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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1400/2003 VAN DE COMMISSIE
van 6 augustus 2003
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1947/2002 (2), en met name op artikel 4,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de
periodes die in de bijlage bij die verordening zijn
vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 augustus 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 augustus 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 6 augustus 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen ( )

0702 00 00

060
999

34,6
34,6

0709 90 70

052
999

83,4
83,4

0805 50 10

382
388
524
528
999

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

0806 10 10

052
204
220
400
600
624
999

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

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
800
804
999

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

0808 20 50

052
388
512
528
999

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

0809 20 95

052
400
404
999

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

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

129,8
129,8

0809 40 05

064
068
094
624
999

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

1

Forfaitaire invoerwaarde

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1401/2003 VAN DE COMMISSIE
van 6 augustus 2003
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 245/2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector vezelvlas en -hennep
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De uiterste datum voor de mededeling door de lidstaten
aan de Commissie van het overzicht van het verkoopseizoen dient derhalve dienovereenkomstig te worden
gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor natuurlijke vezels,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27
juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector vezelvlas en -hennep (1), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 651/2002 van de Commissie (2), en met
name op artikel 9,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Artikel 7, lid 1, tweede streepje, van Verordening (EG)
nr. 245/2001 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 651/2002, bepaalt dat voor
steun voor de verwerking van vlas- en hennepstro
uitsluitend in aanmerking komen vlas- of hennepvezels
die vóór 1 mei volgende op het einde van het betrokken
verkoopseizoen zijn verkregen. Volgens artikel 12, lid 2,
van voornoemde verordening moeten de verwerkingssteun en, in voorkomend geval, de aanvullende steun,
die bij Verordening (EG) nr. 1673/2000 zijn ingesteld,
door de lidstaat vóór 1 augustus volgende op vorenvermelde uiterste datum worden uitgekeerd.
Gezien de tijd die nodig is voor de administratieve afwikkeling en voor de controles die voor de toekenning en
de definitieve uitkering van de steun moeten worden
uitgevoerd, is het dienstig de termijn voor de betaling
van de steun door de lidstaten te verlengen. Om een
continuïteit te verzekeren, moet worden bepaald dat de
maatregel met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus
wordt toegepast.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 245/2001 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 12, lid 2, wordt de datum „1 augustus” vervangen
door „15 oktober”;
2. In artikel 15, lid 3, wordt de datum „30 september”
vervangen door „15 december”.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 augustus 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 16.
(2) PB L 101 van 17.4.2002, blz. 3.
(3) PB L 35 van 6.2.2001, blz. 18.
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VERORDENING (EG) Nr. 1402/2003 VAN DE COMMISSIE
van 1 augustus 2003
tot vaststelling van een tabellenschema en definities voor de statistische basisenquêtes naar de
wijnbouwoppervlakten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 357/79 van de Raad van 5
februari 1979 betreffende de statistische enquêtes naar de wijnbouwoppervlakten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2329/98 (2), en met name op artikel 4, lid 2,

(4)

De in deze verordening vastgestelde maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de landbouwstatistiek en het Comité van
beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2585/2001 (4), en met name op artikel 73,

De vorm van het tabellenschema voor de basisenquêtes naar de
wijnbouwoppervlakten is in bijlage I vastgesteld.

Overwegende hetgeen volgt:

1. De definities met betrekking tot de basisenquêtes zijn in
bijlage II opgenomen.

(1)

(2)

(3)

Verordening (EEG) nr. 991/79 van de Commissie van 17
mei 1979 tot vaststelling van een tabellenschema en
definities voor de statistische basisenquêtes naar de wijnbouwoppervlakten en tot intrekking van de Verordeningen nr. 143 en nr. 26/64/EEG van de Commissie (5)
is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (6). Ter wille van
de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst
dient tot codificatie van deze verordening te worden
overgegaan.

Artikel 2

2. Gezien het feit dat de statistische basisenquêtes betrekking
hebben op de situatie aan het einde van een wijnoogstjaar,
wordt de wijnbouwoppervlakte, die gedurende het wijnoogstjaar dat aan de enquête voorafgaat is beplant, herbeplant of
geënt, geacht minder dan één jaar oud te zijn.
Artikel 3
Verordening (EEG) nr. 991/79 wordt ingetrokken.

Ingevolge Verordening (EEG) nr. 357/79 dienen de
lidstaten de resultaten van de basisenquêtes mede te
delen in de vorm van een tabellenschema dat overeenkomstig de in artikel 8 van deze verordening genoemde
procedure moet worden goedgekeurd.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als
verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden
gelezen volgens de in bijlage IV opgenomen concordantietabel.

Bepaalde definities met betrekking tot de basisenquêtes
moeten worden vastgesteld, teneinde de vergelijkbaarheid van de gegevens in deze tabellen te waarborgen.

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 augustus 2003.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

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

PB L 54 van 5.3.1979, blz. 124.
PB L 291 van 30.10.1998, blz. 2.
PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10.
PB L 129 van 28.5.1979, blz. 1.
Zie bijlage III.
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BIJLAGE I
TABEL 1
BEDRIJVEN, BEBOUWDE WIJNBOUWOPPERVLAKTE EN GEBRUIKTE LANDBOUWOPPERVLAKTE (GLO), NAAR AARD VAN DE
PRODUCTIE EN GROOTTEKLASSE
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TABEL 2
BEDRIJVEN, BEBOUWDE WIJNBOUWOPPERVLAKTE (1) EN GEBRUIKTE LANDBOUWOPPERVLAKTE (GLO) VOLGENS DE GROOTTEKLASSE EN VOLGENS HET AANDEEL (%) VAN DE GLO BEPLANT MET WIJNDRUIVEN
2.1. Alle bedrijven
2.2. Bedrijven waarvan de oppervlakte enkel bestemd is voor de productie van v.q.p.r.d.
2.3. Bedrijven waarvan de oppervlakte enkel bestemd is voor de productie van andere wijnen
2.4. Bedrijven waarvan de volledige oppervlakte beplant is met tafeldruiven
2.5. Bedrijven waarvan de volledige oppervlakte beplant is met druiven voor krenten en rozijnen (2)
2.6. Andere bedrijven met wijnbouwoppervlakten (3)

(1) In de tabellen 2.1 tot en met 2.6 wordt geen rekening gehouden met de oppervlakte bestemd voor de productie van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken.
(2) Facultatief voor alle lidstaten behalve Griekenland.
(3) „Andere bedrijven” heeft betrekking op andere bedrijven dan die bedoeld bij 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.
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TABEL 3
BEDRIJVEN EN BEBOUWDE WIJNBOUWOPPERVLAKTE BEPLANT MET WIJNDRUIVENRASSEN, VOLGENS GROOTTEKLASSE EN
VOLGENS HET AANDEEL (%) VAN DE OPPERVLAKTE BESTEMD VOOR V.Q.P.R.D. IN DE TOTALE WIJNBOUWOPPERVLAKTE
BEPLANT MET WIJNDRUIVENRASSEN
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TABEL 4
LANDBOUWOPPERVLAKTE MET WIJNDRUIVEN BEPLANT, INGEDEELD NAAR WIJNSTOKRASSEN EN DE LEEFTIJD VAN DE WIJNSTOKKEN, IN HECTARE
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TABEL 5
LANDBOUWOPPERVLAKTE MET WIJNDRUIVEN BEPLANT, VOLGENS DE AARD VAN DE PRODUCTIE EN DE OPBRENGSTKLASSEN,
IN HECTARE
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BIJLAGE II
Voor de toepassing van de onderhavige verordening wordt verstaan onder:
a) bedrijf:
een technisch-economische eenheid, die onder één beheer is geplaatst en landbouwproducten voortbrengt;
b) gebruikte landbouwoppervlakte (GLO):
de totale oppervlakte aan bouwland, blijvend grasland, voor meerjarige cultures bestemde gronden en tuinen voor
eigen gebruik;
c) bebouwde wijnbouwoppervlakte:
alle oppervlakten die beplant zijn met wijnstokken welke reeds in productie dan wel nog niet in productie zijn en
bestemd zijn voor de productie van druiven en/of vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken en die regelmatig teeltbewerkingen hebben ondergaan om een product op te leveren dat in de handel kan worden gebracht;
d) met wijndruivenrassen beplante oppervlakten voor v.q.p.r.d.:
oppervlakten die beplant zijn met wijndruivenrassen, welke geschikt zijn voor de productie van in bepaalde gebieden
voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.) en die voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1493/1999,
alsmede aan die welke ter toepassing daarvan zijn vastgesteld en aan de nationale voorschriften die zijn vastgesteld
ingevolge die verordening;
e) met wijndruivenrassen beplante oppervlakten voor andere wijnen:
oppervlakten die beplant zijn met wijndruivenrassen, bestemd voor de productie van andere wijnen dan v.q.p.r.d.;
f) wijnoogstjaar:
het wijnoogstjaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli;
g) vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken; kwekerijen; wijngaarden met moederplanten die onderstokken opleveren:
zoals omschreven staat in Richtlijn 68/193/EEG van de Raad van 9 april 1968 betreffende het in de handel brengen
van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (1);
h) wijndruivenrassen; tafeldruivenrassen:
zoals omschreven staat in Verordening (EG) nr. 1493/1999.

(1) PB L 93 van 17.4.1968, blz. 15.
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BIJLAGE III
INGETROKKEN VERORDENING MET DE WIJZIGING DAARVAN
Verordening (EEG) nr. 991/79 van de Commissie (PB L 129 van 28.5.1979, blz. 1)
Verordening (EEG) nr. 2802/85 van de Commissie (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 15)

BIJLAGE IV
CONCORDANTIETABEL
Verordening (EEG) nr. 991/79

Artikelen 1 en 2

De onderhavige verordening

Artikelen 1 en 2

Artikel 3

—

—

Artikel 3

—

Artikel 4

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage II

—

Bijlage III

—

Bijlage IV
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VERORDENING (EG) Nr. 1403/2003 VAN DE COMMISSIE
van 6 augustus 2003
inzake de stopzetting van de visserij op blauwe leng door vaartuigen die de vlag van Frankrijk
voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name op artikel 21,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 2341/2002 van de Raad van 20
december 2002 tot vaststelling, voor 2003, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de
Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap,
in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te
nemen voorschriften (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1091/2003 (4), zijn voor 2003 quota voor
blauwe leng vastgesteld.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het toegewezen quotum te hebben
bereikt.
Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden blauwe leng die in de wateren
van de ICES-zones II, IV en V (EG-wateren en wateren
die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde

landen vallen) zijn gevangen door vaartuigen die de vlag
van Frankrijk voeren of die in Frankrijk zijn geregistreerd, het voor 2003 toegewezen quotum bereikt.
Frankrijk heeft de vangst uit dit bestand verboden met
ingang van 20 juli 2003. Deze datum moet derhalve
worden aangehouden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden blauwe leng die in de wateren van de ICESzones II, IV en V (EG-wateren en wateren die niet onder de
soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) zijn
gevangen door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren of
die in Frankrijk zijn geregistreerd, worden geacht het voor
2003 aan Frankrijk toegewezen quotum te hebben bereikt.
De visserij op blauwe leng in de wateren van de ICES-zones II,
IV en V (EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit
of jurisdictie van derde landen vallen) door vaartuigen die de
vlag van Frankrijk voeren of die in Frankrijk zijn geregistreerd,
alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van
vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is verboden vanaf de
datum waarop deze verordening van toepassing wordt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 20 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 augustus 2003.
Voor de Commissie
Jörgen HOLMQUIST

Directeur-generaal Visserij

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

PB L
PB L
PB L
PB L

261 van 20.10.1993, blz. 1.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
356 van 31.12.2002, blz. 12.
157 van 26.6.2003, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 1404/2003 VAN DE COMMISSIE
van 6 augustus 2003
inzake de stopzetting van de visserij op zeeduivel door vaartuigen die de vlag van Frankrijk
voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name op artikel 21,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 2341/2002 van de Raad van 20
december 2002 tot vaststelling, voor 2003, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de
Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap,
in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te
nemen voorschriften (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1091/2003 (4), zijn voor 2003 quota voor
zeeduivel vastgesteld.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het toegewezen quotum te hebben
bereikt.
Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden zeeduivel die in de wateren van
de ICES-zones VIIIc, IX en X en CECAF-zone 34.1.1 (EG-

wateren) zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van
Frankrijk voeren of die in Frankrijk zijn geregistreerd,
het voor 2003 toegewezen quotum bereikt. Frankrijk
heeft het vissen op dit bestand verboden met ingang van
20 juli 2003. Deze datum moet derhalve worden aangehouden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden zeeduivel die in de wateren van de ICES-zones
VIIIc, IX en X en CECAF-zone 34.1.1 (EG-wateren) zijn
gevangen door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren of
die in Frankrijk zijn geregistreerd, worden geacht het voor
2003 aan Frankrijk toegewezen quotum te hebben bereikt.
De visserij op zeeduivel in de wateren van de ICES-zones VIIIc,
IX en X en CECAF-zone 34.1.1 (EG-wateren) door vaartuigen
die de vlag van Frankrijk voeren of die in Frankrijk zijn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het overladen en het
lossen van vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is verboden
vanaf de datum waarop deze verordening van toepassing
wordt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 20 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 augustus 2003.
Voor de Commissie
Jörgen HOLMQUIST

Directeur-generaal Visserij

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

PB L
PB L
PB L
PB L

261 van 20.10.1993, blz. 1.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
356 van 31.12.2002, blz. 12.
157 van 26.6.2003, blz. 1.

L 199/14

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

7.8.2003

VERORDENING (EG) Nr. 1405/2003 VAN DE COMMISSIE
van 6 augustus 2003
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De vastgestelde invoerrechten zijn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt. De invoerrechten blijven ook van kracht als in de twee weken die
aan de volgende periodieke vaststelling voorafgaan geen
enkele notering beschikbaar is voor de in artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 1503/96 bedoelde referentiebron.

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten, moeten deze rechten worden berekend
aan de hand van de in een referentieperiode geconstateerde marktkoersen.

