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I
(Meddelanden)

R¯DET
R¯DETS RESOLUTION
av den 28 januari 2002
om utökat samarbete när det gäller utbildning inom räddningstjänsten
(2002/C 43/01)
EUROPEISKA UNIONENS R¯D

SOM ERINRAR om resolutionen från rådet och företrädarna för
medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 31
oktober 1994 om förstärkning av gemenskapens samarbete
om räddningstjänst och särskilt önskemålet i denna om att
ett samarbete utvecklas mellan skolor och nationella utbildningscentrum som är verksamma inom räddningstjänsten (1),

SOM ERINRAR om resolutionen från rådet och företrädarna för
medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 26
februari 2001 om förstärkning av Europeiska unionens förmåga på räddningstjänstens område (2), i vilken det upprepades
att man bör påskynda samarbetet mellan skolor och nationella
utbildningscentrum som är verksamma inom räddningstjänsten,

SOM BETONAR att de mellanstatliga initiativ som syftar till att
upprätta ett sådant samarbete redan har gjort det möjligt att
identifiera behoven och innehållet i detta samarbete, men att
det nu krävs konkreta resultat,

SOM ˜R ÖVERTYGADE om den ökade betydelsen av utbildning
på alla nivåer för att förbättra skyddet av medborgarna mot
naturkatastrofer och tekniska risker,

avsedda för personer som skall delta i genomförandet av räddningstjänstens insatser så att gemensamma program skall
kunna fastställas,

SOM ANSER att ett sätt att snabbare inleda det önskade samarbetet vore att på gemenskapsnivå inrätta ett nätverk av skolor
och utbildningscentrum som är verksamma inom räddningstjänsten i medlemsstaterna, vilket därigenom skulle lägga
grundvalarna för ett senare inrättande av till exempel en europeisk akademi för räddningstjänst där dessa utbildningsinstitut samlas,

SOM ANSER att de beslut som rådet nyligen antagit om räddningstjänsten, särskilt rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av
den 23 oktober 2001 om inrättande av en gemenskap för att
underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom
räddningstjänsten (3), ger en ram som skulle underlätta inrättandet av ett nätverk av skolor och utbildningscentrum som är
verksamma inom räddningstjänsten i medlemsstaterna, särskilt
genom ett pilotprojekt med uppgift att fastställa nätverket,

SOM ANSER att ett sådant nätverk av skolor och utbildningscentrum också skulle kunna omfatta ett större projekt som
syftar till inrättandet av en europeisk virtuell räddningstjänstakademi samt ett system för utbyte av experter, som utvecklats
inom ramen för gemenskapens handlingsprogram för räddningstjänst.

UPPMANAR KOMMISSIONEN
SOM ERINRAR om kandidatländernas upprepade önskemål att
inleda ett samarbete med medlemsstaterna och kommissionen
när det gäller utbildning inom räddningstjänsten,

SOM ANSER att det av effektivitetsskäl är önskvärt att förbättra
samverkan mellan de program och utbildningskurser som är
(1) EGT C 313, 10.11.1994, s. 1.
(2) EGT C 82, 13.3.2001, s. 1.

(1) att granska alla initiativ som syftar till att stödja inrättandet
av ett nätverk av skolor och utbildningscentrum som är
verksamma inom räddningstjänsten i medlemsstaterna under en första försöksetapp på tre år med utgångspunkt
särskilt i erfarenheterna från de relevanta initiativ som utvecklats inom ramen för gemenskapens handlingsprogram
för räddningstjänst,
(3) EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.
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(2) att överväga möjligheten till finansiellt stöd till detta initiativ på grundval av de finansiella interventionerna till utbildningsverksamhet enligt rådets beslut av den 9 december
1999 om att inrätta ett program för gemenskapsåtgärder
till förmån för räddningstjänsten (1) för perioden den
1 januari 200031 december 2004 eller enligt rådets beslut
om inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten,
(1) EGT L 327, 21.12.1999, s. 53.

16.2.2002

(3) att göra kandidatländerna delaktiga i detta arbete,

(4) att vid avslutandet av denna försöksetapp och mot bakgrund av erhållna resultat överväga alla initiativ som syftar
till att upprätta ett långsiktigt samarbete när det gäller
utbildning inom räddningstjänsten, till exempel genom inrättandet av en europeisk akademi för räddningstjänst i
vilken det tidigare nämnda nätverket skulle institutionaliseras.

R¯DETS RESOLUTION
av den 28 januari 2002
om en gemensam inställning och särskilda åtgärder på området för nät- och informationssäkerhet
(2002/C 43/02)

SOM FÖLJER UPP

7. kommisionens meddelande om ett säkrare informationssamhälle  ökad säkerhet i informationsinfrastrukturer
och bekämpning av datorrelaterad brottslighet,

slutsatserna från Europeiska rådet i Stockholm den 2324 mars
2001 att rådet tillsammans med kommissionen kommer att
utarbeta en övergripande strategi för säkerheten när det gäller
elektroniska nät tillsammans med praktiska åtgärder för genomförande,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001
av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana
uppgifter (3),

SOM ERINRAR OM

9. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den
24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter (4),

EUROPEISKA UNIONENS R¯D

1. rådets resolution av den 30 maj 2001  Handlingsplanen
eEurope: informations- och nätverkssäkerhet,
2. kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittØn och RegionkommittØn  Nät och informationssäkerhet: förslag till en europeisk strategi,
3. kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet  eEurope 2002: påverkan och prioriteringar,
4. handlingsplanen för eEuropa 2002 som Europeiska rådet i
Feira den 1920 juni 2000 gav sitt stöd åt,
5. rådets rekommendation 95/144/EG av den 7 april 1995
om gemensamma kriterier för utvärdering av informationsteknologisk säkerhet (1),
6. rådets rekommendation av den 25 juni 2001 om kontaktpunkter som upprätthåller ett öppethållande dygnet
runt för bekämpning av högteknologisk brottslighet (2),
(1) EGT L 93, 26.4.1995, s. 27.
(2) EGT C 187, 3.7.2001, s. 5.

10. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG av den
30 juni 1997 om samtrafik inom telekommunikation i
syfte att säkerställa samhällsomfattande tjänster och samverkan genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät (5),
11. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG av den
15 december 1997 om behandling av personuppgifter och
skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (6),
12. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/10/EG av den
26 februari 1998 om tillhandahållande av öppna nätverk
(ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande tjänster för
telekommunikation i en konkurrensutsatt miljö (7), och
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

8, 12.1.2001, s. 1.
281, 23.11.1995, s. 31.
199, 26.7.1997, s. 32.
24, 30.1.1998, s. 1.
101, 1.4.1998, s. 24.
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13. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den
13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (1),

HAR ANTAGIT DENNA RESOLUTION

C 43/3

ställa säkerheten i sina tjänster. Dessa åtgärder skall säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till de risker
som finns.
(10) Den internationella standarden ISO-15408 (Common Criteria) har blivit ett erkänt system för att definiera säkerhetskrav för dator- och nätprodukter och för att bedöma huruvida en särskild produkt uppfyller dessa krav.

med beaktande av följande:
(1) Nät och kommunikationssystem har blivit en betydelsefull
faktor i den ekonomiska och sociala utvecklingen, och
deras tillgänglighet och integritet är avgörande för väsentliga infrastrukturer samt för flertalet allmänna och privata
tjänster och ekonomin som helhet.
(2) Mot bakgrund av den allt viktigare roll som elektroniska
tjänster spelar i ekonomin, är nät- och informationssäkerheten en fråga av växande allmänt intresse.
(3) Transaktioners och uppgifters säkerhet har blivit väsentligt
för tillgången till elektroniska tjänster, inbegripet e-handel
och allmänna direkttjänster, och låg tilltro till säkerheten
skulle kunna fördröja ett brett införande av sådana tjänster.
(4) Det finns behov för enskilda, företag, förvaltningar och
andra organisationer att skydda sina egna informations-,
data- och kommunikationssystem genom att vid behov
utveckla effektiva säkerhetstekniker.
(5) Den privata sektorn, som agerar i en konkurrensutsatt
marknadsmiljö, erbjuder genom sin förmåga till förnyelse
olika lösningar anpassade till verkliga marknadsbehov.
(6) Nät- och informationssäkerhetens komplicerade natur innebär att offentliga myndigheter, när de utvecklar en politik på detta område, måste ta hänsyn till ett antal politiska, ekonomiska, organisatoriska och tekniska aspekter
och vara medvetna om kommunikationsnätens decentraliserade och globala karaktär.
(7) Politiska åtgärder kan bli effektivare om de är en del av en
europeisk strategi som överensstämmer med den inre
marknadens effektiva funktion, bygger på ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna och på internationell nivå
och stöder förnyelse och de europeiska företagens förmåga
att konkurrera på global nivå.
(8) En avsevärd mängd lagstiftning som rör nät- och informationssäkerhet finns redan, särskilt som en del av unionens rättsliga ram för telekommunikation, elektronisk
handel och elektroniska signaturer.
(9) Teletjänstleverantörer är enligt lag skyldiga att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säker(1) EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

(11) Den internationella standarden ISO-17799 (Ledningssystem för informationssäkerhet  riktlinjer för ledning av
informationssäkerhet) och liknande nationella riktlinjer
har blivit en erkänd metod för säkerhetshantering i privata
och offentliga organisationer.
(12) Internetinfrastrukturen bör ge en hög grad av tillgång till
nät och tjänster och den bör förvaltas och drivas på ett
kraftfullt och säkert sätt, t.ex. genom antagande av öppna
standarder och säkerhetsprotokoll för Internet.
R¯DET

SOM BEAKTAR att nät- och informationssäkerhet i överensstämmelse med rådets resolution av den 30 maj 2001 om handlingsplanen eEuropa: informations- och nätverkssäkerhet handlar om att

 säkerställa tillgången till tjänster och uppgifter,
 förebygga avbrott i och olaglig avlyssning av kommunikationer,
 bekräfta att uppgifter som har sänts, mottagits eller lagrats
är fullständiga och oförändrade,
 säkerställa uppgifters konfidentialitet,
 skydda informationssystem mot otillåten åtkomst,
 skydda mot angrepp som inbegriper skadliga program,
 säkerställa tillförlitlig autentisering,
UPPMANAR D˜RFÖR MEDLEMSSTATERNA

1. att före utgången av 2002 inleda eller stärka informationsoch utbildningskampanjer för att öka medvetenheten när det
gäller nät- och informationssäkerhet, att särskilt inrikta sådana åtgärder på företag, privata användare och offentliga
förvaltningar, att utarbeta sådana medvetandehöjande åtgärder i nära samarbete med den privata sektorn, bl.a. med
Internetleverantörer, och att uppmuntra initiativ ledda av
den privata sektorn,

C 43/4
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2. att främja goda rutiner för hantering av informationssäkerhet, särskilt i små och medelstora företag, när så är lämpligt,
baserat på internationellt erkända standarder,
3. att före utgången av 2002 öka eller främja betydelsen av
säkerhetsfrågor som en del av datautbildningen,
4. att till halvårsskiftet 2002 se över effektiviteten hos nationella arrangemang för hantering av IT-incidenter, vilket kan
inbegripa virusvarningssystem, i syfte att där så behövs
stärka deras förmåga att på nationell och internationell
nivå förebygga, upptäcka och reagera effektivt på störningar
och angrepp på nät- och informationssystem,
5. att främja användningen av standarden Common Criteria (ISO
15408) och att underlätta ömsesidigt erkännande av dithörande certifikat,
6. att före utgången av 2002 vidta betydande åtgärder för
effektiva och kompatibla säkerhetslösningar, där så är möjligt baserade på erkända standarder  vilket kan inbegripa
programvaror med öppna källkoder  i sin e-förvaltning och
e-upphandling och för att införa elektroniska signaturer som
skall göra det möjligt att också erbjuda sådana offentliga
tjänster online som kräver säker autentisering,
7. att, om de väljer att införa elektroniska och biometriska
identifikationssystem för allmän eller officiell användning,
samarbeta, där så är lämpligt, med teknisk utveckling och
studera alla eventuella kompatibilitetskrav,

16.2.2002

och att i det sammanhanget före utgången av 2002 föreslå
en strategi för en stabilare och säkrare drift av Internetinfrastrukturen,
3. att före utgången av 2002 föreslå lämpliga åtgärder för att
främja standarden ISO-15408 (Common Criteria) för att underlätta ömsesidigt erkännande av certifikat och att förbättra
förfarandet för bedömning av produkter, till exempel genom
att utveckla adekvata skyddsprofiler,
4. att före utgången av 2002 utarbeta en rapport om teknik
och tillämpningar för elektronisk och biometrisk autentisering av identitet i syfte att förbättra effektiviteten i sådana
system, särskilt genom kompatibilitet,
5. att till halvårsskiftet 2002, och efter samråd med medlemsstaterna och den privata sektorn, lämna förslag till inrättande av en specialgrupp för IT-säkerhet, grundat på nationella insatser för stärkande av nät- och informationssäkerhet
och medlemmsstaternas förmåga, enskilt och kollektivt, att
ta itu med större problem i samband med nät- och informationssäkerhet,
6. att före utgången av 2002 i samarbete med medlemsstaterna
utforska eventuella alternativ för ett system genom vilket
medlemsstaterna och kommissionen kan utbyta information
och erfarenheter i fråga om uppfyllandet av målen i denna
resolution, med beaktande av den pelarövergripande dimensionen av nät- och informationssäkerheten samt att utforska
hur den privata sektorn bäst kan involveras i utbytet av
informationen och erfarenheterna,
SAMT
V˜LKOMNAR den europeiska forskningens ökade fokus på sä-

8. att, för att underlätta gemenskapssamarbetet och det internationella samarbetet, utbyta information med varandra och
med kommissionen om de organ som i första hand ansvarar
för nät- och informationssäkerheten inom respektive territorium.

kerhetsfrågor,

R¯DET V˜LKOMNAR D˜RFÖR OCKS¯ KOMMISSIONENS AVSIKT

UPPMANAR

1. att 2002 underlätta utbyte av goda rutiner när det gäller
medvetandehöjande åtgärder och göra en första inventering
över de olika nationella informationskampanjerna,

 leverantörer och tjänsteleverantörer att förstärka säkerheten
som en integrerad och väsentlig del av deras produkter och
tjänster,

2. att 2002 lämna förslag till en förstärkning av gemenskapens
dialog och samarbete om nätsäkerhet med internationella
organisationer och partner, särskilt om konsekvenserna av
det ökande beroendet av elektroniska kommunikationsnät

 leverantörer och tjänsteleverantörer inom den europeiska
privata sektorn och de grupperingar som representerar
dem att mer aktivt delta i det internationella standardiseringsarbetet och att organisera sig inom lämpliga forum för
att bidra till målen i denna resolution.

