udleveret højst 500 000
vaccineækvivalente doser, dog højst for de to
tilsammen 50 % af de eksisterende beholdninger
enkelte antigener i EF-beredskabslagrene.

2004
kvæglande
af de

2) Afhængigt af specifikationen i den skriftlige anmodning fra
Australiens og New Zealands kompetente myndigheder
sørger Kommissionen for, at de relevante antigener formuleres hurtigst muligt eller omgående, og at vaccinerne fremstilles, aftappes, mærkes og leveres i henhold til de eksisterende aftaler mellem Kommissionen og producenten.
3) Hvis stk. 2 bringes i anvendelse, påser Kommissionen, at
udgifterne til følgende foranstaltninger afholdes forholdsmæssigt af Australiens og New Zealands kompetente
myndigheder, uanset hvem der har anmodet om, at antigener fra EF-beredskabslagrene formuleres til vacciner:
a) flytning af antigener fra oplagringsstedet til producentens
virksomhed
b) formulering og fremstilling af vacciner, herunder evt.
fornøden supplerende afprøvning
c) aftapning og mærkning af vaccinerne samt transport til
det angivne leveringssted
d) hurtigst mulig erstatning af anvendte mængder af antigen
med antigener af mindst samme kvalitet og oprindelse.
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Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Rådets beslutning 2004/161/EF af 10. februar 2004 om forlængelse af anvendelsesperioden for
beslutning 2000/185/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats for visse
arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/
EØF
(Den Europæiske Unions Tidende L 52 af 21. februar 2004)
På omslaget og på side 62, i titlen på denne beslutning:
i stedet for: »Rådets beslutning 2004/161/EF …«
læses:
»Rådets beslutning 2004/189/EF …«.
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