(6)

De toepassing van de tweede alinea van artikel 4, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 1503/96 leidt ertoe het invoerrecht, vastgesteld vanaf 15 mei 2003 bij Verordening
(EG) nr. 832/2003 van de Commissie (5), aan te passen
zoals vermeld in de bijlagen bij deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1503/96 van de Commissie van
29 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1298/2002 (4), en met name op artikel 4, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 11 van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat bij de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelijk aan de interventieprijs voor
deze producten bij de invoer, verhoogd met een bepaald
percentage naargelang het om gedopte of volwitte rijst
gaat, en verminderd met de invoerprijs, voorzover dit
recht niet hoger is dan dat van het gemeenschappelijk
douanetarief.

(2)

In artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95 is
bepaald dat de cif-invoerprijzen worden berekend op
basis van de representatieve prijzen voor het betrokken
product op de wereldmarkt of op de invoermarkt voor
het product in de Gemeenschap.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1503/96 zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 3072/
95 ten aanzien van de invoerrechten in de sector rijst.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 11, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 3072/
95 bedoelde invoerrechten in de sector rijst worden aangepast
overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1503/96 en
zijn vastgesteld in bijlage I bij deze verordening aan de hand
van de in bijlage II vermelde elementen.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 7 augustus 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 augustus 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

329 van 30.12.1995, blz. 18.
62 van 5.3.2002, blz. 27.
189 van 30.7.1996, blz. 71.
189 van 18.7.2002, blz. 8.

(5) PB L 120 van 15.5.2003, blz. 15.
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BIJLAGE I
Invoerrechten voor rijst en breukrijst
(in EUR/t)
Invoerrechten ( )
5

GN-code

Derde landen
(behalve ACS en Bangladesh) (3)

ACS (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
India en Pakistan (6)

Egypte (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) Het invoerrecht op rijst van oorsprong uit de ACS-staten wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad (PB L 345 van
10.12.2002, blz. 5) en Verordening (EG) nr. 638/2003 van de Commissie (PB L 93 van 9.4.2003, blz. 3) vastgestelde regelingen.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1706/98 worden de invoerrechten niet toegepast op producten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en
de Stille Oceaan die rechtstreeks in het overzeese departement Réunion worden ingevoerd.
(3) Het recht bij invoer van rijst in het overzeese departement Réunion is vastgesteld in artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3072/95.
(4) Het invoerrecht op rijst, met uitzondering van breukrijst (GN-code 1006 40 00), van oorsprong uit Bangladesh, wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening
(EEG) nr. 3491/90 van de Raad (PB L 337 van 4.12.1990, blz. 1) en de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 862/91 van de Commissie (PB L 88 van 9.4.1991, blz. 7) vastgestelde regelingen.
(5) De invoer van producten van oorsprong uit de LGO is vrijgesteld van invoerrechten overeenkomstig artikel 101, lid 1, van het gewijzigde Besluit 91/482/EEG van de
Raad (PB L 263 van 19.9.1991, blz. 1).
(6) Voor gedopte Basmati-rijst, van oorsprong uit India en Pakistan, wordt een vermindering van 250 EUR/t toegepast (artikel 4 bis van de gewijzigde Verordening (EG) nr.
1503/96).
(7) Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
(8) Het invoerrecht op rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte wordt toegepast overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad (PB L 292 van
15.11.1996, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 196/97 van de Commissie (PB L 31 van 1.2.1997, blz. 53) vastgestelde regelingen.
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BIJLAGE II
Berekening van de invoerrechten in de sector rijst
Indica-rijst

Japonica-rijst

Padie

Breukrijst
Gedopt

Volwit

Gedopt

Volwit

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Cif-prijs Arag (EUR/t)

—

256,65

204,91

240,46

298,82

—

b) Fob-prijs (EUR/t)

—

—

—

213,99

272,35

—

c) Kosten van zeevervoer (EUR/t)

—

—

—

26,47

26,47

—

d) Bron

—

Operateurs

Operateurs

—

1. Invoerrecht (EUR/t)
2. Berekeningselementen:

(1) Recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

USDA en opera- USDA en operateurs
teurs
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 21 juli 2003
betreffende de vervulling van de voorwaarden van artikel 3 van Besluit nr. 3/2002 van de Associatieraad EU-Polen van 23 oktober 2002 tot verlenging van de periode die is vermeld in artikel 8, lid
4, van Protocol nr. 2 betreffende de producten die vallen onder het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) van de Europaovereenkomst
(2003/588/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

worden verminderd; en dat het herstructureringsprogramma dient aan te sluiten bij een algemene rationalisatie en capaciteitsvermindering in Polen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 87, lid 3, onder e),
Gelet op Besluit nr. 3/2002 van de Associatieraad EU/Polen tot
verlenging van de periode die is opgenomen in artikel 8, lid 4,
van Protocol nr. 2 betreffende de producten die vallen onder
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal van de Europaovereenkomst, inzonderheid op
artikel 3,

(3)

De eerste periode van vijf jaar verstreek op 31 december
1996.

(4)

Polen heeft in april 1997 een verzoek ingediend tot
verlenging van bovengenoemde periode.

(5)

Het is passend de bedoelde periode met acht jaar te
verlengen, met ingang van 1 januari 1997, of tot de
datum waarop Polen toetreedt tot de Europese Unie,
indien die laatste datum eerder is.

(6)

Hiertoe stelde de Associatieraad EU-Polen op 23 oktober
2002 Besluit nr. 3/2002 vast, dat voorlopig wordt toegepast met ingang van die datum.

(7)

Artikel 1 van Besluit nr. 3/2002 van de Associatieraad
EU-Polen kent een verlenging van bovengenoemde
periode toe, mits aan de voorwaarden van de artikelen 2
en 3 is voldaan.

(8)

Krachtens artikel 2 van Besluit nr. 3/2002 van de Associatieraad EU-Polen wordt de verlenging van bovengenoemde periode afhankelijk gesteld van de indiening
door Polen van een herstructureringsprogramma en
bedrijfsplannen voor alle bedrijven die betrokken zijn bij
het herstructureringsproces die voldoen aan de eisen van
artikel 8, lid 4, van Protocol nr. 2 van de Europaovereenkomst en die beoordeeld en goedgekeurd zijn door de
nationale toezichthoudende autoriteit voor staatssteun
(het Nationaal Bureau voor mededinging en consumentenbescherming).

Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op 16 december 1991 werd een Europaovereenkomst
ondertekend waarbij een associatie tot stand werd
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds (1).
Artikel 8, lid 4, van Protocol nr. 2 van bovengenoemde
Europaovereenkomst bepaalt dat Polen, gedurende de
eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst en in afwijking van het bepaalde in lid 1, onder
iii), van genoemd artikel, in uitzonderlijke gevallen met
betrekking tot staalproducten overheidssteun mag
verlenen voor herstructurering, mits deze ertoe leidt dat
de begunstigde ondernemingen aan het einde van de
herstructureringsperiode onder normale marktvoorwaarden levensvatbaar zijn; dat het bedrag en de intensiteit van deze steun strikt beperkt dienen te blijven tot
hetgeen voor het herstel van de levensvatbaarheid absoluut noodzakelijk is, en de steun geleidelijk dient te

(1) PB L 348 van 31.12.1993, blz. 2.

L 199/18
(9)
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Protocol nr. 8 betreffende de herstructurering van de
Poolse staalindustrie, dat is gehecht aan het Toetredingsverdrag van de Republiek Cyprus, de Republiek Estland,
de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen,
de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de
Tsjechische Republiek, bepaalt dat door Polen verleende
overheidssteun voor herstructurering aan gespecificeerde
delen van de Poolse staalindustrie onder bepaalde
omstandigheden als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt beschouwd; de eerste van deze voorwaarden is dat de periode die is opgenomen in artikel 8,
lid 4, van Protocol nr. 2 betreffende EGKS-producten bij
de Europaovereenkomst verlengd is tot de datum van
toetreding. Punt 5 van Protocol nr. 8 bepaalt dat bij
latere privatiseringen van de begunstigde ondernemingen
dezelfde voorwaarden in acht moeten worden genomen.
Punt 6 van Protocol nr. 8 bepaalt dat de aan de begunstigde ondernemingen toegekende Poolse herstructureringssteun wordt bepaald door de motiveringen die zijn
opgenomen in het goedgekeurde herstructureringsplan
voor de staalsector en de afzonderlijke plannen zoals
goedgekeurd door de Raad en niet meer mag bedragen
dan 3 387 070 000 PLN. Punt 7 van Protocol nr. 8
voorziet in de netto minimumkapitaalverminderingen.
De punten 8 en 9 van Protocol nr. 8 voorzien in de
uitvoering van bedrijfsplannen door de begunstigde
ondernemingen.

7.8.2003

(13)

De beoordeling bevestigt dat de tenuitvoerlegging van
het herstructureringsprogramma en van de bedrijfsplannen ertoe leidt dat de begunstigde ondernemingen
aan het einde van de herstructureringsperiode onder
normale marktvoorwaarden levensvatbaar zijn; dat
omvang en intensiteit van de steun strikt beperkt blijven
tot hetgeen voor de verwezenlijking van deze doelstelling absoluut noodzakelijk is, dat de herstructureringssteun aan de Poolse staalindustrie eind 2003 wordt
beëindigd; dat het herstructureringsprogramma aansluit
bij een algemene rationalisatie en vermindering van de
algehele productiecapaciteit in Polen, en dat het
programma alle in de toetredingsonderhandelingen overeengekomen verbintenissen respecteert.

(14)

In de beoordeling wordt dan ook geconcludeerd dat het
herstructureringsprogramma en de bedrijfsplannen die
door Polen zijn ingediend voldoen aan de vereisten van
artikel 8, lid 4, van Protocol nr. 2 van de Europaovereenkomst en van Protocol nr. 8 van het Toetredingsverdrag.

(15)

Aan de voorwaarden van de artikelen 2 en 3 van Besluit
nr. 3/2002 van de Associatieraad EU-Polen is dan ook
voldaan,

BESLUIT:

Artikel 1

(10)

In april 2003 heeft Polen bij de Commissie een herstructureringsprogramma en bedrijfsplannen ingediend die
zijn beoordeeld en goedgekeurd door het Bureau voor
mededinging en consumentenbescherming; krachtens
artikel 3 van Besluit nr. 3/2002 van de Associatieraad
EU-Polen wordt de verlenging van bovengenoemde
periode afhankelijk gesteld van een definitieve beoordeling van het herstructureringsprogramma en de plannen
door de Commissie.

Het herstructureringsprogramma en de bedrijfsplannen die
door Polen bij de Commissie zijn ingediend krachtens artikel 2
van Besluit nr. 3/2002 van de Associatieraad EU-Polen, en die
betrekking hebben op een verlenging van de in artikel 8, lid 4,
van Protocol nr. 2 van de Europaovereenkomst bedoelde
periode, voldoen aan de eisen van artikel 8, lid 4, van Protocol
nr. 2.

(11)

De Commissie heeft een definitieve beoordeling gemaakt
van het herstructureringsprogramma en de bedrijfsplannen die door Polen zijn ingediend.

Gedaan te Brussel, 21 juli 2003.

(12)

Uit de beoordeling blijkt dat de herstructureringssteun
noodzakelijk is voor het herstel van de levensvatbaarheid
van bepaalde bedrijven in de Poolse staalindustrie.

Voor de Raad
De voorzitter
F. FRATTINI

7.8.2003
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 21 juli 2003
tot sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen
de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili
(2003/589/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 170, lid 2, juncto artikel 300,
lid 2, eerste alinea, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,

BESLUIT:

Artikel 1

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

De Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische
samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 2

(1)

De Commissie heeft namens de Gemeenschap met de
Republiek Chili onderhandeld over een overeenkomst
voor wetenschappelijke en technologische samenwerking.

De voorzitter van de Raad gaat namens de Gemeenschap over
tot de in artikel 11 van de overeenkomst bedoelde kennisgeving.

(2)

Deze overeenkomst is op 23 september 2002 te Brussel
namens de Gemeenschap ondertekend, onder voorbehoud van de eventuele sluiting ervan op een later tijdstip.

Gedaan te Brussel, 21 juli 2003.

(3)

Die overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

(1) Voorstel ingediend op 24 februari 2003 (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad).
(2) Advies van 3 juni 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Voor de Raad
De voorzitter
F. FRATTINI
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OVEREENKOMST
voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Chili
DE EUROPESE GEMEENSCHAP (hierna „de Gemeenschap” te noemen),
enerzijds, en
DE REPUBLIEK CHILI (hierna „Chili” te noemen),
anderzijds,
hierna „de partijen” te noemen,
OVERWEGENDE de kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Republiek Chili welke op 20 december 1990 is gesloten;
OVERWEGENDE het belang van wetenschap en technologie voor beider economische en sociale ontwikkeling en artikel
16 van de kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische
aard, welke op 21 juni 1996 te Florence is ondertekend;
OVERWEGENDE de huidige wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Gemeenschap en Chili;
OVERWEGENDE dat de Gemeenschap en Chili op een aantal terreinen van gemeenschappelijk belang onderzoek- en
technologische ontwikkelingactiviteiten, met inbegrip van demonstratieprojecten zoals bedoeld in artikel 2, sub d),
ontplooien en dat deelname aan elkaars onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten op basis van wederkerigheid wederzijdse
voordelen zal opleveren;
VERLANGENDE een formeel kader op te zetten voor samenwerking op het gebied van wetenschappelijk en technologisch onderzoek waardoor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten op gebieden van gemeenschappelijk belang
wordt uitgebreid en versterkt en de toepassing van de resultaten van die samenwerking zodanig wordt bevorderd dat
hun sociale en economische belang daardoor worden gediend;
OVERWEGENDE dat deze overeenkomst een onderdeel vormt van de algemene samenwerking tussen Chili en de
Gemeenschap,
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1
Doel
De partijen bevorderen en vergemakkelijken onderzoek- en
ontwikkelingsactiviteiten in samenwerkingsverband tussen de
Gemeenschap en Chili op wetenschappelijke en technologische
gebieden van gemeenschappelijk belang.

Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze overeenkomst:
a) wordt onder „samenwerkingsactiviteit” verstaan een activiteit
die de partijen ontplooien of ondersteunen in het kader van
deze overeenkomst, met inbegrip van gemeenschappelijk
onderzoek;
b) wordt onder „informatie” verstaan wetenschappelijke of
technische gegevens, resultaten of onderzoek- en ontwikkelingsmethoden die voortvloeien uit gemeenschappelijk
onderzoek dat in het kader van deze overeenkomst wordt
uitgevoerd, alsmede alle andere gegevens die door de deelnemers aan samenwerkingsactiviteiten en, waar nodig, door de
partijen zelf noodzakelijk worden geacht;

c) heeft „intellectuele eigendom” de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 2 van het Verdrag tot oprichting van de
Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom, gedaan te
Stockholm op 14 juli 1967, en de TRIPS-overeenkomst;
d) wordt onder „gemeenschappelijk onderzoek” verstaan
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie
uitgevoerd met financiële steun van een van de partijen of
van beide partijen en waarbij deelnemers uit zowel de
Gemeenschap als Chili zijn betrokken;
e) wordt onder „demonstratieproject” verstaan een project
waarmee de levensvatbaarheid moet worden aangetoond
van nieuwe technologieën, processen, diensten of producten
welke een potentieel economisch voordeel bieden, maar niet
rechtstreeks op de markt kunnen worden gebracht;
f) wordt onder „onderzoek en ontwikkeling (O&O)” verstaan
systematisch uitgevoerde creatieve werkzaamheden ter
vergroting van het kennisvolume op het vlak van menswetenschap, cultuur, maatschappij en technologie en de
aanwending van deze kennis als uitgangspunt voor nieuwe
toepassingen;
g) wordt onder „deelnemers” of „onderzoekinstellingen”
verstaan alle natuurlijke en rechtspersonen, onderzoekcentra, bedrijven of enigerlei andere in de Gemeenschap of
in Chili gevestigde rechtspersoon of onderneming die
betrokken is bij samenwerkingsactiviteiten, met inbegrip
van de partijen zelf.
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Artikel 3
Beginselen
De samenwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van
onderstaande beginselen:
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4. Bezoeken en uitwisselingen van wetenschappers en technische deskundigen, alsook van overheids-, universiteits- en
particuliere specialisten op het gebied van ontwerp en
toepassing van wetenschappelijke en technologische
beleidsmaatregelen.

a) wederzijds voordeel gebaseerd op een algeheel evenwichtige
verdeling van de voordelen;

5. Gezamenlijk organiseren van seminars, conferenties,
symposia en workshops, alsmede deelname van deskundigen aan deze activiteiten.

b) wederzijdse toegang tot de onderzoek- en technologische
ontwikkelingsactiviteiten van elke partij;

6. Wetenschappelijke netwerken en opleiding van onderzoekers.

c) tijdige uitwisseling van informatie die van invloed kan zijn
op de samenwerkingsactiviteiten;

7. Gecoördineerde acties voor de verspreiding van resultaten
en de uitwisseling van ervaring over gezamenlijke OTOprojecten die zijn gefinancierd of voor de coördinatie
hiervan.

d) behoorlijke bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten.
Artikel 4
Samenwerkingsgebieden
1.
De samenwerking uit hoofde van deze overeenkomst kan
alle activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie, hierna „OTO” te noemen,
omvatten welke genoemd worden in de eerste activiteit van het
kaderprogramma uit hoofde van artikel 164 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, alsmede alle
soortgelijke OTO-activiteiten in Chili op de corresponderende
wetenschappelijke en technologische gebieden.
2.
Deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de deelname van Chili, als ontwikkelingsland, aan activiteiten van de
Gemeenschap op het gebied van onderzoek ten behoeve van
ontwikkeling.
Artikel 5
Vormen van samenwerking
De partijen bevorderen de deelneming van de onderzoek- en
technologische ontwikkelingsinstanties aan de samenwerkingsactiviteiten in het kader van deze overeenkomst, zulks in overeenstemming met hun interne bepalingen en beleidsbeginselen,
en bieden elkaar aldus gelijkwaardige mogelijkheden bij de
eigen activiteiten op het vlak van onderzoek, wetenschappelijk
en technologie.
De samenwerkingsactiviteiten kunnen de volgende vorm
aannemen:
1. Enerzijds deelneming van Chileense onderzoek- en technologische-ontwikkelingsinstellingen aan OTO-projecten van
het kaderprogramma en anderzijds deelneming van in de
Gemeenschap gevestigde onderzoek- en technologischeontwikkelingsinstellingen aan Chileense projecten op
dezelfde OTO-gebieden. Een dergelijke deelname is onderworpen aan de voor iedere partij geldende regels en procedures.
2. Pooling van OTO-projecten die reeds worden uitgevoerd
in overeenstemming met de voor de OTO-programma's
van iedere partij geldende procedures.
3. Gezamenlijke OTO-projecten binnen het kader van hun
wetenschappelijke en technologische beleidsmaatregelen,
met name in verband met toekomstige wetenschappelijke
en technologische activiteiten.

8. Uitwisseling en gezamenlijk gebruik van uitrusting en
materiaal met inbegrip van het gezamenlijke gebruik van
geavanceerde onderzoekinstallaties.
9. Uitwisseling van informatie over gebruiken, wetten, voorschriften en programma's die relevant zijn voor de samenwerking in het kader van deze overeenkomst.
10. Alle andere vormen van samenwerking zoals aanbevolen
door het stuurcomité, wanneer deze met de bij elke partij
gehanteerde beleidslijnen en procedures in overeenstemming worden geacht.

Artikel 6
Coördinatie en vergemakkelijking van samenwerkingsactiviteiten
a) Voor de coördinatie en vergemakkelijking van samenwerkingsactiviteiten in het kader van deze overeenkomst wordt
namens Chili zorggedragen door de Nationale Wetenschappelijke en Technologische Onderzoekcommissie (Conicyt),
een gedecentraliseerd orgaan van het Chileense ministerie
van Onderwijs, met zijn eigen rechtspersoonlijkheid, of door
andere instanties welke Chili hiervan op ieder moment voorafgaand schriftelijk in kennis kan stellen en, namens de
Gemeenschap door de diensten van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen die verantwoordelijk zijn voor
de OTO-beleidsmaatregelen en -activiteiten van de Gemeenschap, waarbij deze beide instanties optreden als uitvoerende
organen.
b) De uitvoerende organen richten een stuurcomité voor
W&T-samenwerking op, hierna „stuurcomité” te noemen,
dat toeziet op het beheer van deze overeenkomst; dit comité
bestaat uit een gelijk aantal officiële vertegenwoordigers van
beide partijen en heeft covoorzitters van beide partijen; het
stelt zijn eigen reglement van orde vast.
c) Het stuurcomité heeft onder meer tot taak:
1. de verschillende samenwerkingsactiviteiten zoals bedoeld
in de artikelen 2 en 4, alsmede die welke in het kader
van OTO-ontwikkelingssamenwerking zullen worden
ontplooid, te bevorderen en hierop toezicht uit te
oefenen;
2. ingevolge artikel 5, punten 1 en 2, voor het komende
jaar van alle voor OTO-samenwerking in aanmerking
komende sectoren die prioritaire sectoren of subsectoren
van gemeenschappelijk belang aan te wijzen waarin
samenwerking wordt nagestreefd;
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3. ingevolge artikel 5, punt 2, aan de wetenschapsbeoefenaren van beide partijen voorstellen te doen met betrekking tot de pooling van hun projecten, daar waar deze
projecten onderling complementair zijn en er sprake van
wederzijds voordeel zou zijn;
4. aanbevelingen te doen op grond van artikel 5, punt 10;
5. de partijen te adviseren over de wijze waarop de samenwerking kan worden uitgebreid en verbeterd overeenkomstig de in deze overeenkomst neergelegde beginselen;
6. erop toe te zien dat deze overeenkomst efficiënt functioneert en ten uitvoer wordt gelegd, met inbegrip van de
beoordeling van lopende samenwerkingsprojecten in het
kader van activiteiten van de Gemeenschap op het gebied
van onderzoek ten behoeve van ontwikkeling waarbij
Chili als ontwikkelingsland is betrokken;
7. jaarlijks aan de partijen verslag uit te brengen over de
stand, de bereikte resultaten en de doeltreffendheid van
de samenwerking in het kader van deze overeenkomst.
Dit verslag wordt voorgelegd aan de bij de kaderovereenkomst voor samenwerking van 1996 in het leven
geroepen gemengde commissie.
d) Het stuurcomité komt in de regel eenmaal per jaar bijeen,
bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering van de bij de
kaderovereenkomst voor samenwerking van 1996 in het
leven geroepen gemengde commissie; het baseert zich
hierbij op een in onderling overleg overeengekomen tijdschema en brengt verslag uit aan genoemde commissie. De
vergaderingen vinden afwisselend in de Gemeenschap en in
Chili plaats. Op verzoek van één of beide partijen kunnen
buitengewone vergaderingen worden belegd.
e) Besluiten van het stuurcomité worden bij consensus vastgesteld. Op elke vergadering worden notulen opgemaakt die
een verslag bevatten van de besluiten en de voornaamste
onderwerpen die zijn besproken. Deze notulen worden
overeengekomen door de covoorzitters van het stuurcomité.
f) Elke partij draagt de kosten van haar deelneming aan de
vergaderingen van het stuurcomité. Elke partij draagt de
reis- en verblijfkosten van haar deelnemers aan de vergaderingen van het stuurcomité. Alle andere kosten in verband
met de vergaderingen van het stuurcomité komen ten laste
van de partij die als gastvrouw optreedt.

Artikel 7
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b) Wanneer een specifiek samenwerkingsmechanisme van de
ene partij voorziet in economische steun aan de deelnemers
van de andere partij, worden dergelijke subsidies, financiële
of andere bijdragen van de ene partij aan de deelnemers van
de andere partij, ter ondersteuning van die activiteiten, met
vrijstelling van heffingen en douanerechten verleend, een en
ander in overeenstemming met de op het grondgebied van
elke partij geldende wetten en voorschriften.
c) Het bepaalde in artikel 7, sub a), is niet van toepassing op
OTO-projecten waaraan Chili als ontwikkelingsland deelneemt en die worden gefinancierd in het kader van activiteiten van de Gemeenschap op het gebied van onderzoek
ten behoeve van ontwikkeling.

Artikel 8
Toelating van personeel en apparatuur
Elke partij treft alle passende maatregelen en stelt al het mogelijke in het werk om, krachtens de op de grondgebieden van
beide partijen geldende wetten en voorschriften, de toegang tot,
het verblijf op en het vertrek uit haar grondgebied te vergemakkelijken voor bij de samenwerkingsactiviteiten in het kader van
deze overeenkomst betrokken personen c.q. gebruikt materiaal
en gebruikte gegevens en apparatuur.

Artikel 9
Verspreiding en gebruik van informatie
1. Voor de verspreiding en het gebruik van informatie en
het beheer, de toekenning en de uitoefening van intellectueleeigendomsrechten die voortvloeien uit gezamenlijk onderzoek
in het kader van deze overeenkomst, gelden de voorwaarden
van de bijlage.
2. Deze bijlage maakt een integrerend deel uit van deze
overeenkomst.

Artikel 10
Territoriale toepassing
Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op de gebieden
waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden en, anderzijds, op het grondgebied van de Republiek
Chili. Dit belet echter niet dat samenwerkingsactiviteiten in
volle zee, in de ruimte of op het grondgebied van derde landen
kunnen plaatsvinden in overeenstemming met het internationaal recht.

Financiering
Artikel 11
a) De samenwerkingsactiviteiten zijn afhankelijk van de
beschikbaarheid van toegewezen middelen en onderworpen
aan de op het grondgebied van elke partij van toepassing
zijnde wetten en voorschriften, beleidslijnen en programma's. Kosten die zijn verbonden aan geselecteerde samenwerkingsactiviteiten, komen ten laste van de deelnemers
zonder enigerlei overdracht van middelen tussen de partijen.

Inwerkingtreding, beëindiging en regeling van geschillen
a) Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop
de partijen elkaar er schriftelijk van in kennis hebben gesteld
dat hun onderscheiden interne procedures voor de wijziging
van deze overeenkomst zijn voltooid.
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b) Deze overeenkomst wordt gesloten voor een eerste periode
van vijf jaar en kan stilzwijgend worden verlengd na een
evaluatie in het voorlaatste jaar van elke opeenvolgende
periode.
c) De overeenkomst kan met instemming van beide partijen
worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking onder de
sub a) genoemde voorwaarden.
d) Deze overeenkomst kan te allen tijde door elke partij
worden opgezegd, mits de andere partij daarvan zes
maanden van tevoren schriftelijk langs diplomatieke weg in
kennis wordt gesteld. Het aflopen van deze overeenkomst
heeft geen invloed op de geldigheid of de looptijd van enige
in het kader van de overeenkomst getroffen regeling noch
op de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan uit hoofde
van de bijlage.
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e) Alle vraagstukken of geschillen in verband met de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze overeenkomst worden in
onderlinge overeenstemming tussen de partijen geregeld.

Artikel 12
Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de
Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse,
de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de
Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun
handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.
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Hecho en Bruselas, el veintitrés de septiembre de dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende september to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten September zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Σεπτεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twenty-third day of September in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois septembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì ventitre settembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste september tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte e três de Setembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugotredje september tjugohundratvå.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la República de Chile
På Republikken Chiles vegne
Für die Republik Chile
Για τη ∆ηµοκρατία της Χιλής
For the Republic of Chile
Pour la République du Chili
Per la Repubblica del Cile
Voor de Republiek Chili
Pela República do Chile
Chilen tasavallan puolesta
För Republiken Chile
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BIJLAGE
INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
Deze bijlage vormt een onderdeel van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen
de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili, hierna „de overeenkomst” genoemd.
Uit hoofde van de overeenkomst gecreëerde of verschafte rechten op intellectuele eigendom worden toegekend in overeenstemming met deze bijlage.

I.

TOEPASSING
Deze bijlage is van toepassing op gezamenlijk onderzoek dat in het kader van de overeenkomst wordt verricht, tenzij
dit door de partijen anderszins wordt overeengekomen.