BETONAR behovet av ökad forskning, särskilt om säkerhetsmekanismer och deras kompatibilitet, nätens pålitlighet och
skydd, avancerad kryptografi, teknik för förbättrat integritetsskydd och säkerhet vid trådlös kommunikation,

16.2.2002
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KOMMISSIONEN
Eurons växelkurs (1)
15 februari 2002
(2002/C 43/03)

1 euro

=

7,4284

danska kronor

=

9,1788

svenska kronor

=

0,6095

pund sterling

=

0,8705

US-dollar

=

1,3852

kanadensiska dollar

=

115,61

japanska yen

=

1,4813

schweiziska franc

=

7,764

norska kronor

=

87,92

isländska kronor (2)

=

1,6833

australiska dollar

=

2,066

nyzeeländska dollar

=

10,002

sydafrikanska rand (2)

(1) Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.
(2) Källa: Kommissionen.
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Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittØn
och RegionkommittØn om vissa rättsliga aspekter på biofilm och annan audiovisuell produktion
(2002/C 43/04)
(KOM(2001) 534 slutlig)

1. INLEDNING
Audiovisuella produktioner, särskilt biofilm, spelar en viktig roll
för att skapa europeisk identitet, både när det gäller allmänna
aspekter som är gemensamma för hela Europa och när det
gäller den kulturella mångfald som präglar våra traditioner
och vår historia. Eftersom dessa produktioner i så hög grad
påverkar samhället är de viktiga inslag för att våra demokratier
skall fungera väl. De står också i centrum av de förändringar
som utvecklingen av informationssamhället har medfört: ny
teknik ger nya möjligheter att främja kulturen och bevara kulturarvet och att öka förståelsen mellan Europas folk. Men den
stora ökningen av antalet distributionskanaler för spridning av
audiovisuella produkter leder inte automatiskt till någon kvalitetsökning när det gäller innehållet.

Principerna för gemenskapens audiovisuella politik formulerades i kommissionens meddelande från december 1999 (1) och
gäller fortfarande fullt ut. Det främsta syftet med en reglering
av den audiovisuella sektorn är att säkerställa vissa mål av
allmänt intresse, t.ex. pluralism, kulturell och språklig mångfald
och skydd av minderåriga. På europeisk nivå måste en balans
upprätthållas för att garantera att subsidiaritetsprincipen följs
inom ett område där viktig kompetens finns på nationell eller
regional nivå, samtidigt som man måste se till att europeiska
företag till fullo kan dra nytta av den europeiska dimensionen.
De viktigaste europeiska instrument som utarbetats på detta
område  t.ex. direktivet om television utan gränser (som gäller
rättsliga aspekter) och programmet Media Plus (som avser stödmekanismer)  syftar främst till att göra det möjligt för de
europeiska företagen i denna sektor att till fullo kunna dra
nytta av den gemensamma marknaden.

Audiovisuella produktioner är unika beroende på deras dubbla
natur: De är handelsvaror som ger stora möjligheter att skapa
välstånd och sysselsättning. Under 1999 uppskattades den
europeiska audiovisuella marknaden (2) motsvara 58,3 miljarder
euro (+ 8,7 % jämfört med 1998). Men de är också kulturvaror
som samtidigt både avspeglar och formar våra samhällen. Utvecklingen av denna sektor har därför aldrig fått styras enbart
av marknadskrafterna.
(1) Principer och riktlinjer för gemenskapens audiovisuella politik i den
digitala eran. KOM(1999) 657 slutlig av den 14 december 1999.
(2) Europeiska audiovisuella observationsorganet. Innefattar television,
bio, video (kassetter och DVD), men inte spel.

Framväxten av ny teknik har inte påverkat biofilmens pånyttfödelse i Europa. Den nya tekniken har i första hand visat sig
innebära att mediaoperatörer fått ytterligare inkomstmöjligheter
och inte att befintliga media har ersatts. Det totala antalet sålda
biobiljetter i Europa steg från 662 miljoner 1995 till 844
miljoner 2000 (+ 27 %) (3). Denna ökning förefaller åtminstone
till viss del bero på det allt större antalet biografer i Europa,
särskilt biografer med flera salonger, (en ökning med 22 %
1999 jämfört med 1995) (3) samt på bättre service på biograferna. Enligt nya uppgifter (4) har tv-tittandet i Europa under
det gångna året ökat i de flesta medlemsstater.

Bland de audiovisuella produktionerna intar biofilm en särställning beroende på de höga produktionskostnaderna och på
filmens kulturella betydelse. Budgetarna för produktion av biofilm är betydligt högre än för framställning av annat audiovisuellt innehåll, biofilmer är oftare föremål för internationella
samproduktioner, de visas under längre tid och de kan distribueras via alla distributionskanaler, t.ex. genom biografer, DVD
och videokassetter (försäljning och uthyrning), nerladdning från
Internet och television (pay-per-view, pay-per-channel, free-toair). Filmproduktioner möter stark konkurrens utanför Europa (5). Europeiska produktioner har låg spridning utanför
sina ursprungsländer även om det förefaller som om kurvan
pekar uppåt. Av samtliga biobesök under 1999 utgjordes 10 %
av de filmer som biobesökarna tittade på av europeiska ickenationella filmer (6), vilket skall jämföras med under 8 % under
1996.

Mot bakgrund av biofilmernas särprägel angav kommissionen
1999 i sitt meddelande om den audiovisuella politiken att flera
frågor behövde analyseras i detalj för att klargöra de rättsliga
ramarna för biografsektorn, inklusive tillämpningen av politiken för statligt stöd på området. Syftet med översynen skulle
vara att avgöra vilka åtgärder som kunde vidtas för att öka
spridningen av dessa produktioner i Europa.
(3) Europeiska audiovisuella observationsorganet.
(4) Europeiska audiovisuella observationsorganet: Det genomsnittliga
tv-tittande i Europa varierar mellan 144 minuter per dag i Österrike
och 239 minuter per dag i Italien. Kurvorna pekar uppåt i nästan
alla medlemsstater.
(5) Europeiska audiovisuella observationsorganet: amerikanska biofilmer hade drygt 73 % av marknaden i Europa 2000.
(6) Europeiska audiovisuella observationsorganet; databasen LumiŁre.
Uppgifterna innefattar samproduktioner.

16.2.2002

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Enligt principerna i vitboken om styrelseformerna i EU (7), anordnade kommissionen ett allmänt samråd baserat på ett arbetsdokument som utarbetats av kommissionens tjänstemän (8).
Syftet med detta samråd var att ge samtliga berörda parter
tillfälle att framföra sina synpunkter innan kommissionen antog
det här meddelandet. Vid en utfrågning den 15 juni deltog
cirka 250 aktörer. Kommissionen fick då tillfälle att identifiera
centrala frågeställningar i anslutning till de ämnen som hade
tagits upp i arbetsdokumentet, samtidigt som parterna gavs
möjlighet att ta del av och besvara varandras synpunkter.

Sammanlagt inkom 49 skriftliga bidrag med synpunkter (9) från
medlemsstaterna, nationella tillsynsmyndigheter, myndigheter
för självreglering, författare, skådespelare, film- och tv-producenter, film- och tv-direktörer, aktörer som driver biografer,
utgivare och distributörer av videofilmer och DVD, programföretag för television, branschorganisationer, konsumentföreträdare och fackföreningar.

Detta meddelande innehåller kommissionens strategiska riktlinjer och förslag utifrån det samråd som genomförts. Därutöver
beskrivs principerna för tillämpningen av bestämmelserna om
statligt stöd på biografsektorn. Vidare anges kommande åtgärder samt de områden där ytterligare analys krävs för att skapa
ett gynnsamt klimat för produktion och distribution av audiovisuella produktioner.
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Samtidigt infördes det i artikel 87.3 d i EG-fördraget en ny
möjlighet till undantag från den allmänna principen om förbud
mot stöd som är oförenligt med den inre marknaden enligt
artikel 87.1 i EG-fördraget, när det gäller sådant stöd som medlemsstaterna beviljar för att främja kultur.

Medlemsstaterna genomför en lång rad olika åtgärder för att
stödja audiovisuell produktion av filmer och TV-program. Detta
stöd är inriktat på skapande- och produktionsfaserna i filmproduktion och lämnas vanligen i form av bidrag eller återbetalningspliktiga förskott. Bakom dessa åtgärder ligger både kulturella och kommersiella överväganden. ¯tgärderna har som
främsta kulturella mål att säkerställa att de nationella och regionala kulturerna och den kreativa potentialen kommer till
uttryck i film och television. De syftar samtidigt till att generera
den kritiska massa av verksamhet som krävs för att skapa den
dynamik som behövs för utveckling och konsolidering av
denna bransch genom att det bildas bärkraftiga produktionsföretag och utvecklas en fast bas av kunskaper och erfarenheter.

Detta meddelande omfattar inte tillämpning av artiklarna 81
och 82 i EG-fördraget (företags konkurrenshämmande metoder)
på den audiovisuella sektorn (10).

2.1 Förenlighet med EG-fördraget när det gäller system
för stöd till produktion av biofilmer och TV-program
2. KOMMISSIONENS RIKTLINJER FÖR STATLIGT STÖD TILL
BIOGRAFSEKTORN

Biofilm och TV-program är två av de mest allmänt utbredda
underhållningsmedierna. De påverkar i hög grad många människor i hela världen. I den nuvarande situationen och på grund
av den audiovisuella produktionens särprägel i Europeiska gemenskapen, har producenterna svårt att i ett inledningsskede få
tillräckligt kommersiellt stöd för att kunna sätta samman ett
finansieringspaket för att genomföra produktionsprojekt. Medlemsstaternas insatser för att främja audiovisuell produktion är
därför viktiga för att säkerställa att den inhemska kulturen och
den kreativa kapaciteten kan komma till uttryck och därigenom
spegla den europeiska kulturens mångfald och rikedom.

Genom Maastrichtfördraget erkändes på gemenskapsnivå att
det är ytterst viktigt för Europeiska unionen och dess medlemsstater att främja kultur, i och med att kultur infördes i den
gemenskapspolitik som omnämns i EG-fördraget (artikel 151).
(7) KOM(2001) 428 av den 25 juli 2001.
(8) SEK(2001) 619 av den 11 april 2001.
(9) Dessa företrädde drygt 95 % av produktionsindustrin, filmdirektörer,
filmförevisare, rättsinnehavare, programföretag, fackföreningar för
anställda i de audiovisuella sektorerna, video och DVD-föreningar,
filminstitut och medlemsstater. En förteckning över synpunkter samt
de fullständiga texterna till de synpunkter som skickats elektroniskt
utan begäran om konfidentialitet finns på följande Internet-adress:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/cine1_en.htm

EG-fördraget innehåller följande grundregler för statligt stöd:
Enligt artikel 88.3 är medlemsstaterna skyldiga att underrätta
kommissionen om eventuella planer på att vidta eller ändra
stödåtgärder innan dessa införs. I artikel 87.1 förbjuds stöd
som beviljas av en medlemsstat, eller med hjälp av statliga
medel, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen
och handeln mellan medlemsstaterna. Kommissionen kan dock
undanta vissa typer av statligt stöd från detta förbud. I artikel
87.3 finns en uppräkning av vissa typer av stöd som kommissionen kan godkänna med hänsyn till vilka effekter de har. Ett
av dessa undantag anges i artikel 87.3 d, vilket avser stöd för att
främja kultur om sådant stöd inte påverkar handelsvillkoren
och konkurrensen inom gemenskapen i en omfattning som
strider mot det gemensamma intresset.

2.2 Kontroll av att EG-fördragets bestämmelser om statligt stöd efterlevs när det gäller stöd till produktion av
biofilmer och TV-program
Kommissionen mottog 1997 ett klagomål om att det franska
stödsystemet för produktion av biofilmer inte stod öppet för
alla, vilket bekräftades av kommissionens granskning. De konkurrenshämmande effekterna berodde på bestämmelser som
innebar att stödet lämnades under förutsättning att viss filmproduktion genomfördes i medlemsstaten (territorialisering).
(10) Exempelvis metoder som blockbokning eller sammanförande av
rättigheter (bundling of rights), som skulle kunna strida mot EGfördraget.
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På kommissionens begäran ändrade de franska myndigheterna
en rad oförenliga bestämmelser i systemet för stöd till produktion av biofilm och den 3 juni 1998 godkände kommissionen
det franska systemet. I sitt beslut (N 3/98) fastställde kommissionen fyra särskilda kriterier (se punkt 2.3 b) som ett stöd till
produktion av biofilmer och tv-program måste uppfylla för att
kunna godkännas enligt det undantag för kultur som anges i
artikel 87.3 d i EG-fördraget. Kommissionen beslutade också att
se över systemen i övriga medlemsstater enligt de kriterier som
fastställts i ovannämnda beslut.

Kommissionen inledde en undersökning och uppmanade samtliga medlemsstater att sända in information om sina system för
stöd till den audiovisuella sektorn. Undersökningen visade att
majoriteten av systemen inte hade anmälts till kommissionen
för förhandsgodkännande.