II. EIGENDOM, TOEKENNING EN UITOEFENING VAN RECHTEN
1. Voor de toepassing van deze bijlage heeft „intellectuele eigendom” de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 2,
sub c), van de overeenkomst.
2. Deze bijlage heeft betrekking op de toekenning van rechten en belangen tussen de partijen en hun deelnemers.
Elke partij en haar deelnemers zorgen ervoor dat de andere partij en haar deelnemers de rechten op intellectuele
eigendom kunnen verkrijgen die haar in overeenstemming met deze bijlage zijn toegekend. Deze bijlage houdt
verder geen wijziging in van of doet geen afbreuk aan de toekenning van rechten, belangen en royalty's tussen
een partij en haar onderdanen of deelnemers en de regels voor de verspreiding en het gebruik van informatie,
welke worden bepaald overeenkomstig de wetten en gebruiken van de partij in kwestie.
3. De partijen laten zich tevens leiden door de volgende, contractueel te regelen beginselen:
a) Daadwerkelijke bescherming van intellectuele eigendom. De partijen zorgen ervoor dat zij en/of hun deelnemers elkaar binnen een redelijke termijn in kennis stellen van eventuele intellectuele eigendom die uit de overeenkomst of toepasselijke uitvoeringsovereenkomsten voortkomt, en tijdig de nodige voorzieningen treffen
om deze intellectuele eigendom te beschermen.
b) Doeltreffende exploitatie van resultaten, met inachtneming van de bijdragen van de partijen en hun deelnemers.
c) Non-discriminatoire behandeling van deelnemers van de andere partij in vergelijking met de behandeling die
de eigen deelnemers genieten.
d) Bescherming van vertrouwelijke zakelijke informatie.
4. De deelnemers ontwikkelen gezamenlijk een plan inzake technologiebeheer (PTB). Het PTB is een tussen de deelnemers aan gemeenschappelijk onderzoek te sluiten specifieke overeenkomst waarin hun respectieve rechten en
verplichtingen worden vastgesteld met inbegrip van die betreffende de eigendom en het gebruik, inclusief publicatie, van informatie en intellectuele eigendom welke voortvloeien uit het gemeenschappelijke onderzoek.
Het PTB moet door het verantwoordelijke financieringsorgaan van de bij de financiering van het onderzoek
betrokken partij worden goedgekeurd, voordat de specifieke O&O-samenwerkingscontracten waaraan de PTB's
gehecht zijn, worden gesloten. Het PTB wordt ontwikkeld met inachtneming van de bij iedere partij geldende
regels en voorschriften, van de respectieve financiële of andere bijdragen van de partijen en hun deelnemers, de
voor- en nadelen van het verlenen van vergunningen per grondgebied of per toepassingsgebied, de uitvoer van
gegevens, goederen en diensten, de door de geldende wetgeving opgelegde voorwaarden en andere factoren die
door de deelnemers relevant worden geacht. De rechten en verplichtingen inzake intellectuele eigendom met
betrekking tot het door gastonderzoekers (d.w.z. onderzoekers die niet van een partij of een deelnemer afkomstig
zijn) verrichte onderzoek worden eveneens in de gemeenschappelijke PTB's geregeld.
Wat de intellectuele eigendom betreft, omvat het PTB doorgaans ondermeer een regeling betreffende eigendom,
bescherming, gebruikersrechten voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, exploitatie en verspreiding, met
inbegrip van regelingen voor gezamenlijke publicatie, rechten en verplichtingen van gastonderzoekers en procedures voor de beslechting van geschillen. Het PTB bevat ook een regeling omtrent nieuwe en bestaande informatie, het verlenen van vergunningen en de te leveren prestaties.
5. Informatie of intellectuele eigendom welke voortvloeit uit gemeenschappelijk onderzoek en niet in het PTB is
geregeld, wordt met instemming van de partijen, overeenkomstig de beginselen van het PTB, toegewezen. In geval
van betwisting komt de informatie of intellectuele eigendom toe aan alle deelnemers aan het gemeenschappelijke
onderzoek dat de informatie of de intellectuele eigendom heeft voortgebracht. Elke deelnemer op wie deze bepaling van toepassing is, heeft dan het recht die informatie of intellectuele eigendom zonder geografische beperking
voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.
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6. Elke partij zorgt ervoor dat de andere partij en haar deelnemers over de intellectuele-eigendomsrechten kunnen
beschikken die hun overeenkomstig deze beginselen zijn toegekend.
7. Met inachtneming van de mededingingsvoorwaarden op de onder de overeenkomst vallende gebieden, streeft elke
partij ernaar dat de krachtens deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende regelingen verkregen rechten
zodanig worden uitgeoefend dat met name:
i) de verspreiding en het gebruik van gegevens die in het kader van de overeenkomst zijn ontstaan, bekendgemaakt of anderszins beschikbaar gesteld, worden aangemoedigd en
ii) de vaststelling en de uitvoering van internationale normen worden bevorderd.
8. De beëindiging of het aflopen van de overeenkomst zal van generlei invloed zijn op de uit deze bijlage voortvloeiende rechten of verplichtingen.

III. WERKEN DIE ONDER HET AUTEURSRECHT VALLEN EN WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES
Auteursrechten die aan de partijen of hun deelnemers toebehoren, worden geregeld overeenkomstig de Berner
Conventie (Akte van Parijs 1971) en de TRIPS-overeenkomst. De intellectuele-eigendomsrechten beschermen de
uitdrukking van een geestelijk goed, maar niet de ideeën, procedures, methoden of wiskundige begrippen als
zodanig. Enkel beperkingen van of uitzonderingen op exclusieve rechten zijn in bepaalde bijzondere gevallen toelaatbaar, voorzover hierdoor geen belemmeringen ontstaan voor de normale exploitatie van resultaten en de rechtmatige
belangen van de houder van de rechten hierdoor niet nodeloos in gevaar worden gebracht.
Behoudens het bepaalde in de delen IV en V en tenzij in het PTB iets anders is overeengekomen, geschiedt de publicatie van de onderzoekresultaten gezamenlijk door de partijen of de deelnemers. Naast deze algemene regel is nog
het volgende van toepassing:
1. Indien door een partij of door de overheidsorganen van die partij wetenschappelijke en technische tijdschriften,
artikelen, rapporten, boeken, video-opnamen of software worden gepubliceerd die het resultaat zijn van gemeenschappelijk onderzoek in het kader van deze overeenkomst, ontstaat voor de andere partij het wereldwijd
geldende niet-exclusieve, onherroepelijke recht met vrijstelling van royalty's, om die werken te vertalen, te reproduceren, te bewerken, te verspreiden en openbaar te maken.
2. De partijen streven naar verspreiding op een zo groot mogelijke schaal van wetenschappelijke geschriften die het
resultaat zijn van gemeenschappelijk onderzoek uit hoofde van de overeenkomst en die door onafhankelijke
uitgevers zijn gepubliceerd.
3. Op alle voor publicatie bestemde exemplaren van een werk waarop auteursrechten rusten en dat volgens deze
bepaling tot stand is gekomen, dient de naam van de auteur(s) van het werk te worden vermeld, tenzij een auteur
uitdrukkelijk wenst daarvan af te zien. Ook moet op een duidelijk zichtbare plaats worden verwezen naar de
medewerking en de steun van de partijen.

IV. UITVINDINGEN, ONTDEKKINGEN EN ANDERE WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE RESULTATEN
Uit samenwerkingsactiviteiten van de partijen voortvloeiende uitvindingen, ontdekkingen en andere wetenschappelijke en technologische resultaten zijn het eigendom van de partijen, tenzij anderszins overeengekomen door de
partijen.

V. NIET OPENBAAR TE MAKEN INFORMATIE
A. Schriftelijke niet openbaar te maken informatie
1. Elke partij, haar instanties of haar deelnemers, naar gelang van het geval, stelt in een zo vroeg mogelijk
stadium en bij voorkeur in het PTB vast welke informatie zij niet openbaar wenst te maken met betrekking
tot de overeenkomst. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met:
a) het geheime karakter van de informatie, in die zin dat de gegevens — als geheel of in de gegeven samenstelling van de onderdelen — niet algemeen bekend zijn bij deskundigen en voor hen ook niet gemakkelijk
toegankelijk zijn met wettige middelen;
b) de feitelijke of de potentiële handelswaarde van de informatie ingevolge het geheime karakter ervan;
c) de voorafgaande bescherming van de informatie, in die zin dat door de wettelijk bevoegde persoon onder
de gegeven omstandigheden redelijke maatregelen zijn genomen om de geheimhouding van de gegevens
te verzekeren.
De partijen en hun deelnemers mogen in bepaalde gevallen overeenkomen dat, tenzij anders aangegeven, de
bij het gemeenschappelijke onderzoek in het kader van de overeenkomst verschafte, uitgewisselde of
gecreëerde informatie geheel of gedeeltelijk geheim moet blijven.
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2. Elke partij zorgt ervoor dat niet openbaar te maken informatie door de andere partij gemakkelijk als zodanig
kan worden herkend, bijvoorbeeld door een passend kenteken of een beperkend opschrift. Dit geldt ook voor
de gehele of gedeeltelijke reproductie van de gegevens in kwestie.
Een partij die uit hoofde van de overeenkomst niet openbaar te maken informatie ontvangt, respecteert het
vertrouwelijke karakter van deze gegevens. Deze beperkingen worden automatisch opgeheven wanneer de
gegevens in kwestie door de eigenaar worden vrijgegeven.
3. In het kader van de overeenkomst door één van de partijen verstrekte niet openbaar te maken informatie mag
door de ontvangende partij worden verspreid onder personen die behoren tot of in dienst zijn van de ontvangende partij en andere betrokken departementen of instellingen van de ontvangende partij welke voor de
specifieke doeleinden van het lopend gemeenschappelijk onderzoek gemachtigd zijn, mits deze geheime gegevens krachtens een schriftelijk akkoord inzake de vertrouwelijkheid worden verspreid en gemakkelijk — zoals
boven vermeld — als zodanig kunnen worden herkend.
4. Indien de partij die niet openbaar te maken gegevens verstrekt, hiermee vooraf schriftelijk instemt, mag de
ontvangende partij deze gegevens op een ruimere schaal verspreiden dan volgens punt 3 is toegestaan. De
partijen werken samen procedures uit voor het aanvragen en verkrijgen van een voorafgaande schriftelijke
toestemming voor de verspreiding op ruimere schaal; elke partij verleent deze goedkeuring voorzover dit in
het kader van haar binnenlandse beleid en haar nationale wetten en voorschriften mogelijk is.
B. Niet-schriftelijke niet openbaar te maken informatie
Niet op schrift gestelde niet openbaar te maken gegevens of andere vertrouwelijke informatie die worden
verstrekt tijdens studiedagen en andere bijeenkomsten welke in het kader van deze overeenkomst plaatsvinden,
of gegevens verkregen door de indienstneming van personeel, het gebruik van voorzieningen of gemeenschappelijke projecten, worden door de partijen of hun deelnemers behandeld conform de in deze bijlage voor schriftelijke informatie vastgestelde beginselen, mits de ontvanger van dergelijke niet openbaar te maken of anderszins
vertrouwelijke gegevens vooraf schriftelijk is gewezen op het vertrouwelijke karakter van de meegedeelde informatie, op het tijdstip waarop deze wordt meegedeeld.
C. Beheer
Elke partij probeert ervoor te zorgen dat niet openbaar te maken informatie die zij uit hoofde van deze overeenkomst ontvangt, wordt beheerd zoals in de overeenkomst is bepaald. Indien één van de partijen zich realiseert
dat zij niet in staat is, of redelijkerwijs verwacht niet in staat te zullen zijn, om de in de punten A en B vervatte
bepalingen inzake niet-verspreiding na te leven, stelt zij de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis. De
betrokken partijen plegen vervolgens overleg om een passende gedragslijn vast te stellen.
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 5 maart 2003
inzake de staatssteun die het Verenigd Koninkrijk voornemens is te verlenen aan CDC Group plc
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 651)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/590/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

nomen dat de financiële sectoren in de armere landen
onderontwikkeld zijn en dat de van officiële bronnen en
van de markt afkomstige informatie over investeringsmogelijkheden en het potentiële rendement onvoldoende
is.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,
Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),
Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde bepalingen te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken (1),

(6)

De rechtsgrond van deze regeling is de wet inzake CDC
van 1999.

(7)

CDC Group plc (CDC) is het belangrijkste instrument
van de Britse regering om te investeren in de armere
landen. De doelstelling van CDC is om de oprichting en
de groei op lange termijn van levensvatbare bedrijven in
ontwikkelingslanden, en in het bijzonder in de armere
landen, zoveel mogelijk te stimuleren. CDC is geen
instrument voor fiscale planning, noch een middel om
passief inkomen te repatriëren. Door CDC om te vormen
tot een openbaar-particulier partnerschap willen de
Britse autoriteiten particuliere investeringsstromen naar
de armere landen stimuleren. CDC zou een oplossing
moeten brengen voor de markttekortkomingen door aan
te tonen dat dergelijke investeringen kunnen leiden tot
commerciële opbrengsten. Derhalve heeft de regering
CDC een werkingskader opgelegd, volgens hetwelk het
bedrijf verplicht is 70 % van zijn nieuwe investeringen
(in totale waarde), over een hernieuwbare vijfjarige
periode, in de armere ontwikkelingslanden te doen (3) en
te proberen ten minste de helft van de nieuwe investeringen in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara
en in Zuid-Azië te realiseren.

(8)

Aanvankelijk waren de Britse autoriteiten van plan om
het merendeel van de aandelen in CDC vrij spoedig te
verkopen. Bij brief van 12 augustus 2002 brachten zij
de Commissie er evenwel van op de hoogte dat een
dergelijke verkoop onder de huidige marktvoorwaarden
onmogelijk rendabel zou kunnen zijn. Verkoop blijft
echter een doelstelling voor de toekomst, en daarbij zal
iedereen kunnen meedingen en zal algemeen bekendheid
worden gegeven aan de investeringsmogelijkheden in
CDC.

Overwegende hetgeen volgt:
1. PROCEDURE
(1)

Bij brief van 17 januari 2001 deed het Verenigd Koninkrijk bij de Commissie aanmelding van de steun ten
gunste van CDC Group plc. Het Verenigd Koninkrijk
zond de Commissie aanvullende inlichtingen bij
schrijven van 5 juni 2001, geregistreerd op 8 juni 2001,
bij schrijven van 18 september 2001, geregistreerd op
21 september 2001, en bij schrijven van 29 mei 2002,
geregistreerd op 7 juni 2002.

(2)

De Commissie stelde het Verenigd Koninkrijk bij
schrijven van 2 juli 2002 in kennis van haar besluit om
ten aanzien van deze steun de procedure van artikel 88,
lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

(3)

Het besluit van de Commissie tot inleiding van de procedure werd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (2) bekendgemaakt. De Commissie nodigde de
belanghebbenden uit hun opmerkingen te maken.

(4)

De Commissie ontving geen opmerkingen van belanghebbenden.
2. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE STEUN

(5)

De algemene doelstelling van de regeling is het internationale ontwikkelingsbeleid van de Britse regering te
ondersteunen. Volgens het Verenigd Koninkrijk is het
merendeel van de buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden toegespitst op slechts een paar van de
rijkere ontwikkelingslanden. Algemeen wordt aange-

(1) PB C 223 van 19.9.2002, blz. 6.
(2) Zie voetnoot 1.

(3) De „armere ontwikkelingslanden” zijn de landen die door de
Wereldbank in 1998 als „lage-inkomenslanden” werden geclassificeerd en de landen die door de Wereldbank in 1998 als „lagere
middeninkomenslanden” werden geclassificeerd en waarvan het BBP
per capita lager is dan het gewogen gemiddelde voor de lagere
middeninkomenslanden. Onder deze definitie vallen ook elf landen
waarvoor de Wereldbank momenteel geen BBP-gegevens verzamelt.
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De steun bestaat erin aan CDC de status van beleggingsmaatschappij te verlenen, hoewel de onderneming niet
voldoet aan alle technische vereisten van een beleggingsmaatschappij volgens de Britse wetgeving. Het belangrijkste gevolg daarvan is dat CDC een vrijstelling krijgt
van inkomstenbelasting en van belastbare winsten uit
hoofde van zijn investeringsactiviteiten, net zoals dat
voor beleggingsmaatschappijen geldt. De investeerders in
CDC zullen belastingen betalen volgens hun eigen situatie. De Britse autoriteiten argumenteren dat indien CDC
niet interessant is uit het oogpunt van de belastingen, de
particuliere investeerders het partnerschap niet zullen
ondersteunen.

Bovendien voerden de Britse autoriteiten aan dat
niemand kan weten hoelang het zal duren vooraleer het
demonstratie-effect wordt bereikt, maar dat het naar
verwachting meer dan tien jaar zou duren. Zij menen
derhalve dat zij geen particuliere investeerders zouden
kunnen aantrekken indien de oorspronkelijke goedkeuring van de Commissie beperkt zou zijn tot tien jaar. De
maatregel werd derhalve voor een onbepaalde periode
aangemeld.

De Britse autoriteiten zijn van mening dat de steun
slechts een beperkte invloed zal hebben aangezien de
waarde van de belastingvrijstelling wordt geraamd op
amper 50 miljoen GBP (ongeveer 80 miljoen EUR), wat
een klein bedrag is in verhouding tot het totaal van
buitenlandse directe investeringen in ontwikkelingslanden, dat in 1997 ongeveer 100 miljard GBP (ongeveer 160 miljard EUR) bedroeg. Het merendeel van die
beleggingen wordt gedaan door multilaterale en Europese instellingen voor ontwikkelingsfinanciering zoals de
Internationale Financieringsinstelling en de Europese
Investeringsbank. Dit zijn supranationale instellingen die
niet onderhevig zijn aan het belastingstelsel. De Britse
autoriteiten argumenteren dat in 1997 de Afrikaanse
landen ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië minder
dan 4 % ontvingen van alle particuliere investeringsstromen naar ontwikkelingslanden. Op investeerdersniveau zal CDC waarschijnlijk de meeste directe openbare
en particuliere concurrentie ondervinden van beleggingsen particuliere aandelenfondsen die actief zijn op opkomende markten. Minder directe concurrenten zouden de
grote multinationals kunnen zijn, die in staat zijn kapitaal in te zamelen om acquisities te financieren in de
landen waar CDC werkzaam is. Op investeringsniveau
kunnen andere factoren een rol spelen, zoals de aanwezigheid van ondernemingen die reeds actief zijn in de
bedrijfstak waarin CDC zich inkoopt (de zogenaamde
„trade players”), andere durfkapitaalfondsen waaronder
instellingen voor ontwikkelingsfinanciering, of ondernemers die een goede kans willen aangrijpen.

2.1. Het besluit tot inleiding van de procedure van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag

(12)

Op 2 juli 2002 besloot de Commissie dat de steun op
zich verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt
omdat de maatregel ontwikkelingsgericht is en verschillende elementen omvat die in de mededeling van de
Commissie inzake staatssteun en risicokapitaal (4) als

(4) PB C 253 van 21.8.2001, blz. 3.
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positieve elementen worden aangemerkt. Toch betwijfelde de Commissie dat een steunregeling met een onbepaalde duur verenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt; zij besloot derhalve de procedure van artikel 88,
lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden. In dat besluit tot
inleiding van de procedure uitte zij de volgende twijfels:
a) de Commissie hecht in beginsel geen goedkeuring
aan fiscale, niet-kwantificeerbare staatssteun van
onbepaalde duur;
b) het toekennen van staatssteun mag niet worden
beschouwd als een blijvende oplossing, maar als een
tijdelijke maatregel die gericht is op het oplossen van
specifieke problemen. Het einddoel is een volledig
functionerende markt zonder overheidsinmenging tot
stand te brengen. Volgens de Commissie moeten
staatssteunregelingen regelmatig worden herzien om
vast te stellen of de steun nog noodzakelijk is in het
licht van de marktontwikkelingen;
c) in punt IX van de mededeling inzake staatssteun en
risicokapitaal wordt bepaald dat investeringen in risicokapitaal betrekking hebben op een gebied van de
Gemeenschapseconomie dat aan snelle verandering
onderhevig is. Dit is een van de redenen waarom de
toepassingsperiode van de onderhavige mededeling
beperkt is tot vijf jaar en waarom de Commissie zich
het recht voorbehoudt haar benadering binnen die
periode aan te passen. Hoewel CDC zich niet bezighoudt met het soort risicokapitaalinvesteringen
waarvan sprake is in de mededeling, kan de
Commissie toch niet uitsluiten dat de markt voor
ethische beleggingsfondsen zich zo zal ontwikkelen
dat de steun ten behoeve van CDC de concurrentie
zal verstoren en het handelsverkeer tussen lidstaten
in aanzienlijk grotere mate zal beïnvloeden dan thans
het geval is;
d) de Commissie acht de door de Britse autoriteiten naar
voren gebrachte argumenten niet overtuigend genoeg
om van haar praktijk af te wijken om voor alle staatssteunzaken een beperkte looptijd op te leggen die
eventueel opnieuw kan worden aangemeld of
verlengd. De Commissie is er in het bijzonder niet
van overtuigd dat een in een eerste fase tot tien jaar
beperkte goedkeuring op zich de bereidheid van
particuliere investeerders om in CDC te investeren,
aanzienlijk zou verminderen;
e) indien de einddatum van de regelingen niet zou vastliggen, zouden de Commissie noch de andere
lidstaten weten welke de geldende steunregelingen
zijn in een bepaalde lidstaat. Derhalve zorgt het regelmatig opnieuw aanmelden van steunregelingen waarover de Commissie beschikkingen heeft gegeven, en
de publicatie ervan, voor doorzichtigheid voor alle
betrokken partijen;
f) de Europese Raad, bijeen in Barcelona op 15 en 16
maart 2002, riep de lidstaten nogmaals op om het
algemene niveau van staatssteun te reduceren. De eis
om een tijdslimiet vast te stellen is in overeenstemming met dit beleid;
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g) een belastingvrijstelling voor onbepaalde duur lijkt
moeilijk te rijmen met de beginselen van de EU- en
de OESO-initiatieven om de schadelijke belastingconcurrentie in te tomen, zoals neergelegd in de gedragscode (goedgekeurd op 1 december 1997 in het kader
van het belastingpakket) in de Europese Unie en in
het rapport inzake schadelijke fiscale praktijken
(„Harmful Tax Competition — an Emerging Global
Issue” van 1998) in de OESO.
h) verschillende landen waarin CDC kan investeren zijn
momenteel kandidaat-landen voor toetreding tot de
Europese Unie. De Commissie betwijfelt dat CDC in
deze landen zal kunnen blijven investeren als zij
eenmaal lid zijn van de Europese Unie.

3. OPMERKINGEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK
(13)

In hun brief van 29 mei 2002 wezen de Britse autoriteiten reeds op het feit dat de Commissie op elk moment
unilateraal kan beslissen om de uitoefening van de dienstige maatregelen in te leiden krachtens artikel 88, lid 1,
van het EG-Verdrag wanneer zij van mening is dat de
doelstelling van de regeling is bereikt, of wanneer er
sprake is van andere wijzigingen die van invloed zijn op
de bijzondere fiscale behandeling van CDC.

(14)

In hun brief van 12 augustus 2002, geregistreerd op 19
augustus 2002, herinneren de Britse autoriteiten aan de
gemeenschappelijke verklaring van de Commissie en de
Raad over het ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap
van november 2000 (5), waarin het belang van de
ontwikkeling van de particuliere sector voor ontwikkelingslanden wordt benadrukt. CDC speelt een centrale
rol in de benadering van deze kwestie door de Britse
autoriteiten. De Britse autoriteiten herinneren ook aan
artikel 178 van het EG-Verdrag, waarin wordt bepaald
dat de Gemeenschap bij de uitvoering van beleid dat
gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden, rekening moet houden met de doelstellingen van artikel 177
inzake ontwikkelingssamenwerking. Zij zijn van mening
dat het onmogelijk is de doelstellingen van CDC te
bereiken binnen de tijdslimiet van tien jaar die gewoonlijk wordt geëist door de Commissie.

(15)

De Britse autoriteiten gaven de volgende opmerkingen
omtrent de twijfels van de Commissie in overweging 12:
a) De Britse autoriteiten beweren dat zij de voorgenomen steun hebben gekwantificeerd en de
Commissie er uitdrukkelijk op hebben gewezen dat
zij voornemens zijn de voorgestelde belastingvrijstelling voor CDC op te heffen wanneer de tekortkomingen van de markt zijn weggewerkt en de steun
niet langer noodzakelijk is.
b) De Britse autoriteiten delen de opvatting dat de steun
een tijdelijke maatregel moet zijn met als einddoel
een volledig functionerende markt voor de verstrekking van kapitaal aan armere ontwikkelingslanden
zonder overheidsinmenging tot stand te brengen. Zij
zullen CDC geen staatssteun verlenen wanneer uit de
marktontwikkelingen blijkt dat die niet nodig is.

(5) „Bulletin EU” 11-2000 Ontwikkelingssamenwerking (1/10) 1.6.43.
Verklaring van de Raad en de Commissie over het ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap.
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c) De Britse autoriteiten zijn het eens met de Commissie
dat risicokapitaalinvesteringen betrekking hebben op
een gebied van de Gemeenschapseconomie dat aan
snelle verandering onderhevig is. Zij hopen dat deze
snelle verandering ook zal leiden tot meer ethische
investeringen in de armere ontwikkelingslanden. Zij
zijn het er ook mee eens dat CDC zich niet bezighoudt met het soort risicokapitaalinvesteringen
waarvan sprake is in de mededeling.

d) Volgens de Britse autoriteiten zou een in eerste
instantie tot tien jaar beperkte goedkeuring niet werkbaar zijn. CDC concentreert zijn activiteiten meer en
meer in een aantal fondsen zoals dat volgens de
gewone bedrijfspraktijk gebruikelijk is. Elk van die
fondsen heeft doorgaans een levensduur van tien jaar,
waarna de winst wordt uitbetaald aan de investeerders. Een fonds dat wordt gelanceerd één jaar na de
goedkeuring van de Commissie zal de investeerders
dus geen winst uitbetalen binnen de periode waarin
de steunregeling geldt. Derhalve zouden de Britse
autoriteiten vóór de lancering van ieder fonds
opnieuw aanmelding moeten doen. Meer in het algemeen schatten de Britse autoriteiten dat er een
periode van 40 tot 50 jaar nodig zal zijn om de
markttekortkoming voor de verstrekking van kapitaal
aan opkomende markten weg te werken. Naar aanleiding van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten
na de gebeurtenissen van 11 september 2001 zou
deze tijdsspanne nog langer kunnen worden. In het
licht van deze beoordeling zijn de Britse autoriteiten
van mening dat een goedkeuring voor tien jaar niet
zinvol zou zijn. De Commissie daarentegen is er niet
van overtuigd dat een in een eerste fase tot tien jaar
beperkte goedkeuring de bereidheid van particuliere
investeerders om in CDC te investeren, aanzienlijk
zou verminderen. Het antwoord van de Britse autoriteiten hierop is dat dit advies werd gegeven door de
investeringsbank die door de Britse overheid in de
arm is genomen als financieel raadgever inzake CDC.
Het zal onmogelijk zijn particuliere investeerders
zekerheid te geven omtrent de hernieuwing van de
goedkeuring door de Commissie tijdens de eerste
periode van tien jaar. Mocht de goedkeuring niet
worden hernieuwd, dan zou dit aanzienlijke gevolgen
voor de waarde van alle investeringen hebben.

e) De kwestie betreffende de staatssteunregelingen die
nog van toepassing zijn, kan afzonderlijk worden
behandeld.

f) De Britse autoriteiten herinneren aan de Europese
Raad van Barcelona van maart 2002 om duidelijk te
maken dat het niveau van de Britse staatssteun in
overeenstemming is met de conclusies van Barcelona.
De Britse autoriteiten benadrukken ook dat in de
conclusies van de Raad van Barcelona niet a priori
een tijdslimiet voor steunmaatregelen van de staat
wordt vereist (hoewel het Verenigd Koninkrijk erkent
dat er, in bepaalde gevallen, goede redenen zijn om
tijdslimieten voor steunmaatregelen vast te leggen),
maar dat de lidstaten worden verzocht de staatssteun
te richten op tekortkomingen van de markt, zoals dat
het geval is bij CDC.
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g) De Britse autoriteiten zijn niet van mening dat er in
de voorgenomen maatregel sprake is van „schadelijke
belastingconcurrentie” in de zin van de EU- en de
OESO-initiatieven. In het initiatief inzake schadelijke
belastingconcurrentie wordt deze term gebruikt om
te verwijzen naar een oneerlijke maatregel die de
locatie van economische activiteit in de Gemeenschap
aanzienlijk beïnvloedt. Aangezien de voorgenomen
maatregel niet bedoeld is om de economische activiteit te concentreren in een enkele lidstaat maar om
de investeringsstroom naar armere ontwikkelingslanden te doen toenemen, is deze beschrijving hier
niet van toepassing.