2.3 Bedömning av system för stöd till produktion av biofilmer och TV-program
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Enligt ovannämnda principer får stödsystem exempelvis inte
innebära att stödet uteslutande förbehålls medborgare i det
egna landet eller innehålla krav på att stödmottagarna är nationella företag etablerade enligt nationell bolagsrätt. (Företag
etablerade i en medlemsstat som är verksamma i en annan
genom en stadigvarande filial eller agentur måste kunna beviljas stöd. Därutöver får agenturkravet endast tillämpas beträffande utbetalning av stödet.) Stödsystemen får heller inte innehålla krav på att anställda i utländska företag som tillhandahåller tjänster inom filmproduktionen skall följa nationella arbetsrättsliga normer.

Vissa stödsystem för produktion av biofilmer och tv-program
finansieras genom skatteliknande avgifter. I de fall då sådana
system uteslutande gynnar nationella producenter eller gynnar
dem i högre utsträckning än konkurrenter i andra medlemsstater, får enligt kommissionens beslutspolicy och EG-domstolens rättspraxis, importerade produkter inte beläggas med avgifter och nationell produktion inte beskattas lägre när de exporteras, för att dessa system skall vara förenliga med fördraget.

När kommissionen bedömer systemen för stöd till produktion
av biofilmer och tv-program måste den kontrollera följande:

 För det första, att stödsystemet följer principen om allmän
lagenlighet, dvs. att det inte innehåller bestämmelser som
strider mot EG-fördragets bestämmelser på andra områden
än statligt stöd (inklusive skattebestämmelser).

 För det andra, att systemet uppfyller de särskilda kriterier
för stöd som kommissionen fastställde i sitt beslut från
1998 om det franska automatiska stödet (11).

Det andra villkoret är specifikt för stödsystem som avser produktion av biofilm och tv-program, medan det första är rutinkontroller som görs för samtliga stödsystem på alla områden.

a) Efterlevnad av kriteriet om allmän lagenlighet
Kommissionen måste kontrollera att villkoren i systemen för
statligt stöd inte innehåller bestämmelser som strider mot EGfördraget på andra områden än statligt stöd. Kommissionen
skall bland annat säkerställa att EG-fördragets principer om
förbud mot diskriminering på grund av nationalitet och bestämmelserna om fri etableringsrätt, fri rörlighet för varor
och frihet att tillhandahålla tjänster (artiklarna 12, 28, 30,
39, 43, 48 och 49) följs. Kommissionen ser till att dessa principer iakttas i samband med tillämpningen av konkurrensreglerna när de bestämmelser som strider mot dessa principer
inte kan frigöras från systemets funktion.
(11) Frågan om huruvida skattelättnader för producenter kan betraktas
som stöd bedöms enligt de principer som återfinns i kommissionens meddelande från 1998 om tillämpningen av reglerna om
statligt stöd på åtgärder som omfattar direkt beskattning av företag
(EGT C 384, 12.12.1998).

När kommissionen tillämpar reglerna för statligt stöd för att
bedöma om de granskade stödsystemen uppfyller kraven undersöker den samtidigt de frågor som kartlades av den s.k.
uppförandekodgruppen för företagsbeskattning (Primarologruppen) som inrättades av rådet (12).

b) Särskilda kriterier för statligt stöd till produktion av biofilmer och
TV-program
De särskilda krav som kommissionen för närvarande följer vid
bedömning av statligt stöd till produktion av biofilmer och
tv-program enligt undantaget för stöd till kultur enligt artikel
87.3 d i EG-fördraget fastställdes i kommissionens beslut från
juni 1998 om det franska automatiska stödet till filmproduktion. Dessa särskilda krav är följande:

1. Stödet skall avse en kulturprodukt. Varje medlemsstat måste
säkerställa att innehållet i den produktion som beviljas stöd
är kulturellt i enlighet med kontrollerbara nationella kriterier
(enligt tillämpning av subsidiaritetsprincipen).

2. Producenten måste vara fri att använda minst 20 % av filmbudgeten i andra medlemsstater utan att detta leder till
någon minskning av det stöd som lämnas enligt systemet.
Kommissionen godtog därför territorialisering som ett villkor för att beviljas stöd för utgifter upp till 80 % av produktionsbudgeten för en stödmottagande filmproduktion
eller tv-programproduktion.
(12) Denna grupp har gjort en inventering av skadliga åtgärder, som
också omfattar vissa system för statligt stöd till produktion av
biofilm och tv-program.
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3. Stödet får i regel inte överstiga 50 % av produktionsbudgeten i syfte att stimulera normala kommersiella initiativ som
hör till en marknadsekonomi och undvika en tävlan mellan
medlemsstaterna. Svåra filmer och lågbudgetfilmer undantas
från denna begränsning. Kommissionen anser att det i enlighet med subsidiaritetsprincipen är varje enskild medlemsstats uppgift att i överensstämmelse med nationella parametrar fastställa en definition på svåra filmer och lågbudgetfilmer.

4. Extra stöd för särskilda filmproduktionsverksamheter (t.ex.
efterproduktion) är inte tillåtet. Detta i syfte att säkerställa
att stödet har en neutral stimulanseffekt och följaktligen att
skydd av dessa särskilda verksamheter i den medlemsstat
som beviljar stödet undviks liksom att sådana verksamheter
lockas till den stödbeviljande medlemsstaten.

I samband med ovannämnda kriterier gör sig följande överväganden gällande:

Kommissionen anser att stödet skall avse den totala budgeten
för ett särskilt projekt för filmproduktion och att producenten
skall vara fri att välja de inslag i budgeten som spenderas i en
annan medlemsstat. Stödsystem som utformas på denna grund
bedöms stödja skapandet av en audiovisuell produkt och inte
utveckling av en viss näringsverksamhet. Detta stöd skall därför
bedömas enligt undantaget för stöd till kultur enligt artikel 87.3
d i EG-fördraget, och inte enligt undantaget för stöd till näringsverksamhet enligt artikel 87.3 c. Företag som producerar
filmer och tv-program kan också få annat stöd enligt nationella
övergripande stödsystem som kommissionen godkänt enligt
undantagen i artikel 87.3 a och artikel 87.3 c i EG-fördraget
(t.ex. regionalstöd, stöd till små och medelstora företag, FoU,
utbildning, eller sysselsättningsstöd).
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Medel som tillhandahålls direkt från gemenskapsprogram som
Media Plus är inte statliga medel. Därför räknas dessa bidrag
inte in vid tillämpningen av regeln om ett högsta tillåtet stöd
på 50 % av produktionsbudgeten. Gemenskapsbidragen främjar
därtill distribution av nationella filmer utomlands och följaktligen läggs dessa bidragseffekter inte ovanpå de effekter som
nationella stödsystem har genom deras inriktning på nationell
produktion och distribution.
De rättsliga förpliktelser att investera i audiovisuell produktion
som en medlemsstat kan ålägga programföretag betraktas inte
som statligt stöd om dessa investeringar ger programföretagen
en skälig ersättning. I vilken utsträckning dessa rättsliga förpliktelser kan betraktas som statligt stöd som sådant måste bedömas mot bakgrund av EG-domstolens rättspraxis efter domen
av den 13 mars 2001 i mål C-379/98 (PreussenElektra).
Kommissionen anser att det genom ovannämnda kriterier
skapas en balans mellan målen att skapa kultur, att utveckla gemenskapens audiovisuella produktion och att
följa gemenskapsreglerna om statligt stöd.

2.4 Översyn av stödsystemen
Efter det att kommissionen den 9 juni 1998 antog beslutet om
det franska systemet för automatiskt stöd till filmproduktion
har den med utgångspunkt i de ovannämnda bedömningskriterierna granskat stödsystemen i andra medlemsstater. Kommissionen har redan granskat och godkänt stödsystem i ett flertal
medlemsstater (14) och håller för närvarande på att slutföra diskussionerna med de återstående medlemsstaterna för att deras
system skall följa gemenskapsrätten. Kommissionens mål är att
översynen skall vara avslutad vid utgången av 2001, vilket
kommer att ge rättslig säkerhet inom denna sektor.
Genom översynen har följande centrala inslag i de nationella
systemen för statligt stöd konstaterats:

Kommissionen godtog att medlemsstater som ett villkor för
beviljande av stöd kan begära att en viss del av budgeten för
en filmproduktion används inom landets territorium. Detta
baseras på resonemanget att en viss grad av territorialisering
av utgifterna kan vara nödvändig för att se till att de färdigheter
och tekniska sakkunskaper som krävs för kulturellt skapande
inte går förlorade (13). Detta bör begränsas till den minsta andel
som krävs för att främja kulturella mål.

Med hänsyn till filmproduktioners särdrag anser kommissionen
vidare att den totala budgeten för en audiovisuell produktion är
den riskspridning som krävs för att skapa denna produktion
och tillåter följaktligen att beräkningen av stödet grundas på
denna totala budget oavsett arten av de enskilda utgiftsposter
som tillsammans bildar denna budget. Öronmärkning av stöd
till specifika poster i en filmbudget skulle kunna resultera i att
ett sådant stöd blir till en nationell förmån för de sektorer som
tillhandahåller det specifika arbete som beviljas stöd, vilket
skulle kunna strida mot bestämmelserna.
(13) Se svar på skriftlig fråga 3173-00 från Veltroni (EGT C 163 E,
6.6.2001, s. 50).

 Det finns många olika stödsystem inom gemenskapen som
skiljer sig åt både när det gäller typ och omfattning.
 Många stödsystem innehåller bestämmelser som strider mot
principen om allmän lagenlighet.
 Mycket få medlemsstater har territorialitetsvillkor för att
stöd skall kunna beviljas.
 Endast undantagsvis beviljar medlemsstaterna statligt stöd
som överstiger 50 % av produktionskostnaderna.
 Undantagen i det sistnämnda fallet hör vanligtvis till kategorin svåra filmer och lågbudgetfilmer.
(14) Frankrike, Nederländerna, Tyskland, (och vissa tyska delstater), Irland och Sverige: se http://europa.eu.int/comm/competition/
state_aid/decisions
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2.5 Framtida utveckling
De särskilda krav för stöd till produktion av biofilmer och
tv-program som anges ovan kommer att gälla fram till juni
2004, som är den tidsgräns som fastställts i de beslut som
hittills har fattats. Under översynen kommer de övriga medlemsstaternas stödsystem att godkännas fram till samma tidpunkt.

16.2.2002

nering av audiovisuella produktioner, skapandet av ett europeiskt register (eller sammankoppling av nationella register) och
andra möjliga former och utnyttjande av databaser med kommersiellt syfte. Dessa frågor kan få viktiga konsekvenser för
spridning av audiovisuella produktioner i Europa och för bevarandet av Europas audiovisuella arv.

3.1 Deponering av audiovisuella produktioner
Kommissionen avser att ändra dessa krav endast om det visar
sig att tillämpning av dem inte lyckas förhindra oskälig snedvridning av konkurrensen inom gemenskapen. Kommissionen
kommer att ytterligare granska högsta tillåtna nivå för territorialisering mot bakgrund av resultaten från översynen. Territorialitetskrav medför en fragmentering av den inre marknaden
för tillhandahållande av varor och tjänster för audiovisuell produktion och hindrar utveckling av sådan produktion. Den snedvridning av konkurrensen som stöd till produktion av biofilmer
och tv-program kan ge upphov till torde i högre grad bero på
territorialitetskrav än på själva stödnivån. Mer omfattande territorialitetskrav än vad som kan betraktas som godtagbart enligt nödvändighets- och proportionalitetskriterier innebär att
gränserna för främjande av kultur överskrids och att deras
främsta syfte är att utveckla näringsverksamhet. I sitt beslut
om det franska stödsystemet ansåg kommissionen därför att
medlemsstaterna skulle stimuleras att minska de nationella preferenserna för en betydande del av kostnaderna när det gäller
på vilken plats dessa kostnader uppkommer.

Mot tanke på att vissa språk och kulturer har förhållandevis
begränsad geografisk omfattning och på att dessa kulturprodukter har en begränsade spridning i Europeiska gemenskapen och
på världsmarknaden, kan kommissionen också i andra fall än i
fråga om svåra filmer och lågbudgetfilmer godta högre stödnivåer än 50 % när det visar sig nödvändigt för dessa medlemsstater.

Kommissionen avser att fortsätta den multilaterala dialogen med medlemsstaterna för att diskutera frågor i samband med statligt stöd till produktion av biofilmer och
tv-program. Denna dialog inleddes under den konferens
som det franska nationella biografcentrumet i Paris anordnade i oktober 2000 och som samlade experter från
kommissionen och företrädare för berörda ministerier
och filminstitut i EU. Dialogen fortsatte under en andra
konferens som anordnades av Svenska Filminstitutet i
Stockholm i juni 2001.

Det har arbetats med denna fråga på olika sätt och i olika
forum. Rådet antog i maj 2000 (16) en resolution om bevarande
och framhävande av det europeiska filmhistoriska kulturarvet,
där man uppmanade kommissionen att ta hänsyn till de specifika behov som denna särskilda form av kulturarv har och
stödja och främja en transnationell studie som medlemsstaterna
skall genomföra om den situation som de europeiska filmarkiven står inför.

Av de synpunkter som lämnats såväl under den offentliga utfrågningen som i skriftliga svar framgår tydligt att det råder
enighet om behovet att bevara och skydda Europas audiovisuella arv. ¯sikterna skiljer sig åt om hur man på bästa sätt når
detta mål och om lagstiftningsåtgärder på gemenskapsnivå
krävs eller ens är önskvärda.

På europeisk nivå har åtgärder vidtagits av yrkesorganisationer (17) och av Europarådet, vars förslag till Europeisk konvention om skydd av det audiovisuella arvet torde antas inom kort.
Denna konvention kommer att innefatta bestämmelser om en
obligatorisk deponering av rörligt bildmaterial som utgör del
av dess audiovisuella arv och som har producerats eller samproducerats inom den berörda partens territorium.