(18)

— „Manco” (7), een nieuwe beleggingsbeheermaatschappij, zal geografisch of sectoraal gerichte beleggingsfondsen vormen die aanvankelijk zullen zijn
toegespitst op Afrika, Zuid-Azië, energie en KMO's.
Ieder fonds zal opgericht worden in de vorm van een
vennootschap, een quasi-vennootschap of een maatschap dat eigendom is van zijn investeerders in
verhouding tot hun aandelen en beschikt over een
structuur die is aangepast aan de doelstelling. Ieder
fonds zal beheerd worden door fondsbeheerders
(„Fundcos”) van Manco met de nodige vaardigheden
en ervaring.

3.1. Nieuwe informatie — Reorganisatie van CDC
Group plc
Bij schrijven van 27 september 2002, geregistreerd op 7
oktober 2002, en bij schrijven van 18 november 2002,
geregistreerd op 22 november 2002, verstrekten de
Britse autoriteiten nieuwe informatie en verzochten zij
de Commissie om hiermee rekening te houden bij haar
eindbeschikking.

(17)

De nieuwe informatie gaat over een geplande reorganisatie van CDC die nodig wordt geacht om het gebrek
aan concurrentie voor het beheer van CDC's kapitaal in
het kader van de huidige beheersregelingen weg te
werken. De voorgestelde reorganisatie zal op middellange termijn leiden tot een concurrerender markt voor
het beheer van investeringen in armere ontwikkelingslanden.

Door de reorganisatie wordt CDC onderverdeeld in twee
bedrijfseenheden:
— „CDC-Investco” (6) (het huidige CDC, met enkele
wijzigingen van de statuten) blijft eigenaar van de
kasmiddelen en de beleggingsportefeuille van CDC
en zijn dochterondernemingen op dezelfde manier
als nu het geval is. CDC-Investco zou de begunstigde
worden van de voorgenomen belastingvrijstelling
waarop deze procedure betrekking heeft;

h) De Britse autoriteiten delen de opvatting dat CDC
niet dient te investeren in landen die toegetreden zijn
tot de Europese Unie. Zij zullen deze kwestie te zijner
tijd nader bekijken.

(16)
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(19)

Manco zou aanvankelijk volledig in handen zijn van de
overheid (het Britse departement voor internationale
ontwikkeling, DFID). Desalniettemin is het de bedoeling
om in een zo vroeg mogelijk stadium een deel van het
aandelenvermogen van Manco op een open, concurrerende manier te koop aan te bieden aan particuliere
investeerders. Aangezien de verkoop van aandelen in
Manco een kleinere en duidelijker omlijnde transactie is
dan een aandelenverkoop in CDC als geheel, is deze
transactie onder de huidige marktvoorwaarden beter
geschikt. Tijdens de herstructurering blijft CDC-Investco
volledig in handen van de overheid, maar als de marktvoorwaarden eenmaal gunstig genoeg zijn, is het de
bedoeling particuliere investeerders te introduceren bij
CDC-Investco. De structuur van de operatie wordt duidelijk weergegeven in het volgende diagram (8):

(6) De bedrijfsnamen „CDC-Investco” en „Manco” zijn slechts voorlopig.
(7) Zie voetnoot 5.
(8) Bron: Britse autoriteiten.
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Een dergelijk netwerk van een beheermaatschappij en
een reeks fondsen is op het vlak van fondsbeheer een
internationaal aanvaarde structuur en biedt voor CDC
verschillende voordelen. Ten eerste beschikt ieder fonds
over een eigen rentabiliteitsverwachting, risicoprofiel en
andere typische kenmerken, waardoor potentiële particuliere investeerders makkelijker een fonds kunnen
herkennen dat aan hun investeringsstrategie beantwoordt. Ten tweede kan het succes van gespecialiseerde
fondsen op specifieke markten particuliere aandelenbeleggers ervan overtuigen dat het overdreven vooroordeel
omtrent de hoge risicograad van beleggingen in armere
landen ongegrond is. Ten derde verhoogt de fondsstructuur de transparantie voor de overheid, die daardoor de
beheerskosten en de prestaties beter kan volgen en kan
ingrijpen bij tegenvallende resultaten.
3.1.1. Het voorgenomen contract tussen CDC-Investco en
Manco

(21)

CDC-Investco zou zich er voor een periode van vijf jaar
contractueel toe verbinden kapitaal ter beschikking te
stellen van de fondsen die zijn gecreëerd en worden
beheerd door Manco. Dit is nodig om de haalbaarheid
van het oorspronkelijke ondernemingsplan van Manco
en de financiële levensvatbaarheid van deze nieuwe
onderneming te verzekeren. In het contract zullen ook
bepalingen worden opgenomen voor het beheer van de
huidige CDC-beleggingsportefeuille die borg moeten
staan voor de ontwikkelingsgerichtheid van de bestaande
projecten.

7.8.2003

(22)

Wanneer het basiscontract van vijf jaar ten einde loopt,
heeft CDC-Investco de handen vrij om het resterende
kapitaal zowel in fondsen van Manco als van andere
ondernemingen te investeren en om op een concurrerende basis diensten voor beleggingsbeheer aan te
bieden. Aangezien CDC-Investco afwisselend Manco en
andere ondernemingen als zijn beleggingsbeheerder zal
kiezen, zal het na een jaar of tien met een breed scala
van beheerders, waaronder Manco, werken. Hetzelfde
geldt voor Manco, dat volgens de Britse autoriteiten het
kapitaal zal beheren van een hele reeks investeerders,
waaronder CDC-Investco. Ook na de beëindiging van het
contract tussen CDC-Investco en Manco zullen beide
ondernemingen zich blijven richten op de ontwikkeling
van armere landen.

(23)

Overeenkomsten voor het beheer van beleggingsfondsen
worden over het algemeen geregeld door standaardbepalingen die ook voor het grootste deel van het contract
van CDC-Investco met Manco zullen gelden. Eventuele
atypische bepalingen zullen enkel betrekking hebben op:

a) de verplichting van Manco om rekening te houden
met het „CDC Universe” van landen (d.w.z. alle
landen die in aanmerking komen voor CDC-investeringen) en zich aan de sociaal verantwoorde ondernemingsbeginselen en andere beleidsnormen te houden
die momenteel van toepassing zijn op CDC;
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verkeer tussen de lidstaten, gaat de Commissie er steeds
van uit dat wanneer de staat op de internationale financiële markten een nieuwe marktdeelnemer creëert, dit
gevolgen heeft voor de investeringsstromen tussen
lidstaten. In dit geval bleken de gevolgen voor het
handelsverkeer en de mededinging echter beperkt
dankzij de specifieke investeringen waarop CDC Group
plc zich richt.

b) de voorwaardelijke verbintenis van CDC-Investco om
te beleggen in overeengekomen fondsen die worden
beheerd door Manco en binnen de eerste vijf jaar van
de operatie zijn gelanceerd;
c) het feit dat voor verschillende fondsen verschillende
beheersvergoedingen kunnen gelden, afhankelijk van
de vraag of CDC-Investco de enige investeerder is in
een fonds dan wel één van een aantal investeerders.
CDC-Investco zal de enige investeerder blijven in de
minst aantrekkelijke fondsen, waarvoor de beheersvergoedingen enigszins hoger kunnen liggen, maar
nooit hoger dan volgens de huidige structuur.
Wanneer CDC-Investco samen met particuliere investeerders investeert in een fonds, zal iedereen dezelfde
beheersvergoedingen betalen.

3.1.2. Opmerkingen van de Britse autoriteiten
(24)

(25)

Zonder de reorganisatie zou het bestuur van CDC een
onbegrensd recht hebben om het volledige kapitaal van
CDC te beheren, terwijl het voorgenomen contract voor
een aflopende periode zal worden afgesloten. Derhalve
beschouwen de Britse autoriteiten hun voorgestelde
werkwijze als concurrentiebevorderend.
De verklaringen in de aanmelding van het Verenigd
Koninkrijk over de belastingvrijstelling voor CDC blijven
geldig. De reorganisatie zal met name uitgevoerd worden
in overeenstemming met de mededeling van de
Commissie inzake staatssteun en risicokapitaal, aangezien Manco zal worden opgezet als een nieuwe en innoverende onderneming die gericht is op de tekortkomingen van de risicokapitaalmarkt in armere ontwikkelingslanden en die investeringsbeslissingen neemt op
grond van commerciële overwegingen, zonder bedrijfssteun te ontvangen en zonder een verstoring van de
gemeenschappelijke markt teweeg te brengen. De
verwachting is dat de reorganisatie CDC sneller in staat
stelt de tekortkomingen van de markt voor de verstrekking van risicokapitaal in armere landen weg te werken.
4. BEOORDELING

4.1. Bestaan van staatssteun in de zin van artikel 87,
lid 1, van het EG-Verdrag
4.1.1. De belastingvrijstelling
(26)

Tijdens de procedure ontving de Commissie geen nieuwe
informatie die van invloed was op haar eerste oordeel
dat de belastingvrijstelling moet worden aangemerkt als
staatssteun ten gunste van CDC Group plc. Aangezien
de belastingvrijstelling zal leiden tot een verlies van
inkomsten voor de staat is het duidelijk dat met deze
maatregel staatsmiddelen zijn gemoeid (9). Aangezien de
maatregel uitsluitend betrekking heeft op CDC, gaat het
om een bijzondere maatregel. Het belastingvoordeel dat
voortvloeit uit de status van beleggingsmaatschappij is
positief voor CDC, omdat de onderneming zonder die
status geen privé-kapitaal voor investeringen zou kunnen
aantrekken. Wat betreft de gevolgen voor het handels-

(9) Het bedrag van de gederfde belastinginkomsten is afhankelijk van de
mate waarin de investeerders in CDC belastingplichtig zijn uit
hoofde van de Britse wetgeving. Zie ook de beschikking van de
Commissie onder nummer N 56/2001 (PB C 223 van 19.9.2002,
blz. 6).
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Hierna wordt naar de begunstigde van de steun
verwezen als „CDC-Investco”.

4.1.2. De reorganisatie
(27)

Volgens de Britse autoriteiten bevat het contract tussen
CDC-Investco en Manco atypische bepalingen op drie
gebieden.
a) Manco zal blijvend rekening moeten houden met het
„CDC-Universe” van landen, de sociaal verantwoorde
ondernemingsbeginselen en andere beleidsnormen die
momenteel van toepassing zijn op CDC Group plc.
Aangezien met deze maatregel geen staatsmiddelen
zijn gemoeid, wordt hij niet aangemerkt als staatssteun.
b) CDC-Investco zal zich ertoe verbinden om te
beleggen in overeengekomen fondsen die worden
beheerd door Manco en binnen de eerste vijf jaar van
de bedrijfsvoering in het leven worden geroepen. Om
de geïnvesteerde bedragen te kunnen aanmerken als
staatsmiddelen in de zin van artikel 87, lid 1, van het
EG-Verdrag, moet volgens de jurisprudentie van het
Hof van Justitie aan drie voorwaarden worden
voldaan: i) er moet sprake zijn van overheidsmiddelen, ii) de maatregel moet kunnen worden aangerekend aan de staat, en iii) het geld moet worden
belegd op een manier die niet beantwoordt aan het
gedrag van een voorzichtige investeerder in een
markteconomie (10).
In deze zaak beoordeelt de Commissie de vervulling
van de drie voorwaarden als volgt:
i) in een eerste fase zal CDC-Investco volledig in
handen blijven van de staat en wordt de privatisering voor onbepaalde duur uitgesteld. Op het
moment waarop wordt beslist middelen ter
beschikking te stellen, oefent de overheid duidelijk een overheersende invloed uit over CDCInvestco en worden de middelen van de onderneming dan ook aangemerkt als overheidsmiddelen;
ii) de maatregel wordt voorgenomen en aangemeld
door de staat;
iii) volgens de Britse autoriteiten zijn contracten die
betrekking hebben op uitbesteding van een kerntaak door de moedermaatschappij uitzonderlijk
en stemt het voorgestelde contract daarom niet
overeen met de gebruikelijke marktpraktijk.
Derhalve heeft de maatregel betrekking op staatsmiddelen in de zin van artikel 87, lid 1, van het EGVerdrag.

(10) Zie bijvoorbeeld arrest in zaak C-482/99, Franse Republiek tegen
Commissie, Jurisprudentie 2002, blz. I-4397.
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Aangezien CDC-Investco enkel een verbintenis zal
aangaan tegenover Manco is hier sprake van een
bijzondere maatregel. Een deel van het aandelenvermogen van Manco zal zo vlug mogelijk worden
geprivatiseerd en dankzij de terbeschikkingstelling
van middelen gedurende vijf jaar kan het rekenen op
gegarandeerde inkomsten en winsten uit hoofde van
zijn beheersvergoedingen, wat voor iedere particuliere
beheermaatschappij voordelig zou zijn. De activiteiten van Manco op het vlak van fondsbeheer situeren zich op een internationaal niveau en de steun is
bedoeld om de levensvatbaarheid van de onderneming op deze markt veilig te stellen. Aangezien de
maatregel hierdoor de mededinging vervalst of dreigt
te vervalsen en het handelsverkeer tussen de lidstaten
ongunstig beïnvloedt, is de Commissie van mening
dat de verbintenis van CDC-Investco tegenover
Manco kan worden aangemerkt als staatssteun in de
zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. Dergelijke steun kan niet worden gekwantificeerd.

schap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
van artikel 177 van het EG-Verdrag. De regeling behelst
ook een aantal positieve elementen in de zin van de
mededeling van de Commissie inzake staatssteun en risicokapitaal. Een aantal van deze criteria is bedoeld om te
garanderen dat de middelen worden geïnvesteerd en
beheerd onder normale marktvoorwaarden. Derhalve zal
de oprichting en de privatisering van een afzonderlijke
beheermaatschappij er alleen maar toe leiden dat de
steun eerder aan alle relevante criteria beantwoordt.

(30)

De aangevoerde twijfels hadden vooral te maken met het
feit dat de maatregel was aangemeld voor onbepaalde
duur. De Commissie hecht in beginsel geen goedkeuring
aan fiscale, niet-kwantificeerbare staatssteun van onbepaalde duur. Kort gezegd is de Commissie van mening
dat dergelijke steunmaatregelen van de staat slechts een
tijdelijke tussenstap zijn in de richting van een volledig
functionerende markt zonder overheidsinmenging. In
het algemeen ontwikkelt de risicokapitaalmarkt zich snel,
zodat niet kan worden uitgesloten dat de aangemelde
steun de concurrentie zal verstoren en het handelsverkeer tussen lidstaten in aanzienlijk grotere mate zal
beïnvloeden dan thans het geval is.

(31)

Indien echter de snelle ontwikkeling van de risicokapitaalmarkten ook tot een stijging van het aantal ethische
investeringen in de armere ontwikkelingslanden leidt, zal
de steunperiode worden verkort. Als de Britse autoriteiten eenmaal vinden dat de relevante markten zijn
ontwikkeld, zal de staat immers afstand doen van zijn
bijzondere aandeel in CDC, waaraan de belastingvrijstelling is gekoppeld. Indien de relevante markt zich echter
niet ontwikkelt, wordt de concurrentie ook slechts in
beperkte mate verstoord en zal de duur van minder
groot belang zijn.

(32)

De Commissie verwees ook naar de Europese Raad van
Barcelona 15 en 16 maart 2002, die opriep om het algemene niveau van staatssteun te reduceren, en naar de
EU- en de OESO-initiatieven om schadelijke belastingconcurrentie in te tomen. De Europese Raad van Barcelona verzocht de lidstaten om staatssteun te richten op
vastgestelde tekortkomingen van de markt. Bovendien is
de aangemelde maatregel niet bedoeld om de economische activiteit te concentreren in een enkele lidstaat en
kan evenmin worden verwacht dat hij een dergelijk
effect zou hebben. Aangezien investeerders in CDC
belastingen betalen volgens hun eigen situatie, vormt de
belastingvrijstelling van CDC-Investco geen reden om
zich elders te vestigen.

(33)

In haar besluit tot inleiding van de procedure betwijfelt
de Commissie of er in het „CDC Universe” plaats is voor
de kandidaat-landen voor toetreding tot de Europese
Unie in 2004. De Britse autoriteiten zullen erop toezien
dat CDC-Investco niet investeert in landen die lid zijn
geworden van de Europese Unie. De twijfel hieromtrent
is derhalve weggenomen. Daarbij komt nog dat er geen
EER-landen zullen worden opgenomen in het „CDC
Universe”.

Manco zal worden geprivatiseerd op een open en
concurrerende wijze. Derhalve is de Commissie van
mening dat er op dit niveau geen sprake is van selectiviteit en dat de steun niet wordt doorgegeven aan
de particuliere investeerders in Manco.
c) Hoewel de beheersvergoedingen variëren van fonds
tot fonds, zullen zij kostengeoriënteerd zijn. Wanneer
CDC-Investco investeert in dezelfde fondsen als particuliere investeerders, zal ieder van hen dezelfde
beheersvergoeding betalen. Derhalve is de Commissie
van mening dat er noch aan Manco noch aan de
particuliere investeerders voordeel wordt verschaft en
dat het verschil in beheersvergoedingen geen staatssteun is in de zin van artikel 87, lid 1, van het EGVerdrag.

4.2. Verenigbaarheid van de steun met artikel 87,
lid 3, onder c), van het EG-Verdrag

(28)

De Commissie kan uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder
c), van het EG-Verdrag een afwijking toestaan voor
„steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde
vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde
regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad”. In dit geval dient de
steun om de ontwikkeling van risicokapitaalinvesteringen door particuliere EU-investeerders in bedrijven in
armere ontwikkelingslanden te vergemakkelijken. Beide
steunmaatregelen worden hierna afzonderlijk beoordeeld.

4.2.1. De belastingvrijstelling

(29)

In haar besluit tot inleiding van de procedure van artikel
88, lid 2, van het EG-Verdrag had de Commissie geen
twijfels omtrent de verenigbaarheid van de steun op
zich. De steun ten gunste van CDC-Investco wordt
toegekend overeenkomstig het beleid van de Gemeen-
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Tenslotte blijft de Commissie bij haar standpunt dat
fiscale staatssteun niet mag worden goedgekeurd voor
onbepaalde duur. Zij is niettemin bereid bij wijze van
uitzondering haar goedkeuring te hechten aan de steun
voor een eerste periode van 20 jaar, gezien het specifieke
karakter en het doel van de steun, het voornemen van
de Britse autoriteiten om de maatregel te beëindigen
vanaf het moment dat hij niet langer noodzakelijk is, de
beperkte verstoring van de concurrentie en het
ontbreken van opmerkingen van derden. De vraag of het
verzoek van de Britse autoriteiten om de steun voor een
langere periode toe te kennen al dan niet kan worden
ingewilligd, kan beter worden beantwoord in een later
stadium, wanneer de eventuele ontwikkelingen van de
markt duidelijker kunnen worden meegewogen.
Derhalve kunnen de Britse autoriteiten, indien zij dit
wensen, een verlenging van de steun bij de Commissie
aanmelden vanaf het einde van de eerste tien jaar van
zijn toepassing.
4.2.2. De terbeschikkingstelling van middelen voor Manco
gedurende vijf jaar

(35)

(36)

(37)

De Commissie merkt op dat de reorganisatie van CDC
Group plc onder de huidige marktvoorwaarden een
geschikte maatregel is die het makkelijker zal maken om
de doelstelling van de regeling te bereiken, namelijk het
aantrekken van privé-kapitaal voor investeringen in
ondernemingen in de armere ontwikkelingslanden. Het
netwerk van een beheermaatschappij en een reeks
fondsen is op het vlak van fondsbeheer een internationaal aanvaarde structuur.
De Commissie merkt ook op dat de Britse autoriteiten
het noodzakelijk vinden dat CDC-Investco zich ertoe
verbindt om gedurende de eerste vijf jaar van de nieuwe
structuur te beleggen in overeengekomen fondsen die
door Manco worden beheerd. Op die manier kan Manco
rekenen op gegarandeerde inkomsten uit beheersvergoedingen. De Commissie erkent dat het van belang is de
levensvatbaarheid van Manco te waarborgen, aangezien
deze nieuwe onderneming een instrument van het Britse
ontwikkelingsbeleid blijft.
De Commissie is van mening dat de terbeschikkingstelling van middelen gedurende een periode van vijf jaar in
verhouding staat tot de beoogde ontwikkelingsdoelstelling. De steun ten gunste van Manco wordt derhalve
krachtens artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag
als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
beschouwd. Dit besluit is eveneens in overeenstemming
met artikel 178 van het EG-Verdrag, waarin wordt
bepaald dat de Gemeenschap bij de uitvoering van beleid
dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden,
rekening moet houden met de doelstellingen van artikel
177 inzake ontwikkelingssamenwerking.
5. CONCLUSIE

(38)

De Commissie is van oordeel dat de steun die wordt
toegekend in de vorm van een belastingvrijstelling ten
gunste van CDC-Investco uit hoofde van artikel 87, lid
3, onder c), van het EG-Verdrag verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt. In dit stadium kan de steun
niettemin slechts worden goedgekeurd voor een eerste
periode van 20 jaar vanaf de inwerkingtreding. Vanaf
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het einde van de eerste tien jaar van de steunverlening
kunnen de Britse autoriteiten een verlenging aanmelden
die de aanvankelijke 20 jaar overstijgt.
(39)

De steun die wordt toegekend aan Manco in de vorm
van een verbintenis die CDC-Investco aangaat om te
beleggen in overeengekomen fondsen die in het leven
werden geroepen door Manco, is ook verenigbaar met
de gemeenschappelijke markt op grond van artikel 87,
lid 3, onder c), van het EG-Verdrag, en kan goedgekeurd
worden voor de vijfjarige periode waarvoor de steun
werd aangemeld.

(40)

De Commissie hecht veel belang aan de inspanningen
die worden geleverd om schadelijke fiscale praktijken te
elimineren, zowel op EU-niveau (de groep „Gedragscode”) als op OESO-niveau (OESO-forum betreffende
schadelijke fiscale praktijken). Aangezien CDC echter
uitsluitend reële, actieve investeringen in derde landen
zal doen, lijkt de regeling in overeenstemming te zijn
met de benadering van de Gemeenschap terzake. De
Britse autoriteiten zullen een jaarlijks rapport indienen
om de Commissie in staat te stellen dit alles op de voet
te volgen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De staatssteun die op 17 januari 2001 werd aangemeld in de
vorm van een belastingvrijstelling en die het Verenigd Koninkrijk voornemens is te verlenen op grond van de wet inzake
CDC van 1999 voor de oprichting van de beheermaatschappij
via de reorganisatie van CDC Group plc, voorlopig gekend als
„CDC-Investco”, is verenigbaar met de gemeenschappelijke
markt in de zin van artikel 87, lid 3, onder c), van het EGVerdrag.
De belastingvrijstelling wordt goedgekeurd voor een eerste
periode van 20 jaar vanaf haar inwerkingtreding.
De staatssteun in de vorm van een verbintenis van de beleggingsmaatschappij, voorlopig gekend als „CDC-Investco”, om te
investeren in bepaalde overeengekomen fondsen, die het
Verenigd Koninkrijk voornemens is te verlenen aan de beheermaatschappij die zal worden opgericht via de reorganisatie van
CDC Group plc, voorlopig gekend als „Manco”, is verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 87, lid
3, onder c), van het EG-Verdrag. De steun wordt goedgekeurd
voor een periode van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van
het relevante contract tussen beide ondernemingen.
Tenuitvoerlegging van de steun wordt derhalve toegestaan voor
de vastgestelde perioden.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2003.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 30 april 2003
inzake de staatssteun van Duitsland ten faveure van Heckert Werkzeugmaschinen GmbH
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1326)
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/591/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Na een onvoorwaardelijke openbare aanbestedingsprocedure werden op 24 september 1993 de belangrijkste
onderdelen van de gereedschapsmachineproductie onder
de naam Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinen
GmbH (hierna „HCW” genoemd) verkocht aan Traub
AG, Reichenbach. De koopprijs bedroeg 7 miljoen DEM
(3,57 miljoen EUR). Op dat tijdstip had HCW 420 werknemers in dienst.

(6)

In het kader van de privatisering ontving de onderneming, op grond van goedgekeurde steunregelingen, voor
in totaal zo'n 81,6 miljoen EUR steun. Deze maatregelen
behelsden onder meer resterende garanties voor liquiditeitskredieten en verplichtingen ten behoeve van kredietlijnen ter waarde van 11 miljoen DEM (5,6 miljoen EUR)
die vóór de privatisering door de Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (hierna „BvS” genoemd)
waren verleend. Deze garanties werden toen voor 80 %
gedragen door de deelstaat Saksen en de federale overheid (3).

(7)

In 1995 raakte Traub AG in financiële moeilijkheden.
Wegens de slechte resultaten van de onderneming
werden de kredietlijnen van het hele concern door de
banken bevroren. Eind 1996 moesten zowel Traub AG
als HCW wegens ernstige liquiditeitsproblemen de
Gesamtvollstreckung (faillissement in de nieuwe Duitse
deelstaten) aanvragen. Op dat tijdstip had HCW 640
werknemers in dienst.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,
Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),
Na de belanghebbenden te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken overeenkomstig de genoemde artikelen (1), en
gezien deze opmerkingen,
Overwegende hetgeen volgt:
I. PROCEDURE
(1)

Bij schrijven van 28 december 1999 stelde Duitsland de
Commissie in kennis van de ten faveure van Heckert
Werkzeugmaschinen GmbH verleende steun. Deze maatregel werd geregistreerd onder nummer NN 7/2000. Bij
brieven van 21 januari 2000, 26 januari en 1 augustus
2001 verzocht de Commissie om additionele informatie,
waarop Duitsland antwoordde bij brieven van 24
februari 2000, 29 mei en 6 september 2001.

(2)

Bij schrijven van 28 december 2001 stelde de
Commissie Duitsland in kennis van haar besluit om ten
aanzien van deze steun de procedure van artikel 88, lid
2, van het EG-Verdrag in te leiden en nodigde zij de
belanghebbenden uit hun opmerkingen te maken (2).
Sindsdien werd de zaak geregistreerd onder nummer C
93/2001. De Commissie ontving opmerkingen van
Duitsland op 28 januari en 1 maart 2002.
II. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN

1. De begunstigde
(3)

Deze zaak betreft reddings- en herstructureringssteun
ten faveure van Heckert Werkzeugmaschinen GmbH.
Deze onderneming vervaardigt gereedschapsmachines en
is gespecialiseerd in de productie van freesmachines. Zij
is gevestigd in Chemnitz in de deelstaat Saksen, een
steungebied ex artikel 87, lid 3, onder a), van het EGVerdrag. HWG is de opvolger van het voormalige staatsbedrijf Kombinat Fritz Heckert.
A. De privatisering

(4)

In 1991 werd het Kombinat Fritz Heckert eigendom van
de Treuhandanstalt, waarna het werd omgedoopt tot
Heckert-Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH (HCW).

(1) PB C 51 van 26.2.2002, blz. 13.
(2) Zie voetnoot 1.

B. De voortzetting van de activiteiten tijdens de Gesamtvollstreckung-procedure

(8)

De curator besloot de activiteiten van HCW voort te
zetten in afwachting van een verkoop. Op 24 januari
1997 richtte hij Heckert Werkzeugmaschinen GmbH
(hierna „HWG” genoemd) op als Auffanggesellschaft van
HCW, om op de markt te kunnen werken met een
onderneming die niet in een Gesamtvollstreckung-procedure was verwikkeld. HWG moest nieuwe bestellingen
binnenhalen en uitvoeren, terwijl het in de Gesamtvollstreckung-procedure verwikkelde HCW verder de nodige
producten vervaardigde.