Det rådde skilda uppfattningar om Europeiska unionen borde
ansluta sig till denna konvention och/eller uppmana medlemsstaterna att göra det. Vissa aktörer ansåg att konventionen
erbjöd en rimlig kompromiss för åtgärder på detta område
och att det då inte skulle behövas några gemenskapsåtgärder,
eller menade att den utgjorde en god utgångspunkt för ett
gemenskapsinitiativ. Andra föredrog ett gemenskapsinitiativ
och ansåg att ett sådant fortfarande var nödvändigt trots konventionen och att det kunde tillföra ett mervärde i form av
skydd av arv och främjande av kulturell mångfald. Det föreslogs
att ett eventuellt gemenskapsinitiativ skulle baseras på bästa
metoder, även om vissa aktörer ansåg att självreglering eller
samreglering inte fungerade på ett tillfredsställande sätt och
detta kunde leda till skillnader när det gällde bevarandet av
audiovisuella produktioner.

3. SKYDD AV ARV OCH UTNYTTJANDE AV AUDIOVISUELLA
PRODUKTIONER

Ett flertal frågeställningar som gäller skydd av arv, öppenhet
och faktiskt utnyttjande av rättigheter har tagits upp (15): depo(15) I synnerhet i kommissionens arbetsdokument SEC(2001) 428 av
den 11 april 2001.

(16) 2261 rådsmötet (16 maj 2000) Press 154  nr 8394/00.
(17) Det finns förslag från Europeiska sammanslutningen av filmdirektörer (European Federation of Film Directors, FERA) och Internationella sammanslutningen av filmproducentföreningar (International Federation of Cinema Producers Associations, FIAPF) (vilka har
förslagit en frivillig deponering av biografproduktioner baserade
på en förlaga till avtal som de har utarbetat  Allmänna föreskrifter
för deponering av filmer i filmarkiv (1971)).
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¯sikterna gick isär när det gällde frågan om ett sådant system
skulle vara obligatoriskt eller frivilligt. Vissa aktörer stödde
obligatorisk deponering som en minimiåtgärd. Andra ansåg
att ett sådant krav inte borde medföra några ytterligare kostnader för producenterna och att detta därför borde finansieras
med offentliga medel. Kravet skulle endast gälla nyproduktion
(deponering borde vara frivillig för äldre produktioner). Många
aktörer föredrog ett frivilligt system med detaljreglering i medlemsstaterna som begränsades till nationella produktioner och
som skulle kunna kopplas till stimulansåtgärder.

I kommentarerna gjordes åtskillnad mellan biofilm och andra
produktioner. Programföretagen ansåg att det vore olämpligt att
göra tv-programmen till en del av ett obligatoriskt deponeringssystem. De tillade att om en reglering bedömdes vara
nödvändig för att bevara tv-produktioner borde det ske på
frivillig bas och kopplas till mekanismer för betydande finansiellt stöd. Andra föredrog att samtliga audiovisuella produktioner skulle omfattas, medan en tredje grupp ansåg att man
inledningsvis skulle inrikta sig på biofilm varefter en utvidgning
senare kunde ske till andra kategorier.

När det gäller bevarande betonade cinemateken att de produktioner som deponeras måste vara av hög kvalitet (antingen
originalet eller en kopia som håller lika hög kvalitet) och att
man måste skapa en databas över de olika lagringsmedium som
använts för audiovisuella produktioner.

Kommissionen noterar att det fanns ett brett stöd för att
bevara audiovisuella produktioner i syfte att skydda arvet
och främja kulturell mångfald. Resultaten av detta samråd
visade att det behövs åtgärder för att bevara vårt audiovisuella arv. Detta förefaller vara särskilt viktigt när det
gäller biofilmer. Det fanns dock ingen enighet om vilken
typ av åtgärder som vore lämpliga.

Innan kommissionen lägger fram ett eventuellt förslag avser den därför att bedöma den nuvarande situationen i
medlemsstaterna. Denna bedömning kommer att ske
med hjälp av ett frågeformulär som kommer att skickas
ut till de nationella myndigheterna senare i år. Härigenom
kan en utvärdering ske av vilken roll som rättsliga och
andra åtgärder spelar och en ytterligare analys genomföras
av vilka villkor som skall gälla. Kommissionen avser därutöver att stimulera samarbetet mellan de berörda parterna på detta område och att sprida vidare de bästa metoderna. Kommissionen noterar att de berörda parterna är
eniga om att det inte bör byggas upp ett enda europeiskt
arkiv. Deponeringen bör i stället organiseras på nationell
eller regional nivå med lämplig överblickbarhet när det
gäller var produktionerna finns. Kommissionen avser
också att ytterligare granska frågan om att skapa en databas över olika lagringsmedium för audiovisuella produktioner som föreslogs under samrådet.
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3.2 Skapandet av ett registreringssystem
Det råder skilda åsikter om värdet av ett registreringssystem för
filmer och andra audiovisuella produktioner. För närvarande
har endast ett fåtal av medlemsstaterna infört ett sådant register. Ett initiativ att skapa ett internationellt register inom ramen
för WIPO har endast rönt begränsad framgång.

Ett europeiskt initiativ på detta område skulle kunna stimulera
öppenhet och därigenom bidra till att skydda rättsinnehavarna
och underlätta spridning av europeiska produktioner. Detta
kunde var särskilt viktigt mot bakgrund av denna näringsgrens
komplexa natur. Ett sådant system skulle inte påverka frågor
som rör olika regler om författare eller utnyttjande av rättigheter i linje med bestämmelser om upphovsrätt, men kunde syfta
till att ge viss information om de audiovisuella produktioner
som registreras.

˜ven om flera kommentatorer ansåg att ett system vore onödigt och dyrbart, fick det stöd av en majoritet. Det förelåg stöd
för skapandet av ett nationellt offentligt register över filmer i
varje medlemsstat under förutsättning av att vissa kriterier fastställdes. Detta sågs av somliga som ett ytterst viktigt inslag i
varje politik för att främja spridning av audiovisuella produktioner. Vissa kommentatorer gick ännu längre och ansåg att
frånvaro av ett sådant register (eller flera register) vore ett
hinder för utnyttjande av produktionerna.

Det framfördes olika åsikter om vilken typ av åtgärd som vore
lämpligast. Vissa förespråkade inrättandet av ett system för
ömsesidigt erkännande baserat på individuella register i varje
medlemsstat. Andra ansåg att det fanns ett behov att bedöma
marknadens behov innan beslut fattades om lämplig åtgärd.
Många kommentatorer ställde sig positiva till inrättandet av
ett europeiskt nätverk av nationella register. Detta betraktades
ha fördelen att erbjuda öppenhet vilket skulle underlätta identifiering även om andra ansåg att det skulle kunna bli tämligen
tungrott som mekanism och att det skulle vara svårt att inrätta
ett sådant system.

Det förelåg bred enighet om fördelarna med tydlig identifiering
och vikten av metadata (18). Programföretag i allmänhetens
tjänst menade att Europa skulle gynnas om det fanns välkända
och väl utformade system för metadata om produktion, leverans, klassificering, skydd och arkivering av mediaproduktioner.
När det gällde standarder ansåg de att det var viktigt att stimulera utveckling av ett mer heltäckande nät för mediaregistreringsnummer i syfte att säkerställa driftskompatibilitet mellan
mediaregistreringsnummer och minska registreringsavgifterna
för de europeiska programmakarna. Vissa operatörer stödde
utnyttjande av ISAN-standard (19) eller någon annan standard
som inrättats av branschen, medan andra motsatte sig utnyttjande av denna särskilda standard samtidigt som de ändå var
positiva till standardiserade metadatasystem.
(18) Digital information om en audiovisuell produktion som syftar till
att stödja produktions- och distributionsprocessen (omnämns också
som Digital Asset Management  DAM).
(19) Utvecklad av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).
Den nuvarande versionen är känd som IVID (International Version
Identifier) eller V-ISAN.
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Vissa kommentatorer föreslog att systemen skulle innehålla detaljer om samtliga kontrakt som hänför sig till produktion och
utnyttjande av filmer producerade i landet, i synnerhet de olika
parternas identitet, ägarskap och utövande av upphovsrätt, de
utnyttjandevillkor som anges i kontraktet, licensens varaktighet
och om denna är exklusiv eller inte. Kommentatorerna ansåg
att finansiering skulle ske på gemenskapsnivå eller alternativt
genom en kombination av privat och offentlig finansiering.
Andra kommentatorer uttryckte oro antingen för de kostnader
som ett sådant system skulle föra med sig eller för möjliga
nackdelar om informationen inte var korrekt eller aktuell.

Kommissionen konstaterar att det föreligger betydande
stöd för inrättandet av offentliga register över filmer i
medlemsstaterna baserat på argumentet att ett sådant registreringssystem skulle förbättra filmdistributionen genom att säkerställa att den information som behövs är
lätt tillgänglig även om ett flertal frågor återstår att lösa
i detta sammanhang. Kommissionen avser därför göra en
bedömning av den nuvarande situationen i medlemsstaterna. Denna bedömning kommer att genomföras med
hjälp av ett frågeformulär som senare i år sänds till de
nationella myndigheterna. Härigenom kan en utvärdering
ske av den roll som rättsliga och andra åtgärder spelar och
en ytterligare analys genomföras av vilka villkor som skall
gälla.

3.3 Databas över rättsinnehavare
Möjligheten att skapa en ny databas som kan göra det möjligt
att identifiera rättigheter eller licensieringsavtal i hela Europeiska unionen diskuterades. Det rådde skilda meningar om
huruvida det är svårt att få tillgång till information om rättigheter och licensieringsavtal. Om sådan information finns tillgänglig kan det ha en positiv effekt på spridningen av filmer.
Det bör noteras att kommissionen analyserar frågan om förvaltning av rättigheter som en uppföljning till dess grönbok
från 1995 om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (20).

¯sikterna gick isär om huruvida det råder brist på öppenhet
när det gäller denna information. De flesta menade att producenter och försäkringsföreningar (s.k. collecting societies) säkerställer tillräcklig öppenhet. Man ansåg att ytterligare insatser
behövs i fråga om den standardiserade kodifieringen av rättigheter, så att rättigheter kan återges på ett konsekvent sätt och
relevant information utbytas på ett juridiskt tillförlitligt sätt. En
potentiell fördel med en sådan databas är att producenter och
distributörer kan få hjälp att finna partner i andra europeiska
länder.

Många ansåg att en sådan databas inte verkar vara nödvändig
för att förbättra spridningen av audiovisuella produktioner. En
sådan databas kunde vara mycket långsam, dyrbar och ohan(20) KOM(1995) 382 slutlig.
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terlig, och man riskerar att inte kunna hålla jämna steg med
ständiga och mycket snabba byten av äganderätt. Databasen
skulle inte heller ha den flexibilitet som krävs för ett effektivt
utnyttjande av audiovisuella produktioner. Följderna av eventuell felaktig eller föråldrad information skulle kunna bli betydande. Formaliteterna skulle kunna bli omöjliga att hantera
och fördröjd registrering av giltiga rättigheter och tillhörande
avtal kunde utgöra ett hinder för den fria rörligheten på en
mycket livlig marknad. Det kunde också finnas en risk att
bedragare felaktigt tillerkänns rättigheter till förfång för den
rättmätige ägaren. Det uttrycktes också oro för att en sådan
databas skulle kunna strida mot den internationellt väl etablerade bestämmelsen (jfr artikel 5.2 i Bernkonventionen) att åtnjutande och utnyttjande av upphovsrätt och närstående rättigheter inte skall omfattas av några formaliteter. Andra menade
att stora skillnader i den relevanta avtalslagen om upphovsrätt
ger audiovisuella producenter i ett land betydligt sämre konkurrenskraft än samma kategori producenter i ett annat land
och framhöll att en sådan databas skulle kunna spela en viktig
roll för att sprida audiovisuella produktioner genom att se till
att det går att få tillgång till information om audiovisuella
produktioner i andra länder. Databasen kunde underlätta identifiering av rättsinnehavare, men förhandlingar skulle fortfarande äga rum på avtalsbasis.

Kommissionen har noterat de synpunkter som framförts
under samrådet och i synnerhet bristen på stöd för inrättandet av en databas över rättsinnehavare. Kommissionen
skall fortsätta granska frågan om förvaltning av rättigheter
som uppföljning till grönboken från 1995 om upphovsrätt
och närstående rättigheter i informationssamhället, i syfte
att bedöma hur de nuvarande skillnaderna i nationell lagstiftning kan påverka den inre marknaden.

3.4 Utnyttjande av rättigheter
Upphovsrätt och närstående lagstiftning ger författare, utövande konstnärer, fonogramproducenter, programföretag och
andra rättsinnehavare rätt att ge tillstånd till eller förbjuda visst
utnyttjande av deras produktioner eller annat innehåll. I allmänhet förvärvar användare rättigheter genom direkta individuella avtal med berörda rättsinnehavare eller deras företrädare.

Frågan om utnyttjande av rättigheter har tagits upp av programföretag som hävdar att de har problem med att använda
en del av den produktion de har lagrad i sina arkiv och skulle
vilja visa på nytt, särskilt i den nya online-miljön. De uppgav
att det är nästintill omöjligt att identifiera, spåra och förhandla
med alla enskilda bidragsgivare till programproduktioner eller
deras arvtagare, särskilt när det gäller äldre produktioner. De
menar att dessa problem idag hindrar dem från att utnyttja sina
arkiv. Public service-företagen har därför begärt att lagstiftningsåtgärder skall vidtas för att lösa detta problem. Cinemateken angav också att det fanns en rad olika produktioner som de
inte kan använda och påpekade att allmänheten därmed förlorar tillgång till sitt eget audiovisuella arv.
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Producenterna och vissa privata programföretag ansåg dock att
frågan redan hade lösts i samband med det nya direktivet om
upphovsrätt (21) och tyckte inte att den borde tas upp igen i
detta sammanhang.

Vissa aktörer ansåg att skapandet av databaser och register
enligt ovan skulle kunna underlätta identifiering och framhöll
att frågan skulle kunna behandlas inom ramen för översynen av
direktivet om television utan gränser. Det bör dock noteras att
det direktivet inte omfattar frågor som rör upphovsrätt och
närstående rättigheter.

Kommissionen stödjer samarbete mellan samtliga parter i
syfte att lösa särskilda problem som kan finnas i vissa
situationer. Detta samarbete skulle i första hand syfta till
att upprätta en inventarieförteckning över de produktioner där det kan vara svårt att identifiera rättsinnehavaren.

4. E-BIO
Frågan om e-bio har tagits upp på grund av de nya alleuropeiska distributionsmöjligheter som skapas genom digital teknik.
Denna teknik kan också möjliggöra utveckling av lokala allaktivitetshus i mindre tättbebyggda områden (22). Termen e-bio
används för att beteckna elektronisk överföring till biografduk.
Termen d-bio har också använts av branschen för att beteckna
att den slutliga bilden antingen är ett resultat av en genomgående digital kedja eller digital projektion av material som skapats på celluloidfilm och överförts till digitalt medium. Effekten
på lönsamhetsanalysen för filmdistributörer och biografägare
togs också upp.

Det fanns brett stöd för tanken att branschen bör ha en ledande
roll när det gäller att utarbeta en strategi för standardisering av
e-bio. Några åtgärder på nationell eller europeisk nivå ansågs
inte vara nödvändiga. I flera inlägg framhålls att European Digital Cinema Forum, som nyligen inrättats i Stockholm på initiativ av det svenska ordförandeskapet, kan vara ett lämpligt
organ för framåtblickande åtgärder, och man efterlyser stöd för
forumets mål och projekt.

Kommissionen uppmanades att stödja utvecklingen av e-bio
genom Media Plus-programmet och att låta de europeiska aktörer som arbetar med att utveckla en hög standard för distribution av elektronisk film delta i det fleråriga ramprogrammet 20022006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrät(21) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i
informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001).
(22) Som exempel kan nämnas svenska Folkets Hus.
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tandet av det europeiska området för forskningsverksamhet
(sjätte ramprogrammet).

Genom pilotprojekten inom Media-programmet som inrättats
genom rådets beslut 2000/821/EG och 2001/163/EG säkerställs
att programmen Media Plus (23) och Media utbildning (24) beaktar de snabba tekniska förändringarna. Detta avspeglar förhoppningen att användning av digital teknik kan göra europeiska audiovisuella produktioner mer lättillgängliga genom
nya sätt att transportera audiovisuellt innehåll och därmed
göra dem tillgängliga för en bredare krets utanför deras ursprungsland. I en globaliserad omvärld kommer konkurrenskraft i allt högre grad att vara beroende av användning av ny
teknik i utvecklings-, produktions- och distributionsstadierna.

Media-programmen vänder sig dock till den audiovisuella branschen och inte till forskningssamfundet. Kommissionen kommer att se till att lämplig och effektiv samordning sker med de
åtgärder som vidtas när det gäller ny teknik, i synnerhet det
sjätte ramprogrammet för forskning. Man kommer därvid att
inrikta sig på de behov och den potential som små och medelstora företag verksamma i den audiovisuella marknaden har.

Kommissionens övergripande mål är att genom utveckling och
utnyttjande av ny teknik stärka den europeiska innehållsindustrin genom att förbättra möjligheterna att sådant innehåll produceras, främja transnationell distribution och förbättra de yrkesverksammas möjligheter genom lämplig fortbildning. Målet
bör vara att utveckla internationellt erkända, öppna och standardiserade e-biosystem genom en process som leds av branschen själv. Detta kan innefatta följande inslag: att utveckla
lämpliga komprimeringsalgoritmer för digitalt innehåll av filmkvalitet för visning, att utveckla teknik för att visa sådant innehåll, att utveckla metoder för att genom kryptering skydda
användningen av innehåll, att utveckla metoder för fakturering
av innehåll som konsumeras över ett nätverk samt att utveckla
metoder för digitalisering, förbättring, återställande och bevarande av innehåll.

Kommissionen anser att e-bio ger viktiga nya möjligheter
att öka spridningen av europeiska audiovisuella produktioner. Kommissionen anser att det är leveransen till biograferna, dvs. försäljning till företag, som i detta sammanhang
skall prioriteras, även om det eventuellt vid en senare
tidpunkt kan komma en konsumentfas. Kommissionen välkomnar inrättandet av European Digital Cinema Forum och
stödjer målen för detta forum, dvs. att fastställa europeiska användarkrav för samtliga delar av den digitala/
elektroniska kedjan och underlätta snar utveckling av
världsomspännande standarder för e-bio.
(23) EGT L 13, 17.1.2001.
(24) EGT L 26, 27.1.2001.
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5. SKATTEFR¯GOR
Vissa frågor uppstår om de skillnader som finns mellan olika
typer av kulturvaror och kulturtjänster inom medlemsstaterna
och den effekt som aktuella skatteåtgärder i medlemsstaterna
har på produktion och spridning av audiovisuella produktioner.
Nationella skatteincitament ansågs kunna vara en viktig faktor
vid utveckling av samproduktioner, liksom harmonisering av
skattemetoder för att undvika dubbelbeskattning. Producenter
och direktörer ansåg att kommissionen skulle be samtliga medlemsstater att underlätta inrättandet av specialiserade, nationella
eller europeiska banker eller riskkapitalfonder med privat finansiering och uppmuntra de medlemsstater som inte har sådana
att införa skatteåtgärder för att främja investeringar på det
audiovisuella området. Flera aktörer tog upp frågan om skatteåtgärder som används för att finansiera icke-europeiska produktioner (i synnerhet skatteparadis). Filmförevisare ansåg att
kommissionen bör uppmuntra medlemsstaterna att sänka indirekta skatter på biobiljetter till samma nivå som de som gäller
för andra kulturprodukter.

Det rådde bred enighet bland de olika berörda aktörerna om att
man borde sänka eller helt ta bort momsen på audiovisuella
kulturvaror och kulturtjänster. Flera föreslog därför att bilaga H
i det sjätte momsdirektivet (25) skulle utvidgas till att omfatta
antingen vissa delar av sektorn (video och online-tjänster) eller
hela sektorn. Vissa nationella myndigheter ifrågasatte emellertid
behovet av gemenskapsåtgärder, medan andra ansåg att detta
ämne borde diskuteras på gemenskapsnivå.

Enligt det förfarande som föreskrivs enligt direktivet skall en
översyn göras på grundval av en rapport från kommissionen.
Med utgångspunkt från denna rapport skall rådet vartannat år
se över omfattningen av de nedsatta skattesatserna. Rådet kan
enhälligt på kommissionens förslag besluta att ändra förteckningen över varor och tjänster i bilaga H. Kommissionen har
beskrivit sin momspolitik i ett meddelande av den 7 juni
2000 (26). I det meddelandet anges att kommissionen skall
granska harmoniseringen av skattesatser och bedöma vilken
effekt deras uppbyggnad har på den inre marknadens funktion.
Riktlinjer kommer att fastställas på grundval av denna analys
när utvärderingen av de nuvarande pilotprojekten för arbetsintensiva tjänster (27) (för vilka en nedsatt skattesats kan tilllämpas fram till december 2002) har slutförts. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas användning av momssänkningar i samband med gemenskapens prioriteringar inom
denna sektor.
(25) Direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977, senast ändrat genom
direktiv 2001/41/EG av den 19 januari 2001. Bilaga H innefattar
ett antal varor av kulturellt intresse som böcker och tidningar
(inklusive lån av dem) samt inträdesavgifter till kulturella och andra
evenemang (bio, teater, marknader, museum etc.) och mottagande
av tv- och radioutsändningar.
(26) Strategi för förbättring av mervärdesskattesystemets funktion inom
ramen för den inre marknaden, KOM(2000) 348 slutlig.
(27) Infört genom direktiv 1999/85/EG av den 22 oktober 1999.
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Kommissionen noterar de synpunkter som lagts fram om
beskattning av kulturvaror och kulturtjänster, i synnerhet
begäran att göra det möjligt för de medlemsstater som så
önskar att tillämpa nedsatta mervärdesskattesatser för
samtliga kulturvaror och kulturtjänster utan åtskillnad
mellan olika distributionsformer. Inom ramen för den
översyn av bilaga H till det sjätte momsdirektivet som
skall göras efter 2002, kommer kommissionen att överväga om den skall uppfylla detta önskemål. Kommissionen
vill dock framhålla att medlemsstaterna redan idag har
möjlighet att sänka momsen på biobiljetter.

6. KLASSIFICERING
När det gäller klassificering av audiovisuella produktioner förekommer det dels skillnader inom medlemsstaterna beträffande
klassificering av audiovisuella produktioner med olika distributionssätt, dels skillnader mellan medlemsstaterna för audiovisuella produktioner med samma distributionssätt. Dessa två frågor hänger samman. Audiovisuella produktioner är vanligtvis
föremål för en klassificering som baseras på deras innehåll och
som anger för vilka åldersgrupper produktionen bedöms lämplig.

När det gäller frågan om skillnaderna mellan medlemsstaterna
ansåg vissa (särskilt nationella myndigheter) att de är ett resultat av kulturella skillnader och att de bör hanteras på nationell
nivå eftersom de inte nämnvärt påverkar spridningen av produktioner. Andra ansåg att åtgärder bör vidtas, samtidigt som
de insåg att en harmonisering av klassificieringssystemen för
audiovisuella produktioner i hela Europa kan vara svår att
genomföra på grund av skilda kulturella traditioner samt skillnader i uppfattning. Det fanns stöd för att öka samarbetet
mellan de berörda myndigheterna och klassificeringsorganen i
syfte att minska skillnaderna mellan olika medlemsstater och
medier samt för att utarbeta åtgärder för ömsesidigt erkännande. Vissa ansåg att de nationella och europeiska offentliga
myndigheterna kunde ha till uppgift att stödja samarbetet mellan relevanta myndigheter och att gemensamma deskriptiva
kriterier eventuellt kunde utarbetas på gemenskapsnivå.

När det gäller skillnaderna mellan olika distributionssätt ansåg
många att innehåll bör behandlas på samma sätt i alla olika
distributionskanaler. Harmoniserade standarder efterlystes, eftersom detta skulle underlätta spridning av europeiska produktioner. Det hävdades att bedömningen av materialets lämplighet
bör göras på ett mer enhetligt och konsekvent sätt för alla
medier enligt en uppsättning lagstadgade mål och principer
för reglering av innehåll. Lösningen kunde vara att inrätta en
enhetlig europeisk klassificeringsstandard för samtliga audiovisuella medier, vilket skulle gynna konsumenter och leverantörer
och därigenom påverka produktionen och spridningen av europeiska audiovisuella produktioner i positiv riktning.
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I kommissionens rapport om rekommendationen om skyddet
av minderåriga och den mänskliga värdigheten (28) betonas behovet av ett enhetligt tillvägagångssätt för alla medier. Kommissionen avser att fortsätta detta arbete och utvärdera vilka system som skulle kunna införas för att lösa detta problem, samtidigt som de kulturella skillnaderna mellan medlemsstaterna
beaktas. Kommissionen är medveten om att det finns viktiga
kulturella aspekter på klassificeringen, vilket innebär att beslut
måste fattas i enlighet med de principer för subsidiaritet och
styrelseformer som anges i den nyligen publicerade vitboken (29). Kommissionen anser dock att man bör närmare undersöka vilken roll självreglerande system har, exempelvis Nicam i Nederländerna.

Kommissionen kommer att främja utbytet av erfarenheter
när det gäller klassificering (inbegripet självreglering) i
syfte att öka samarbetet i denna fråga. I detta syfte avser
kommissionen att göra en undersökning om klassificering
av filmer för bio, television, DVD och videokassetter i
EES-området. Undersökningen kommer att utvärdera orsakerna till de skillnader som finns mellan olika nationella
lagar eller självreglerande åtgärder för klassificering av
filmer och effekterna av dessa skillnader när det gäller
marknadsföring av filmerna. Man kommer också att
granska om skillnaderna i fråga om klassificering skapar
förvirring hos de personer som ansvarar för minderåriga.

7. ANDRA ¯TG˜RDER FÖR ATT ÖKA SPRIDNINGEN AV FILMER

Flera olika idØer för att öka produktionen och spridningen av
europeiska audiovisuella produktioner lades fram, däribland
följande: Flera ansåg att kommissionen bör främja finansiering
av produktionssektorn och/eller uppmuntra medlemsstaterna
eller andra institutioner att göra det. Det bör noteras att
kommissionen, tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF), har inlett
i2i-audio-visual-initiativet, som kompletterar Media Plus-programmet för perioden 20012005 och inriktas både på
branschrelaterade mål för konkurrenskraft och på att främja
den kulturella mångfald som blir följden av att stimulera utvecklingen av europeiskt audiovisuellt innehåll. Kommissionen
kommer att fortsätta att granska alla lämpliga finansiella åtgärder för att förbättra produktionen och spridningen av europeiska audiovisuella produktioner.

I detta sammanhang vill kommissionen betona det positiva
synsätt som kommer till uttryck i det nyligen antagna meddelandet om statligt stöd och riskkapital (30) och som kommer att
råda under den kommande fem åren. Denna text är i linje både
med det åtagande att främja riskkapital som Europeiska rådet i
Lissabon angav som ett bredare gemenskapsmål och med
(28) Utvärderingsrapport från kommissionen till Europaparlamentet och
rådet om tillämpningen av rådets rekommendation av den 24 september 1998 om skyddet av minderåriga och den mänskliga värdigheten, KOM(2001) 106, 27.2.2001,
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/pmhd_en.htm
(29) Se fotnot 7.
(30) EGT C 235, 21.8.2001.

C 43/15

kommissionens allmänna politik att främja riskkapital i gemenskapen (31). Kommissionen har godkänt ett antal program som
medlemsstaterna har infört för att bygga upp sådana medel.
Man vill stimulera till utbyte av information och goda lösningar
mellan medlemsstaterna och kommissionen för att identifiera
hur medlemsstaterna på bästa sätt kan hjälpa filmindustrin och
för att bedöma möjligheterna att utveckla dessa lösningar i de
olika medlemsstaterna. Det kunde därför vara värdefullt att
inrätta transnationella nätverk mellan yrkesverksamma i unionens filmindustri. Andra påpekade att kommissionen bör definiera allmänna principer för medlemsstaterna och behandla
centrala frågor som behovet av nationella strategier för att
undvika att gränsöverskridande produktion eller spridning
hämmas.

Man föreslog att Europeiska kommissionen skall använda
eLearning-initiativet, som syftar till att mobilisera utbildningsoch kultursfärerna, i syfte att påskynda förändringar av utbildningssystemen för att förmedla kunskaper om klassiska europeiska filmer till Europas unga medborgare.

Slutligen uttrycktes stöd för att skapa en unionskanal som
skulle sända europeiska filmer.

Kommissionen anser att utbytet av information och goda
lösningar är ytterst viktigt i sektorn för audiovisuell produktion. Sektorn är ytterst komplex och står inför många
utmaningar som rör såväl tekniken som marknaden.
Kommissionen avser att inrätta en expertgrupp som skall
diskutera dessa frågor och ge kommissionen underlag för
utarbetandet av politiska åtgärder på detta område. Expertgruppen bör samla sakkunskaper på flera olika områden. Dess syfte bör vara att tillhandahålla information och
idØer om teknikens och marknadens utveckling inom sektorn för audiovisuell produktion. Expertgruppen bör inte
företräda medlemsstaterna, utan bör samla erfarenheter
och kunskaper från alla medlemsstater.

Kommissionen kommer att granska vilka åtgärder som
kan vidtas inom ramen för eLearning-initiativet för att
utveckla bildundervisning och ge Europas unga medborgare kunskaper om europeiska filmer.

Kommissionen avser också att göra en undersökning om
identifiering och utvärdering av finansiella flöden inom
den europeiska biofilmindustrin, baserad på en analys av
räkenskaperna för ett utvalt antal filmer som saluförts
mellan 1996 och 2000. I undersökningen kommer man
att fastställa och utvärdera de nyckelfaktorer som varit
avgörande för filmindustrins ekonomi. Man kommer i
synnerhet att analysera de olika projektfaserna förproduktion, framkallning, produktion, efterproduktion, säljfrämjande, distribution samt import och export. En beskrivning kommer också att ges av den inverkan som eventuella samband mellan särskilda investerare och intäkterna
kan ha haft på resultaten.
(31) Riskkapital, en nyckel till skapande av sysselsättning i Europeiska
unionen, SEK(1998) 552 slutlig av den 31 mars 1998.
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8. FR¯GOR INFÖR 2002 ¯RS ÖVERSYN (32) AV DIREKTIVET
OM TELEVISION UTAN GR˜NSER

8.1 Definitioner
Definition av europeisk produktion: På internationell nivå,
gemenskapsnivå och nationell nivå finns det olika definitioner
av begreppet europeisk produktion. De viktigaste frågorna som
har identifierats är om det finns ett behov av en gemensam
definition på europeisk nivå, hur detaljerad denna definition
bör vara, och om den bör vara bindande för de olika användningsområden som planeras. På nationell nivå finns flera olika
definitioner av europeisk produktion. Det har hävdats att
skillnaderna kan skapa hinder för spridningen av europeisk
produktioner. Dessa definitioner har antagits på nationell nivå
både för att genomföra bestämmelserna i direktivet om television utan gränser och för att genomföra nationella stödåtgärder
för audiovisuella produktioner.
Frågan om definitioner anses allmänt vara viktig för alla typer
av produktion. Många betonade att dessa definitioner måste
beakta relevanta förhållanden, till exempel stödåtgärder och
samproduktioner, och betonade kopplingen till den översyn
av direktivet om television utan gränser som skall göras 2002.
Några ansåg att vissa politiska syften skulle gynnas av en harmoniserad definition eller, som ett alternativ, av samordning
eller ömsesidigt erkännande av medlemsstaternas definitioner.
Detta kunde underlätta skapandet av europeiska samproduktioner och göra det lättare att kombinera olika (nationella eller
europeiska) stödåtgärder.
Flera aktörer (bland annat programföretag och nationella myndigheter) ansåg att de skillnader i fråga om definitioner som
konstaterats inte medför några svårigheter för gränsöverskridande produktion. Andra (bland annat film- och tv-producenter) ansåg att förekomsten av olika definitioner  och skilda
nationella tolkningar av dessa definitioner  hindrar varje försök att klart bedöma den ekonomiska utvecklingen för den
europeiska produktionen som helhet. Det rådde också skilda
åsikter om gemenskapsrätten bör innehålla en mer detaljerad
definition  vissa ansåg inte att detta var nödvändigt, medan
andra förespråkade harmonisering.
När det gäller de kriterier som bör antas uttrycktes flera olika
uppfattningar. En del ansåg att man bör ha en så vid definition
som möjligt, medan andra förespråkade en mer restriktivt strategi. Man var heller inte enig om användningen av kulturella
respektive ekonomiska kriterier. De olika aktörerna hade också
skilda uppfattningar om vissa kriterier, som till exempel kontroll av rättigheter. Vissa aktörer förde fram kriterier som användning av en arbetskraftsbaserad definition, eller kulturella
inslag.
Definition av oberoende producent: Europa finns det flera
olika definitioner av begreppen oberoende producent och oberoende produktion. Många medlemsstater använder begreppet
oberoende producent för att beteckna stödmottagare i nationella program för statligt stöd. Man tog upp frågan om innebörden i ordet oberoende och om vilka kriterier som skall
tillämpas för att avgöra om en producent är oberoende.
(32) Översyn enligt artikel 26 i direktivet;
se http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/regul_en.htm
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Det rådde bred enighet om att det är nödvändigt att klargöra
de bakomliggande politiska målen, särskilt med tanke på nya
branschstrukturer. Vissa påpekade att det finns en potentiell
motsättning mellan målet att förbättra den europeiska konkurrenskraften och målet att främja kulturell mångfald i Europa.
Det senare målet förefaller vara i linje med det ursprungliga
syftet med direktivet om television utan gränser, dvs. att främja
skapandet av nya källor för tv-programproduktion särskilt genom att främja etablering av små och medelstora företag som
kan konkurrera med befintliga etablerade producenter. Det
skulle medföra att det skydd som det nuvarande systemet ger
skulle inriktas på små och medelstora företag, istället för att
omfatta större koncerner knutna till programföretag. I detta
sammanhang noterades också att skillnaden mellan producent
och programföretag inte är så tydlig som den var tidigare,
eftersom de ofta utgör en del av en vertikalt integrerad koncern, vilket innebär att förhållandena blir allt mer komplexa. En
definition bör därför innefatta kopplingar till intressen i olika
delar i den audiovisuella värdekedjan. Det fanns ett visst stöd
för en europeisk definition som skulle kunna säkerställa att
medlemsstaterna använder samma tolkning. Den allmänna åsikten var att frågan bör behandlas inom ramen för översynen av
direktivet om television utan gränser.

Producenter och regissörer underströk skillnaden mellan begreppen oberoende producent och oberoende produktion. I
ett stort antal inlägg betonades att oberoende producenter bidrar på ett betydande sätt, särskilt med tanke på behovet av att
främja kulturell mångfald. När det gäller tänkbara kriterier ansåg flera kommentatorer att man skulle kunna utgå från det
relevanta skälet i ingressen till direktivet om television utan
gränser (skäl 31).

Särskilt mellan programföretag och producenter rådde oenighet
om huruvida kriterierna skulle innefatta en begränsning av
varaktigheten när det gäller överföring av rättigheter från producent till programföretag. Programföretagen ansåg att varje
åtgärd på europeisk nivå om införande av en viss tidsperiod
eller annan begränsning av programföretagens äganderätt skulle
vara omotiverad och strida mot målen med gemenskapens
audiovisuella politik samt inverka negativt på konkurrensen.
Producenterna ansåg att tillbakaföring av traditionella rättigheter till producenten och rättvis förhandling om nya mediarättigheter endast kan gynna spridningen av audiovisuella produktioner och leda till såväl kvantitativa som kvalitatitva förbättringar i fråga om det europeiska innehåll som finns tillgängligt
för nya leveransplattformar.

Bland de viktiga kriterier som fördes fram kan nämnas fritt val
av anläggningar, fritt val av internationell distribution, koppling
till majoritetsmedverkan, ägarförhållanden i företaget och aktieinnehav. Andra föreslog att en definition skulle inriktas på
begreppet oberoende för att behålla skillnaden mellan programföretag och producenter. Flera programföretag (såväl public
service-företag som kommersiella programföretag) ansåg att
den nuvarande definitionen oberoende av programföretag
skulle ändras för att avspegla utvecklingen i sektorn, särskilt
den ökade ägarkoncentrationen och skapandet av mediakonglomerat samt närvaron av andra plattformar som har återkopplingar till programföretag.
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När det gäller användning av denna definition för tillämpning
av gemenskapens konkurrensregler föreslogs det att man skall
beakta frågan om oberoende produktion vid granskning av
samgåenden och samriskföretag för att säkerställa att sektorn
(som främst består av små och medelstora företag) inte påverkas negativt. Detta borde i synnerhet innefatta kontroll av produktion, tillgång till distributionskanaler och bibehållande av
oberoende aktörers rättigheter när det gäller kataloger.
Kommissionen anser att den diskussion som inletts i detta
sammanhang kommer att ge värdefulla bidrag till de undersökningar som inletts inför den översyn av direktivet
om television utan gränser som skall göras 2002, och avser att föra denna fråga vidare inom den ramen. Kommissionen noterar att man vid denna översyn bör lägga särskild vikt vid de mål som skall uppnås, särskilt när det
gäller behovet att främja kulturell mångfald och den roll
som definitionen spelar i detta avseende, samt vid den
långa rad olika möjliga kriterier som skall utvärderas.
8.2 Frågor som rör visningstider och online-rättigheter
Denna fråga rör tidsbegränsningar i fråga om ekonomiskt utnyttjande av filmer i Europeiska unionens medlemsstater, på
grundval av avtal mellan relevanta ekonomiska aktörer (33). Enligt gemenskapsrätten är medlemsstaterna skyldiga att se till att
programföretagen inom deras jurisdiktion sänder biofilm endast under de perioder som överenskommits med rättsinnehavarna (34).
De flesta var eniga om att detta var tillräckligt. Man ansåg att
tidsfristerna för utnyttjande av film bör fastställas genom avtal
mellan berörda parter, förutsatt att principen om visningstider
garanteras på europeisk nivå. Vissa ansåg att det vore kontraproduktivt att harmonisera metoderna. Andra argumenterade
för självreglering.
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åtgärder skulle beskära den kommersiella friheten för båda
parter.
Kommissionen anser att samrådet har bekräftat att den
nuvarande situationen enligt gällande gemenskapslagstiftning fortfarande är den bästa lösningen och möjliggör ett
flexibelt sätt att behandla frågan om utnyttjande av rättigheter för olika mediafönster. Kommissionen noterar den
oro som producenterna givit uttryck för när det gäller
sammanförande av rättigheter och avser överväga denna
fråga i samband med översynen av direktivet om television utan gränser som skall göras under 2002 i den mån
denna fråga är knuten till definitionen av begreppet oberoende producent.
9. KOMMANDE ¯TG˜RDER
De grundläggande principer som utgör kärnan i gemenskapens
audiovisuella politik förblir giltiga. Gemenskapen kommer att
utveckla denna politik på grundval av befintliga rättsinstrument
och stödmekanismer, samtidigt som man utforskar möjligheten
att använda nya instrument eller initiativ för att nå dessa mål.
Utvecklingen när det gäller såväl tekniken som marknaden
måste ses mot bakgrund av behovet av att förstärka Europas
kulturella och språkliga mångfald och bevara vårt audiovisuella
arv. Kommissionen har i detta avseende fastställt en rad åtgärder som kan vidtas för att främja spridningen av produktioner
och kommer därför att vidta följande åtgärder:
Tidsplan för åtgärder
˜mne

¯tgärd

Slutförd

Klassificering

Oberoende undersök- 2002
ning av utvärderingen
av klassificeringsmetoder

Man belyste de nya frågor när det gäller fastställande av onlinerättigheter och rättigheter i fråga om nya medier som distributionen av europeisk online-produktion lett till och efterlyste
kommentarer om konsekvenserna för olika aktörer i värdekedjan (sammanförande av rättigheter s.k. bundling of rights). Programföretag och producenter var oeniga om behovet att kategorisera rättigheter  producenterna ansåg att det fanns ett
behov att kategorisera och fastställa olika kategorier av rättigheter.

Övrigt

Inrättande av en expert- 2002
grupp om film

Övrigt

Oberoende undersök- 2002
ning om finansiella flöden inom den europeiska filmindustrin

I allmänhet ansåg producenter att programföretagen redan förvärvade rättigheter i fråga om nya medier utan ytterligare kostnader, eftersom dessa rättigheter inte var tydligt angivna i avtalen och förhandlades fram separat. Programföretagen instämde i att man vid förhandlingar om rättigheter måste beakta
vilka olika plattformar som kan utnyttjas och att det måste
finnas tydliga bestämmelser i ett avtal om att innefatta eller
utesluta dessa ytterligare rättigheter, i tillämpliga fall mot skälig
ersättning (nuvarande praxis). Därtill ansåg de att eventuella

Definitioner av europeisk Översyn av direktivet Slutet av 2002
produktion och obero- om television utan
ende producent
gränser

(33) Kompletterad genom lagstiftning i Tyskland, Frankrike och Portugal.
(34) Artikel 7 i det ändrade direktivet om television utan gränser.

Skydd av arvet och ut- Bedömning av situatio- Mitten av 2002
nyttjande av audiovisu- nen innan åtgärder vidella produktioner
tas

Skattefrågor

Översyn av det sjätte Efter 2002
momsdirektivet

e-bio

Införande i Media Plus 20022006
och sjätte ramprogrammet för forskning
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Förteckning över medlemsstaternas tillstånd för behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning
(Enligt artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar
om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning)
(Denna text ersätter den text som publicerades i EGT C 38 av den 12 februari 2002, s. 16.)
(2002/C 43/05)

Produkt

Tillåt i den högsta angivna genomsnittliga totaldos
av absorberad strålning [kGy]
BE

Djupfrysta örtkryddor
Potatis

FR

IT

NL

UK

10
0,15

0,15

0,2

Jams

0,2

Matlök

0,15

0,075

0,15

0,2

Vitlök

0,15

0,075

0,15

0,2

Schalottenlök

0,15

0,075

0,2

Grönsaker, inkl. baljväxter

1

Baljväxter

1

Frukt (inkl. svamp, tomater och rabarber)

2

Torkade grönsaker och torkade frukter

1

1

Spannmål

1

Flingor och groddar av spannmål avsedda för mjölkprodukter

10

Flingor av spannmål

1

Rismjöl

4

Gummi arabicum

3

Kycklingkött

3
7

Fjäderfä

5

Fjäderfä (tama fjäderfän, gäss, ankor, pärlhöns, duvor, vaktlar och kalkoner)

7

Mekaniskt urbenat fjäderfä

5

Slaktbiprodukter av fjäderfä

5

Djupfrysta grodlår

5

Dehydratiserat blod, plasma och koagulater

5

5

10

Fisk och skaldjur (inkl. ål, kräftdjur och blötdjur)
Djupfrysta räkor utan skal eller huvud

3
5

5

Räkor

3

˜ggvita

3

Kasein och kaseinater

6

3
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Förhandsanmälan av en koncentration
(˜rende COMP/M.2680  ECYR/Spinveste/TP)
˜rendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande

(2002/C 43/06)
(Text av betydelse för EES)

1.
Kommissionen mottog den 11 februari 2002 en anmälan av en föreslagen koncentration enligt
artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1310/97 (2),
genom vilken det portugisiska företaget Spinveste, SGPS SA (Spinveste), tillhörande det portugisiska företaget Sonae SGPS (Sonae), och det spanska företaget Endesa Cogeneración y Renovables SA (ECYR),
tillhörande det spanska företaget Endesa SA, förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen,
gemensam kontroll över det portugisiska företaget TP-Sociedade TØrmica Portuguesa SA (TP), för närvarande kontrollerat av ECYR, genom kapitaltillskott och förvärv av aktier.
2.

De berörda företagens affärsverksamheter omfattar följande:

 Spinveste: teknik, konstruktion, miljö och energi.
 ECYR: kraftgenerering och förnybar energi.
 TP: kraftgenerering.
3.
Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen
kan omfattas av förordning (EEG) nr 4064/89, dock med det förbehållet att det slutliga beslutet på denna
punkt fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att behandlas i enlighet med
kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer
enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (3).
4.
Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.
Synpunkterna måste vara kommissionen tillhanda inom tio dagar efter det att denna förhandsanmälan har
offentliggjorts. Synpunkterna kan skickas per fax (32-2) 296 43 01, 296 72 44 eller per post med referensnummer COMP/M.2680  ECYR/Spinveste/TP till följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Direktorat B  Arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner
J-70
B-1049 Bryssel

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 1. Rättelse i EGT L 257, 21.9.1990, s. 13.
(2) EGT L 180, 9.7.1997, s. 1. Rättelse i EGT L 40, 13.2.1998, s. 17.
(3) EGT C 217, 29.7.2000, s. 32.
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Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration
(˜rende COMP/M.2661  Winterthur/Prudential Assurance)
(2002/C 43/07)
(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 12 december 2001 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Detta beslut grundar sig på
artikel 6.1 b i rådets förordning (EEG) nr 4064/89. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och
kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har avlägsnats. Det kommer att
finnas tillgängligt
 i skriftlig form och kan fås från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (se
förteckningen på sista sidan),
 i elektronisk form i CEN-versionen i CELEX databas med CELEX-nummer 301M2661. CELEX är den
databas som innehåller Europeiska gemenskapens lagstiftning.
För ytterligare information rörande abonnemang, kontakta:
EUR-OP
Information, marknadsföring och PR
2 rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tfn (352) 2929-42718
Fax (352) 2929-42709

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration
(˜rende COMP/M.2663  CU Vita/Risparmio Vita Assicurazioni)
(2002/C 43/08)
(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 20 december 2001 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Detta beslut grundar sig på
artikel 6.1 b i rådets förordning (EEG) nr 4064/89. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och
kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har avlägsnats. Det kommer att
finnas tillgängligt
 i skriftlig form och kan fås från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (se
förteckningen på sista sidan),
 i elektronisk form i CEN-versionen i CELEX databas med CELEX-nummer 301M2663. CELEX är den
databas som innehåller Europeiska gemenskapens lagstiftning.
För ytterligare information rörande abonnemang, kontakta:
EUR-OP
Information, marknadsföring och PR
2 rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tfn (352) 2929-42718
Fax (352) 2929-42709
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Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration
(˜rende COMP/M.2675  EDF/TXU Europe/West Burton Power Station)
(2002/C 43/09)
(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 20 december 2001 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Detta beslut grundar sig på
artikel 6.1 b i rådets förordning (EEG) nr 4064/89. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och
kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har avlägsnats. Det kommer att
finnas tillgängligt
 i skriftlig form och kan fås från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (se
förteckningen på sista sidan),
 i elektronisk form i CEN-versionen i CELEX databas med CELEX-nummer 301M2675. CELEX är den
databas som innehåller Europeiska gemenskapens lagstiftning.
För ytterligare information rörande abonnemang, kontakta:
EUR-OP
Information, marknadsföring och PR
2 rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tfn (352) 2929-42718
Fax (352) 2929-42709

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration
(˜rende COMP/M.2679  EDF/TXU Europe/24 Seven)
(2002/C 43/10)
(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 20 december 2001 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Detta beslut grundar sig på
artikel 6.1 b i rådets förordning (EEG) nr 4064/89. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och
kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har avlägsnats. Det kommer att
finnas tillgängligt
 i skriftlig form och kan fås från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (se
förteckningen på sista sidan),
 i elektronisk form i CEN-versionen i CELEX databas med CELEX-nummer 301M2679. CELEX är den
databas som innehåller Europeiska gemenskapens lagstiftning.
För ytterligare information rörande abonnemang, kontakta:
EUR-OP
Information, marknadsföring och PR
2 rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tfn (352) 2929-42718
Fax (352) 2929-42709
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Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration
(˜rende COMP/M.2354  Enichem/Polimeri)
(2002/C 43/11)
(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 6 april 2001 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen
ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Detta beslut grundar sig på artikel
6.1 b i rådets förordning (EEG) nr 4064/89. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att
offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har avlägsnats. Det kommer att finnas tillgängligt
 i skriftlig form och kan fås från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (se
förteckningen på sista sidan),
 i elektronisk form i CEN-versionen i CELEX databas med CELEX-nummer 301M2354. CELEX är den
databas som innehåller Europeiska gemenskapens lagstiftning.
För ytterligare information rörande abonnemang, kontakta:
EUR-OP
Information, marknadsföring och PR
2 rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tfn (352) 2929-42718
Fax (352) 2929-42709

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration
(˜rende COMP/M.2700  PGA Motors/Jardine Motors)
(2002/C 43/12)
(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 25 januari 2002 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Detta beslut grundar sig på
artikel 6.1 b i rådets förordning (EEG) nr 4064/89. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och
kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har avlägsnats. Det kommer att
finnas tillgängligt
 i skriftlig form och kan fås från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (se
förteckningen på sista sidan),
 i elektronisk form i CEN-versionen i CELEX databas med CELEX-nummer 302M2700. CELEX är den
databas som innehåller Europeiska gemenskapens lagstiftning.
För ytterligare information rörande abonnemang, kontakta:
EUR-OP
Information, marknadsföring och PR
2 rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tfn (352) 2929-42718
Fax (352) 2929-42709
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Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration
(˜rende COMP/M.1920  Nabisco/United Biscuits)
(2002/C 43/13)
(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 5 maj 2000 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen
ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Detta beslut grundar sig på artikel
6.2 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att
offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har avlägsnats. Det kommer att finnas tillgängligt
 i skriftlig form och kan fås från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (se
förteckningen på sista sidan),
 i elektronisk form i CEN-versionen i CELEX databas med CELEX-nummer 300M1920. CELEX är den
databas som innehåller Europeiska gemenskapens lagstiftning.
För ytterligare information rörande abonnemang, kontakta:
EUR-OP
Information, marknadsföring och PR
2 rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tfn (352) 2929-42718
Fax (352) 2929-42709

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration
(˜rende COMP/M.2659  Fortum/Birka Energi)
(2002/C 43/14)
(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 10 januari 2002 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Detta beslut grundar sig på
artikel 6.1 b i rådets förordning (EEG) nr 4064/89. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och
kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har avlägsnats. Det kommer att
finnas tillgängligt
 i skriftlig form och kan fås från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (se
förteckningen på sista sidan),
 i elektronisk form i CEN-versionen i CELEX databas med CELEX-nummer 302M2659. CELEX är den
databas som innehåller Europeiska gemenskapens lagstiftning.
För ytterligare information rörande abonnemang, kontakta:
EUR-OP
Information, marknadsföring och PR
2 rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tfn (352) 2929-42718
Fax (352) 2929-42709
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Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration
(˜rende COMP/M.2689  3I/Dansk Kapitalanlæg/Ibsen)
(2002/C 43/15)
(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 31 januari 2002 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Detta beslut grundar sig på
artikel 6.1 b i rådets förordning (EEG) nr 4064/89. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och
kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har avlägsnats. Det kommer att
finnas tillgängligt
 i skriftlig form och kan fås från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (se
förteckningen på sista sidan),
 i elektronisk form i CEN-versionen i CELEX databas med CELEX-nummer 302M2689. CELEX är den
databas som innehåller Europeiska gemenskapens lagstiftning.
För ytterligare information rörande abonnemang, kontakta:
EUR-OP
Information, marknadsföring och PR
2 rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tfn (352) 2929-42718
Fax (352) 2929-42709
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III
(Upplysningar)

KOMMISSIONEN
Projekt som kan få dra nytta av bidrag från Eurostat under år 2002 och 2003
(2002/C 43/16)
Allmänheten informeras härmed om projekt som kan dra nytta av bidrag från Eurostat under år 2002 och
2003.
Det elektroniska dokument där projekten ifråga är sammanställda (klassificerade i statistiskt tema, avdelning och med tillhörande beskrivning, detaljerad information samt namn på ansvarig projektledare) finns
på Europa servern (http://europa.eu.int).
Konkret kan informationen nås via Kommissionen (under Institutioner), Generaldirektorat och tjänsteavdelningar, Eurostat, Eurostat, Other information , Calls for tenders and grants och vidare Eurostat Grants 20022003.
Var god läs informationen som medföljer dokumentet noggrant eftersom skillnaden mellan kategorin av
projekt reserverade för EES (European Statistical System) (för information) och kategorin av projekt öppna
för konkurrens (för åtgärd) är förklarad.
För den senare kategorin (endast), ber vi er vänligen att informera oss om ert intresse att utföra dessa
(eller några av dessa) projekt genom att kontakta nedanstående adress, refererande till relevant(a) ämne(n)
och med upplysning om er erfarenhet:
Europeiska kommissionen
Eurostat
Enhet R-3
BECH B4/405
5, rue Alphonse Weicker
L-2920 Luxemburg
Er ansökan kommer automatiskt att tas med i beräkningarna. Ytterligare och mer detaljerad information
kommer att skickas till er vid handläggning av ert ärende. Detta gör det möjligt för er, om önskvärt, att
presentera ett mer detaljerat förslag att utföra projektet.
Vid denna tidpunkt skall Standardformulär för bidragsansökan ifyllas, för att möjliggöra sedvanlig kontroll av urvals och tilldelnings kriterier, fastställda av kommissionen.
Vi vill poängtera att samfinansiering av projekt alltid är erforderligt, antingen med bidragsmottagaren eller
med annan finansiär. Graden av en sådan samfinansiering kommer att bestämmas för varje projekt och i
relation till tillgängliga anslag på avdelningarna, men med ett minimum av 10 % av berättigade kostnader.
Graden kommer att meddelas i förväg när ansökningsformulär skickas ut.
Sista dag för att sända intresseanmälan: till och med 15 mars 2002. Ansökningar som skickas efter
detta datum kommer automatiskt att avslås.
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INBJUDAN ATT L˜MNA PROJEKTFÖRSLAG
(VP/2002/003)

Budgetrubrik B3-4003: Information till, samråd med och medverkan av representanter i företag
(2002/C 43/17)
Budgetmyndigheten har fastställt anslagsbeloppet för budgetrubrik B3-4003 till 6 miljoner euro för 2002.

Anslaget skall särskilt täcka finansieringen av insatser som syftar till att stärka samarbetet över nationsgränserna mellan företrädare för arbetstagare och arbetsgivare när det gäller information, samråd och medverkan i företag med verksamhet i
flera medlemsstater. Företag som inte omfattas av rådets direktiv 94/45/EG och 97/74/EG prioriteras. Med anslaget kan man
också finansiera utbildning för företrädare vid gränsöverskridande organ för information, samråd och medverkan samt
nyskapande insatser när det gäller att förhindra och lösa konflikter i multinationella företag, särskilt i samband med omstrukturering.

Högst 10 % av det sammanlagda anslaget är avsett att finansiera
deltagandet av företrädarna för arbetsmarknadens parter i kandidatländerna.

I samband med alla insatser som finansieras genom denna
budgetrubrik skall funktionshindrade ges ett obegränsat tillträde.

I. M¯L

I anmärkningarna till budgetrubriken betonas starkt målet för
de finansierade insatserna, dvs. att på ett pragmatiskt sätt skapa
förhållanden som gynnar utvecklingen av information och deltagande inom företagen, genom att främja tillämpningen av
direktiv 94/45/EG och 97/74/EG, rådets direktiv om arbetstagarinflytande i europabolag samt förslaget till rådets direktiv
om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (KOM(1998)
612 slutlig).

 Utbyte av information och erfarenheter med tanke på förberedelser inför information till, samråd med och medverkan av arbetstagare i europabolag.

 Samarbete mellan företrädare för arbetstagare och arbetsgivare för att säkerställa korrekt information till och samråd
med arbetstagare på alla nivåer (den nationella och den
europeiska) inom företaget eller företagsgruppen.

 Att stärka samarbetet över nationsgränserna när det gäller
information och samråd mellan företrädare för arbetstagare,
samt mellan arbetsgivare och företrädare för arbetstagare
och arbetsgivare på företag med verksamhet i flera medlemsstater, och även i kandidatländerna.

 Nyskapande insatser som gäller hantering av rätten till information, samråd och deltagande, förväntade ändringar,
förebyggande och lösning av konflikter inom multinationella företag, inom ramen för strategier för utveckling
och konkurrenskraft inom olika verksamhetssektorer, samt
vid omstruktureringar, fusioner, överlåtelser och utlokaliseringar av företag.

 Stöd till införande av informations- och samrådsorgan och
av goda rutiner i europabolag eller grupper av europabolag.

 Utarbetande av rapporter om erfarenheter av inrättande av
europeiska företagsråd och av huruvida information och
samråd fungerar och är effektiva inom dem.

II. STÖDBER˜TTIGANDE INSATSER

Budgetrubriken är avsedd för finansiering av specifika insatser.

Insatser som kan komma i fråga för stöd:

Initiativtagarna och berörda personer skall vara företrädare för
arbetstagare eller arbetsgivare.

1. Man kan få stöd till följande typer av insatser: Praktiska
lösningar, utbyte av information och erfarenheter när
det gäller information, samråd och medverkan inom
företag eller företagsgrupper. Jämförelse mellan information och samråd inom företag och på branschnivå i
Europa.

Följande prioriterade mål har fastställts för budgetåret 2002:
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Initiativtagare: Organisationer som företräder arbetstagare
eller arbetsgivare eller fackorgan som agerar på uppdrag av
endera parten eller båda.

Bidrag kan ges till kommersiell verksamhet endast om projektets omedelbara syfte är icke-kommersiellt och givetvis inte
vinstdrivande.

Gemensamma insatser uppmuntras särskilt.

Förslagslämnaren måste styrka sin rättsliga och ekonomiska
livsduglighet och affärsetik, så att det inte råder något tvivel
om att det finansierade projektet kan genomföras.

2. Insatser som förbereder arbetstagarnas medverkan i europabolag.
Initiativtagare:
 Arbetstagare: Företagsråd eller liknande organ, eller regionala, nationella, europeiska, branschvisa eller
branschövergripande fackföreningar på företagen.
 Arbetsgivare: Ansökningar kan göras av ledningen för
företaget eller företagsgruppen i fråga, eller av ett nationellt, europeiskt, branschövergripande eller branschspecifikt organ som företräder arbetsgivarna.

Inget av de angivna skälen för att utesluta förslagslämnaren
från deltagande i ett kontraktsförfarande får föreligga (artiklarna
29 a, b, e, f och g i rådets direktiv 92/50/EEG).
Förslagslämnaren skall ha möjlighet att ordna finansiering av
sin verksamhet. Förslagslämnaren skall förfoga över fasta och
tillräckliga finansieringskällor för att fullfölja verksamheten under den tid insatsen genomförs och för att i förekommande fall
delta i dess finansiering.
Förslagslämnaren skall besitta den operativa förmåga (i fråga
om teknik och förvaltning) som krävs för att genomföra det
finansierade projektet på ett fullgott sätt.

 Tekniska organ som agerar på uppdrag av en eller flera
av dessa parter.

IV. GENOMFÖRANDE

Gemensamma insatser uppmuntras särskilt.

Endast projekt som inleds under 2002 beaktas. Den slutliga
tidsfristen för inlämnande av ansökningar om stöd är den
13 september 2002. Ansökningarna kommer att granskas vid
tre tillfällen enligt vad som anges i punkt 3 nedan.

3. Nyskapande insatser för spridning av rätten till information och samråd, tidig kännedom om förändringar
och förebyggande och lösning av konflikter särskilt i
samband med omstrukturering, fusion, överlåtelse eller
utlokalisering av företag.
Initiativtagare: Ansökningar kan lämnas av ledningen för
företaget eller företagsgruppen, företrädare för arbetstagare i
de berörda företagen eller branschövergripande organisationer som företräder arbetsgivare eller arbetstagare (europeiska, nationella eller lokala), bransch-/yrkesorganisationer
(europeiska, nationella eller företagsbaserade) eller tekniska
organ som agerar på uppdrag av en eller flera av dessa
parter.

1. Vägledning och blankett
En vägledning och blankett kan rekvireras
 per post från följande adress:
Europeiska kommissionen
GD EMPL/D.3  J37-4/20
Budgetrubrik B3-4003
B-1049 Bryssel
 per fax (32-2) 299 08 90

Gemensamma insatser uppmuntras särskilt.

 per e-post: EMPL-B3-4003@cec.eu.int

Man kommer att prioritera nyskapande insatser eller
insatser som gäller nya teman i samband med information till, samråd med och medverkan av företrädare
för företagen. De initiativtagare som vill lägga fram fler
projekt inom budgetrubriken skall till kommissionen
skicka en helhetsbeskrivning av de insatser som de söker stöd till under budgetåret.

 från webbplatsen: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/
empl/european_works_council/library

III. SÖKANDE SOM KAN F¯ BIDRAG

Förslagslämnare som är juridiska personer skall ha bildats och
registrerats enligt gällande bestämmelser.

2. Inlämning av ansökan
Ansökan i två exemplar skall skickas per post till följande
adress (poststämpelns datum gäller):
Europeiska kommissionen
GD EMPL/D.3  J37-4/20
Budgetrubrik B3-4003
B-1049 Bryssel.
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Ansökan skall också sändas per e-post till följande adress:
EMPL-B3-4003@cec.eu.int
Om förslagslämnaren inte har tillgång till e-post bör en
diskett med elektronisk kopia på formuläret bifogas postförsändelsen.
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4. Avtal som reglerar stödet
Förslagslämnare som inte fått sin ansökan beviljad kommer
att underrättas om detta per brev. Till de förslagslämnare
som beviljats stöd skickas ett brev med bifogat avtal som
skall godkännas och undertecknas av förslagslämnaren.
Kommissionen returnerar sedan ett undertecknat exemplar.

3. Granskning av ansökningar
Ansökningarna kommer att granskas och väljas ut av en
urvalskommittØ som beaktar anmärkningarna till budgeten,
fastställda kriterier och prioriteringar. UrvalskommittØn
kommer 25 arbetsdagar efter det att varje tidsfrist har löpt
ut att behandla fullständiga ansökningar som tagits emot
inom följande tidsfrister:
 27 mars 2002: första mötet i urvalskommittØn.

Stödet täcker inte hela kostnaden för projektet. Kommissionen förbehåller sig rätten att inte godkänna eller att sätta
en övre gräns för vissa poster i den preliminära budgeten.
Dessutom skall initiativtagaren tillhandahålla delfinansiering
som uppgår till minst 20 % av den totala kostnaden för
projektet. Bidrag in natura godtas. Betalningssättet anges i
avtalet. Normalt utbetalas ett förskott som uppgår till 70 %
av det tilldelade anslaget om stödet är lägre än 100 000
euro (30 % om stödet är högre än 100 000 euro).

 31 maj 2002: andra mötet i urvalskommittØn.
 13 september 2002: tredje mötet i urvalskommittØn.
Alla ansökningar som är ofullständiga vid sista dagen
för inlämnandet kommer att avslås.

5. Utvärdering och övervakning
En rapport och en ekonomisk redovisning skall lämnas enligt bestämmelserna i avtalet.

Bedrivande av regelbunden lufttrafik
Detta meddelande upphäver och ersätter det meddelande som publicerats i Tillägg till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning S 29 av den 9.2.2002, 21630-2002
Förbundsrepubliken Tysklands anbudsinfordran, i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning
(EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Erfurt och Bryssel
(2002/C 43/18)
(Text av betydelse för EES)

1. Inledning: Med tillämpning av artikel 4.1 a rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23.7.1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen har Förbundsrepubliken Tysklands regering beslutat att från och
med den 17.5.2002 införa allmän trafikplikt beträffande
den regelbundna lufttrafiken mellan Erfurt och Bryssel.
Närmare uppgifter om den allmänna trafikplikten har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C
42 av den 15.2.2002. Om inget lufttrafikföretag före den
12.4.2002 till Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur (delstaten Thüringens ministerium
för industri, arbete och infrastruktur) har inlämnat ett
skriftligt intyg om att det kommer att inleda regelbunden
lufttrafik på denna flyglinje från och med den 17.5.2002, i
överensstämmelse med den allmänna trafikplikten och
utan att begära ekonomisk ersättning, har Tyskland, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 4.1 d i

samma förordning, beslutat att begränsa tillträdet till
denna flyglinje till ett enda trafikföretag och att efter anbudsinfordran upplåta rätten att trafikera denna förbindelse från och med den 17.5.2002.
2. Föremålet för anbudsinfordran: Bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Erfurt och Bryssel i enlighet med den
allmänna trafikplikt som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 42 av den 15.2.2002.
3. Deltagande i anbudsförfarandet: Alla lufttrafikföretag
som innehar giltigt tillstånd för bedrivande av flygtrafik,
utfärdat av en medlemsstat i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23.7.1992 om utfärdande
av tillstånd för lufttrafikföretag, äger rätt att delta i anbudsförfarandet.
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4. Anbudsförfarandet: För detta anbudsförfarande gäller bestämmelserna i artikel 4.1 d-i i rådets förordning (EEG) nr
2408/92.
Thüringens ministerium för industri, arbete och infrastruktur förbehåller sig rätten att avslå anbud eller att inleda
förhandlingar, om inga ekonomiskt godtagbara anbud inkommit.
Anbudet är bindande för anbudsgivaren till dess att ett
kontrakt slutits. Kontrakt tilldelas endast ett anbud som i
sin helhet är ekonomiskt godtagbart.
5. Anbudshandlingar: Fullständiga anbudshandlingar, inklusive uppdragsbeskrivning, kontraktsvillkor och beskrivning
av den allmänna trafikplikten, kan gratis erhållas från
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur, Referat Luftverkehr, Max-Reger-Str. 48,
D-99096 Erfurt, (49-0361) 37 97 609.
6. Ekonomisk ersättning: Det belopp som krävs som ersättning för att, under tre år från och med det datum då
driften skall inledas, trafikera linjerna i fråga skall tydligt
anges i anbuden (med årsvis uppdelning).
7. Biljettpriser: I de inlämnade anbuden skall planerade biljettpriser och villkor för dessa anges. Biljettpriserna skall
stämma överens med den allmänna trafikplikt som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 42
av den 15.2.2002.
8. Giltighet, ändring och uppsägning av kontraktet: Kontraktet skall gälla från och med den 17.5.2002 och upphöra att gälla senast sista dagen i 2005 års vintertidtabell.
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Kontraktet får ändras endast om ändringarna överensstämmer med den allmänna trafikplikt som offentliggjorts i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 42 av den
15.2.2002. ˜ndringar i kontraktet skall ske skriftligen.
Endera parten får säga upp kontraktet, dock endast med
sex månaders varsel. Detta påverkar inte rätten att i särskilda fall säga upp kontraktet med omedelbar verkan, om
viktiga skäl föreligger.
9. Påföljder om kontraktet inte uppfylls: Lufttrafikföretaget ansvarar för genomförandet av de uppgifter som omfattas av kontraktet. Om kontraktet, av skäl som kan tillskrivas lufttrafikföretaget, inte uppfylls eller om uppfyllandet är bristfälligt, får uppdragsgivaren minska ersättningsbeloppet proportionellt. Uppdragsgivaren förbehåller sig
rätten att framställa skadeståndskrav.
10. Ingivande av anbud: Anbud skall skickas med rekommenderat brev eller mot kvitto lämnas till följande adress:
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur, Referat Luftverkehr, Max-Reger-Str. 48,
D-99096 Erfurt.
Anbuden skall lämnas in senast en månad efter dagen för
offentliggörandet av detta meddelande. Alla anbud måste
lämnas in i fyra exemplar.
11. Giltighet för anbudsinfordran: Denna anbudsinfordran
skall endast gälla om inget EU-lufttrafikföretag före den
12.4.2002 ansöker om tillstånd att tillhandahålla regelbunden lufttrafik från och med den 17.5.2002 i enlighet med
den allmänna trafikplikten och utan att erhålla någon ekonomisk ersättning.
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R˜TTELSER
Rättelse till rapport för perioden 19971999 om medlemsstaternas tillämpning av rådets direktiv 82/501/EEG
av den 24 juni 1982 om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 28 av den 31 januari 2002)
(2002/C 43/19)
I innehållsförteckningen, och på sidan 1 ovanför rapportens titel, skall det
i stället för:

R¯DET

vara:

KOMMISSIONEN.
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