(3) Federaal garantieprogramma (Oost), SG(91) D/13344 van 15
juli1991 (Steunmaatregel N 297/91).
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Op 29 november 1996 kende de Deutsche Bank de in
de Gesamtvollstreckung-procedure verwikkelde onderneming een krediet toe van in totaal 16 miljoen DEM
(8,16 miljoen EUR). Nadien werd dit krediet op 13 juni
1997 opgetrokken met 12 miljoen DEM (6,12 miljoen
EUR) om de verwerking van een van de belangrijkste
bestellingen te garanderen. Het krediet werd toegekend
tegen een jaarlijkse rentevoet van 7,5 % en diende tegen
15 februari 1998 te zijn terugbetaald. De federale overheid en de deelstaat kenden een 80 %-garantie toe waarvoor een provisie van 0,5 % was verschuldigd. Deze
garantie liep af op de dag dat het krediet diende te zijn
terugbetaald.

(10)

Daarnaast kende de BvS op 7 augustus 1997 de onderneming een krediet van ruim 9,5 miljoen DEM (4,9
miljoen EUR) toe, tegen een rentevoet van 6 %.

(11)

Beide kredieten werden verstrekt om de exploitatiekosten
te dekken tijdens de Gesamtvollstreckung-procedure.

voor reddings- en herstructureringssteun (3) (hierna „de
kaderregeling” genoemd). Aangezien de steun werd
toegekend vóór de nieuwe richtsnoeren in 1999 van
kracht werden (4), werd hij getoetst aan de oude kaderregeling van 1994.
(17)

Op 16 juni 1998 verkocht de curator zowel HWG als de
voor de productie noodzakelijke activa van HCW aan
Starrag AG (hierna „Starrag” genoemd), een Zwitserse
producent van gereedschapsmachines. De koopprijs van
HWG bedroeg 50 000 DEM (25 510 EUR); voor de
activa diende 47,4 miljoen DEM (24,2 miljoen EUR) te
worden betaald.

(13)

In het kader van de verkoop aan Starrag zag de BvS
ervan af de terugbetaling te eisen van het door haar
verstrekte krediet van 9,5 miljoen DEM (4,9 miljoen
EUR). Op 10 mei 2001 deelde Duitsland de Commissie
echter mee dat de curator het krediet, inclusief rente,
volledig had terugbetaald.

(14)

Op 19 september 1998 kende de Deutsche Bank een
krediet van 10 miljoen DEM (5,1 miljoen EUR) toe aan
HWG, dat door de Kreditanstalt für Wiederaufbau
(hierna „KfW” genoemd) op grond van een door de
Commissie goedgekeurde steunregeling werd geherfinancierd (1). Dit krediet met een looptijd van tien jaar en een
rentevoet van 3,75 % diende te worden afgelost in 16
tranches, te beginnen vanaf 28 februari 2001.

(15)

Ten slotte ontving HWG, op grond van door de
Commissie goedgekeurde steunregelingen (2), ook 13,28
miljoen DEM (6,78 miljoen EUR) investeringssubsidies
en een investeringspremie van 499 800 DEM
(255 000 EUR).

b) de 80 %-garantie met betrekking tot de verhoging
van het Deutsche Bank-krediet van 16 miljoen DEM
(8,16 miljoen EUR) tot 28 miljoen DEM (14,3
miljoen EUR), die bij de inleiding van de procedure
als reddingssteun was aangemerkt, in overeenstemming was met de criteria van de kaderregeling;
c) het door KfW geherfinancierde Deutsche Bank-krediet
van 10 miljoen DEM (5,1 miljoen EUR) — en in het
bijzonder de rentevoet van 3,75 % en de terugbetalingsvoorwaarden met aanvankelijk een aflossingsvrije
periode van tweeënhalf jaar — in overeenstemming
was met de voorwaarden van genoemde regeling;
d) het BvS-krediet van 9,5 miljoen DEM (4,9 miljoen
EUR) dat bij de inleiding als reddingssteun was aangemerkt, als eenmalige reddingsmaatregel kon worden
aanzien, en dat zodoende de in de kaderregeling
bepaalde terugbetalingstermijnen werden gerespecteerd.
(18)

(19)

(1) MKB-programma KfW, SG(96) D/3473 van 29 maart 1996 (Steunmaatregel NN 37/95).
(2) 27e kaderplan van de Gemeinschaftsaufgabe „Verbetering van de
regionale economische structuur” (investeringssubsidies), SG(1999)
03472 van 17 mei 1999 (Steunmaatregel C 84/98);
Investeringspremiewet 1996, SG(96) 3794 van 11 april 1996
(Steunmaatregel N 494/A/95).

Tijdens de formele onderzoeksprocedure verstrekte
Duitsland aanvullende of aangepaste inlichtingen.
1. In het kader van de privatisering toegekende
garanties

(20)

Bij het besluit tot inleiding van de formele onderzoeksprocedure werd de steun getoetst aan de kaderregeling

Wat betreft de stelling van Duitsland dat de maatregelen
als herstructureringssteun met de gemeenschappelijke
markt verenigbaar waren, had de Commissie twijfel dat
de begunstigde ondernemingen volgens de kaderregeling
wel voor herstructureringssteun in aanmerking kwamen.

III. OPMERKINGEN VAN DUITSLAND

2. Besluit tot inleiding van de procedure van artikel
88, lid 2, van het EG-Verdrag
(16)

Bij de inleiding twijfelde de Commissie dat:
a) de in het kader van de privatisering verleende garanties voor liquiditeitskredieten en verplichtingen voor
kredietlijnen ter waarde van 11 miljoen DEM (5,6
miljoen EUR) in overeenstemming waren met de
voorwaarden van genoemde regeling. Met name was
er twijfel of de garanties van de federale overheid en
de deelstaat samen konden worden verstrekt en of de
maatregelen een gedeeltelijke en tijdelijke garantie
vormden zoals in de kaderregeling wordt verlangd;

C. De verkoop van de onderneming aan een nieuwe investeerder
(12)

L 199/37

Duitsland deelde de Commissie mee dat de garanties met
betrekking tot de op 21 februari 1995 in het kader van
de privatisering verstrekte 11 miljoen DEM (5,6 miljoen
EUR) kredieten, 65 %-Ausfallbürgschaften (en geen
80 %-garanties) waren, met een tot 31 december 2002
beperkte looptijd. Vanaf 31 december 1999 namen de
garanties af met jaarlijks 25 %.

(3) PB C 368 van 23.12.1994, blz. 12.
(4) PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2.

L 199/38
(21)
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(22)

van de privatisering ter beschikking zijn gesteld, dient te
worden opgemerkt dat, volgens voormelde regeling,
voor investeringskredieten en kortlopende bedrijfskredieten garanties tot 80 % zijn toegestaan.

Wat betreft de aan de garantie verbonden verplichtingen,
wordt de verdeling 60/40 tussen de federale overheid en
de deelstaat als een interne maatregel beschouwd die
geen invloed heeft op het totale steunplafond van de
regeling, waarvan de Commissie bij schrijven van 26
juni 1995 in kennis was gesteld.
2. De tijdens de Gesamtvollstreckung-procedure
verstrekte 80 %-garantie

(28)

Duitsland verklaart dat deze garantie op basis van
dezelfde steunregeling was toegekend als eerdere garanties (1), zodat zij niet als ad-hocreddingssteun diende te
worden aangemerkt.
3. Het door KfW tijdens de Gesamtvollstreckungprocedure geherfinancierde Deutsche Bankkrediet

(23)

(24)

(25)

In verband met de herfinanciering van het door KfW
geherfinancierde Deutsche Bank-krediet deelde Duitsland
de Commissie mee dat slechts 96 % van het krediet
daadwerkelijk aan de begunstigde onderneming was
uitbetaald, ofschoon het nominale bedrag voor 100 %
diende te worden terugbetaald. Bijgevolg was het krediet
tegen een reële rentevoet van 4,58 % toegekend.
Duitsland onderstreepte ook dat het krediet overeenkomstig het MKB-programma Oost (2) werd geherfinancierd,
waarbij tot eind 1998 een rentevoet gold die 0,25 %
lager was ten opzichte van het MKB-programma West.
De afwijking van de door KfW toegepast rentevoeten ten
opzichte van het referentiepercentage van de Commissie
valt volgens de Duitse informatie terug te voeren op het
feit dat de marktrente op dat moment begon te dalen
terwijl het referentiepercentage slechts met grote intervallen wordt aangepast.

(29)

Bij de inleiding van de procedure werd de 80 %-staatsgarantie in samenhang met het optrekken van het Deutsche Bank-krediet van 16 miljoen DEM (816 miljoen
EUR) tot 28 miljoen DEM (14,3 miljoen EUR) als
reddingssteun aangemerkt en betwijfelde de Commissie
dan ook dat daarmee was voldaan aan de voorwaarden
om reddingssteun te kunnen toekennen.

(30)

Na de inleiding van de procedure deelde Duitsland mee
dat de garantie verstrekt was op basis van dezelfde
garantieregeling als bij eerder genoemde garanties. De
Commissie doet opmerken dat het hier een in de tijd
beperkte 80 %-garantie betreft voor een kortlopend
bedrijfskrediet, dat kennelijk door de regeling is gedekt
en dat niet nader hoeft te worden onderzocht.

Voorts wees Duitsland er op dat volgens het MKBprogramma Oost de terugbetaling pas na tweeënhalf jaar
aanvangt.

Wat betreft de verenigbaarheid van het BvS-krediet van
9,5 miljoen DEM (4,9 miljoen EUR) dat werd toegekend
tijdens de Gesamtvollstreckung-procedure, verklaarde
Duitsland dat dit krediet voldeed aan de voorwaarden uit
de kaderregeling voor reddingssteun. Volgens Duitsland
is in gevallen waarin de begunstigde zich in een Gesamtvollstreckung-procedure bevindt, de terugbetalingstermijn niet van doorslaggevend belang, omdat de terugbetaling plaatsvindt uit de opbrengst van de Gesamtvollstreckung-procedure. Dit leidt regelmatig tot vertragingen. Duitsland onderstreept voorts dat de steun
uitsluitend werd gebruikt om de productieactiviteiten
van HCW in stand te houden.

3. Het door KfW tijdens de Gesamtvollstreckungprocedure geherfinancierde Deutsche Bankkrediet
(31)

Wat het door Kfw geherfinancierde Deutsche Bankkrediet betreft, neemt de Commissie nota van de opmerkingen die zij na de inleiding van de procedure van
Duitsland heeft ontvangen. Volgens deze opmerkingen
werd het krediet toegekend tegen een reële rentevoet van
4,58 %. Voorts voldoet de maatregel aan de voorwaarden van het voor de nieuwe Duitse deelstaten
geldende programma, waarbij een aflossingsvrije periode
van tweeënhalf jaar wordt toegestaan en de rentevoet
ten opzichte van het voor West-Duitsland geldende
programma 0,25 % lager mag liggen. In dit verband
dient ook te worden opgemerkt dat het krediet werd
toegekend op een tijdstip dat de marktrente begon te
dalen en dat het referentiepercentage van de Commissie,
dat in september 1998 nog immer 5,94 % bedroeg, in
november 1998 tot 4,87 % werd aangepast.

(32)

Op basis van deze informatie lijkt de maatregel te
voldoen aan de voorwaarden uit het MKB-programma
en hoeft hij niet verder te worden onderzocht.

IV. BEOORDELING

1. In het kader van de privatisering toegekende
garanties
(27)

Ten aanzien van de liquiditeitsgarantie van 5,5 miljoen
DEM en het garantiekader van 5,5 miljoen DEM die door
de federale overheid en de deelstaat Saksen in het kader

(1) Federaal garantieprogramma (Oost), SG(91) D/13344 van 15 juli
1991 (Steunmaatregel N 297/91).
(2) MKB-programma KfW, SG(96) D/3473 van 29 maart 1996 (Steunmaatregel NN 37/95).

De Commissie houdt rekening met de Duitse opmerkingen dat de garanties de kredieten voor slechts 65 %
dekten en dat de looptijd ervan beperkt was tot 31
december 2002. Voorts dient te worden opgemerkt dat
de interne verdeling tussen federale overheid en deelstaat
— waarvan de Commissie bij schrijven van 26 juni
1995 in kennis werd gesteld — er niet in resulteerde dat
het steunplafond of andere verplichtingen uit de regeling
werden veranderd. Zodoende lijken deze maatregelen te
voldoen aan de voorwaarden uit genoemde regeling en
hoeven zij in het kader van onderhavige beschikking niet
te worden onderzocht.
2. De tijdens de Gesamtvollstreckung-procedure
verstrekte 80 %-garantie

4. Het tijdens de Gesamtvollstreckung-procedure
toegekende BvS-krediet
(26)

7.8.2003
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De maatregelen die met goedgekeurde regelingen in
overeenstemming zijn, hoeven dan ook niet verder te
worden onderzocht in het kader van de onderhavige
beschikking.
Bijgevolg dient enkel het BvS-krediet van 9,5 miljoen
DEM (4,9 miljoen EUR) dat in 1997 in de loop van de
Gesamtvollstreckung-procedure werd toegekend, als adhocsteun te worden aangemerkt.
4. Het tijdens de Gesamtvollstreckung-procedure
toegekende BvS-krediet

(35)

(36)

De Commissie merkt op dat de resterende ad-hocsteun
— het BvS-krediet van 9,5 miljoen DEM (4,9 miljoen
EUR) — ondertussen tegen een rentevoet van 6 % is
terugbetaald. Voorts valt op te merken dat het referentiepercentage van de Commissie dat wordt gebruikt om de
rente te bepalen die bij terugvordering over onrechtmatig toegekende steun moet worden betaald, op het
tijdstip van de toekenning van het krediet 5,54 %
bedroeg.
Op basis daarvan komt de Commissie tot de conclusie
dat de potentieel met de gemeenschappelijke markt
onverenigbare staatssteun — het BvS-krediet van 9,5
miljoen DEM (4,9 miljoen EUR) — werd terugbetaald
zodat alle eventueel door deze steun veroorzaakte mededingingsdistorsies zijn opgeheven.

L 199/39
V. CONCLUSIE

(37)

Mitsdien is de formele onderzoeksprocedure van artikel
88, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van de
betrokken steunmaatregel zonder voorwerp geworden,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De formele onderzoeksprocedure van artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag die op 20 december 2001 is ingeleid wegens een
steunmaatregel van Duitsland ten faveure van Heckert Werkzeugmaschinen GmbH, wordt bij dezen gesloten.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 30 april 2003.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie

