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I
(Meddelanden)

EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN
INTERINSTITUTIONELLT AVTAL
av den 7 november 2002
mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens
solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om
budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet
(2002/C 283/01)
1. Europaparlamentet, rådet och kommissionen enas härmed
om följande flexibilitetsmekanism för Europeiska unionens
solidaritetsfond, inrättad genom rådets förordning (EG) nr
2012/2002 (1), nedan kallad ”fonden”.

Fonden skall möjliggöra ett snabbt ekonomiskt bistånd om
större katastrofer enligt definitionen i den relevanta grundrättsakten inträffar inom en medlemsstats territorium eller
inom ett kandidatlands territorium om förhandlingar om
anslutning till Europeiska unionen pågår med det landet.

2. Det skall finnas ett tak på 1 miljard euro för de årligen
tillgängliga medlen för fondens utgifter. Minst en fjärdedel
av fondens årliga medel bör den 1 oktober varje år vara
tillgänglig för att täcka behov som uppkommer fram till
årets slut. Ingen icke-budgeterad del av de årliga medlen
får överföras.

I undantagsfall och om de återstående medel som finns
tillgängliga i fonden det år då katastrofen enligt definitionen
i den relevanta grundrättsakten inträffat inte är tillräckliga
för att täcka det biståndsbelopp som bedöms nödvändigt av
budgetmyndigheten, får kommissionen föreslå att mellanskillnaden finansieras med medel ur påföljande års fond.
Det årliga budgettaket för fonden det år som katastrofen
inträffat och följande år skall under alla omständigheter
respekteras.

kommissionen beakta detta när den lägger fram sitt nödvändiga förslag genom den relevanta budgetskrivelsen i enlighet
med gällande budgetförordning.

Motsvarande utgifter skall föras in i budgeten utöver de
relevanta rubrikerna i budgetplanen, enligt bilaga I till det
interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet
och kommissionen av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin
och förbättring av budgetförfarandet (2).

4. Samtidigt som kommissionen lämnar sitt förslag om att
utnyttja flexibilitetsmekanismen skall den inleda ett trepartsförfarande, eventuellt i förenklad form, för att inhämta godkännande från budgetmyndighetens två grenar beträffande
behovet av att använda flexibilitetsmekanismen och de belopp som skall fördelas utöver varje rubrik. Beslutet om att
utnyttja flexibilitetsmekanismen kommer att fattas genom
en gemensam överenskommelse mellan budgetmyndighetens två grenar i enlighet med majoritetsreglerna i artikel
272.9 femte stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

5. Efter det att enighet har uppnåtts vid trepartsmötet och det
gemensamma beslutet har antagits, kommer budgetmyndighetens två grenar att förbinda sig att anta den relevanta tillläggsbudgeten snarast möjligt och helst genom en enda
behandling inom var och en av de berörda institutionerna.

3. När villkoren för att ta fonden i anspråk i enlighet med den
relevanta grundrättsakten är uppfyllda kommer kommissionen att lägga fram ett förslag om att utnyttja flexibilitetsmekanismen. Om det finns möjlighet att omfördela anslag
under den rubrik som kräver ytterligare utgifter, skall

6. Detta interinstitutionella avtal kompletterar det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och
förbättring av budgetförfarandet från budgetåret 2002 och
under den nuvarande budgetplanens giltighetstid, i enlighet
med vad som anges i det avtalet.

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.
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Utfärdat i Bryssel den 7 november 2002.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

På Europeiska kommissionens vägnar

Ordförande

Ordförande

Ordförande
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KOMMISSIONEN
Eurons växelkurs (1)
19 november 2002
(2002/C 283/02)
1 euro =
Valuta

Kurs

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,0125

LVL

lettisk lats

0,6046

JPY

japansk yen

MTL

maltesisk lira

0,4151

DKK

dansk krona

7,4274

PLN

polsk zloty

3,9337

GBP

pund sterling

0,6373

ROL

rumänsk leu

SEK

svensk krona

9,0723

SIT

slovensk tolar

CHF

schweizisk franc

1,4681

SKK

slovakisk koruna

ISK

isländsk krona

TRL

turkisk lira

NOK

norsk krona

7,327

AUD

australisk dollar

1,7988

BGN

bulgarisk lev

1,9496

CAD

kanadensisk dollar

1,6101

CYP

cypriotiskt pund

0,57215

HKD

Hongkongdollar

7,8968

CZK

tjeckisk koruna

30,546

NZD

nyzeeländsk dollar

2,0325

EEK

estnisk krona

15,6466

SGD

singaporiansk dollar

1,7848

HUF

ungersk forint

KRW

sydkoreansk won

LTL

litauisk litas

ZAR

sydafrikansk rand

122,75

85,89

236,62
3,4522

___________
(1) Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.

33885
229,8515
41,466
1603000

1216,01
9,6906
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Informationsförfarande – tekniska föreskrifter
(2002/C 283/03)
(Text av betydelse för EES)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande
beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets
tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37; EGT L 217, 5.8.1998, s. 18)
Anmälningar av förslag till tekniska föreskrifter som kommissionen mottagit
Titel

Status quo-perioden
på tre månader
går ut (2)

2002/418/A

Förordning från delstatsregeringen om vårdhems beskaffenhet (förordningen om bostadsbyggnad)

27.1.2003

2002/419/S

Förordning om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

27.1.2003

2002/420/FIN

Allmänna kvalitetskrav för brobyggnad (delama SYL-3 Betongkonstruktioner, SYL-4 Stålkonstruktioner och SYL-5 Träkonstruktioner)

27.1.2003

2002/421/DK

Kungörelse om import, försäljning och export av kvicksilver och kvicksilverhaltiga produkter

29.1.2003

2002/422/D

Förordning om bygginspektionskrav på sjukhus och vårdhem i delstaten Brandenburg (förordning om
sjukhusbygge och bygge av vårdhem i Brandenburg – BbgKPBauV)

30.1.2003

2002/423/B

Kunglig förordning om tekniska bestämmelser för driften av automatiska hasardspel som får användas i hasardspelsanläggningar av klass I

20.1.2003

2002/424/B

Förslag till kunglig förordning om strålning från nätverk med koaxialkablar

20.1.2003

2002/425/NL

Förordning om fastställande av regler gällande hantering av bildäck, tillika med ändring av ett antal
förordningar i samband med strykning av bestämmelser gällande reglerade förfaranden i avsnitt 3.5 i
den allmänna förvaltningslagen (förordning om hantering av bildäck)

3.2.2003

2002/426/UK

2002 års föreskrifter om slam (användning inom jordbruket) (ändring) (England och Wales)

5.2.2003

2002/427/A

Direktivet för så kallad begränsad sanering av gamla hus (KLAS-NEU)

4.11.2002

2002/428/A

Direktivet för ekonomiskt stöd rörande modellen flerfamiljshus – saneringsområde ”ekonomiskt stöd
för modellen MHAS-NEU”

4.11.2002

2002/429/FIN

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat föröknings- och plantmaterial

6.2.2003

2002/430/NL

Förordning om ultralätta flygplan (förordning om MLA)

10.2.2003

Hänvisning (1)

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

År – registreringsnummer – ursprungsmedlemsstat.
Period under vilken projektet inte kan antas.
Ingen status quo-period, eftersom kommissionen godtagit den anmälande medlemsstatens motivering för särskild ordning.
Ingen status quo-period, på grund av tekniska specifikationer eller andra krav som har att göra med skattemässiga eller finansiella åtgärder i enlighet med artikel 1.11,
andra stycket, tredje strecksatsen i direktiv 98/34/EG.
(5) Informationsproceduren avslutad.

Kommissionen vill rikta uppmärksamhet mot domen av den 30 april 1996 i fallet ”CIA Security” (fall
C-194/94 – REG 1996 s. I-2201), i vilket domstolen fastslår att artiklarna 8 och 9 i direktiv 98/34/EG (f.d.
83/189/EEG) skall tolkas på så sätt att medborgare kan förlita sig på dem inför nationell rätt, och att den
nationella domstolen måste avstå från att använda en teknisk föreskrift som inte har anmälts i enlighet
med direktivet.
Denna dom är en bekräftelse av kommissionens meddelande av den 1 oktober 1986 (EGT C 245,
1.10.1986, s. 4).
Bristande kunskap om anmälningsskyldigheten medför således att berörda tekniska föreskrifter inte kan
tillämpas, och de kan därför inte anföras mot enskilda personer.
Ytterligare upplysningar om dessa anmälningar kan erhållas från de nationella avdelningarna vilkas adresser
anges nedan.
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FÖRTECKNING ÖVER DE NATIONELLA AVDELNINGAR SOM HAR ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDET AV
DIREKTIV 98/34/EG

BELGIEN
Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie
Avenue de la Brabançonne 29/Brabançonnelaan, 29
B-1040 Bruxelles/Brussel
Mme Hombert
Tfn (32 2) 738 01 10
Fax (32 2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE
Internet: cibelnor@ibn.be
Mme Descamps
Tfn.: (32 2) 206 46 89
Fax (32 2) 206 57 45
Internet: normtech@pophost.eunet.be

SPANIEN
Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de politica exterior y para la Unión Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2a, Despacho 6276
E-28006 Madrid
Nieves García Pérez
Tfn (34-91) 379 83 32
María Ángeles Martínez Álvarez
Tfn (34-91) 379 84 64
Fax (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

DANMARK
Danish Agency for Trade and Industry
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 Köpenhamn Ö
K. Dybkjaer
Tfn (45) 35 46 62 85
Fax (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
Internet: kd@efs.dk

FRANKRIKE
Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
64-70 allée de Bercy – télédoc 811
F-75574 Paris Cedex 12
S. Piau
Tfn (33-1) 53 44 97 04
Fax (33-1) 53 44 98 88
Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

TYSKLAND
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn
Herr Shirmer
Tfn (49-228) 615 43 98
Fax (49-228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
Internet: Shirmer@BMWI.Bund400.de

IRLAND
NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Owen Byrne
Tfn (353-1) 807 38 66
Fax (353-1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
Internet: byrneo@nsai.ie

GREKLAND
Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
115 28 Athen
Tfn (30-1) 778 17 31
Fax (30-1) 779 88 90

ITALIEN
Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
via Molise 2
I-00100 Rom

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athen

P. Cavanna
Tfn (39-06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

E. Melagrakis
Tfn (30-1) 212 03 00
Fax (30-1) 228 62 19
Internet: 83189@elot.gr

E. Castiglioni
Tfn (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Fax (39-06) 47 88 77 48
Internet: Castiglioni@minindustria.it
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LUXEMBURG

FINLAND

SEE – Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve BP 10
L- 2010 Luxembourg

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (PO Box 230)
FIN-00171 Helsingfors

J.P. Hoffmann
Tfn (352) 469 74 61
Fax (352) 22 25 24
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu
NEDERLÄNDERNA
Ministerie van Financiën – Belastingsdienst – Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
IJ. G. van der Heide
Tfn (31-50) 523 91 78
Fax (31-50) 523 92 19
H. Boekema
Tfn (31-50) 523 92 75
E-post: X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

Petri Kuurma
Tfn (358-9) 160 36 27
Fax (358-9) 160 40 22
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Site Web: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET
SVERIGE
Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm
Kerstin Carlsson
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 690 48 40
E-post: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Site Web: http://www.kommers.se

ÖSTERRIKE

FÖRENADE KUNGARIKET

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
Förenade Kungariket

Haslinger-Fenzl
Tfn (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Fax (43-1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;A=GV;C=AT
Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST
PORTUGAL
Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três vales
P-2825 Monte da Caparica
Cândida Pires
Tfn (351-1) 294 81 00
Fax (351-1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

20.11.2002

Brenda O'Grady
Tfn (44) 17 12 15 14 88
Fax (44) 17 12 15 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
C=GB
Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk
Website: http://www.dti.gov.uk/strd
EFTA – ESA
EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.Georgsdottir
@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be
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STATLIGT STÖD – FÖRENADE KUNGARIKET
Stöd C 61/2002 (ex N 196/2002) – Stöd till anläggning för upparbetning av tidningspapper inom
ramen för WRAP-programmet
Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget
(2002/C 283/04)
(Text av betydelse för EES)

Genom den skrivelse, daterad den 2 oktober 2002, som återges på det giltiga språket på de sidor som
följer på denna sammanfattning, underrättade kommissionen Förenade kungariket om sitt beslut att inleda
det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende ovannämnda stöd.
Berörda parter kan inom en månad från dagen för offentliggörandet av denna sammanfattning och den
därpå följande skrivelsen inkomma med sina synpunkter på det stöd avseende vilket kommissionen inleder
förfarandet. Synpunkterna skall sändas till följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Registreringsenheten för statligt stöd
B-1049 Bryssel
Fax (32-2) 296 12 42
Synpunkterna kommer att meddelas Förenade kungariket. Den tredje part som inkommer med synpunkter
kan skriftligen begära konfidentiell behandling av sin identitet, med angivande av skälen för begäran.

SAMMANFATTNING

1. Förfarandet
I december 2001 mottog kommissionen ett klagomål mot en
av den brittiska regeringen planerad stödåtgärd gällande uppförandet av en anläggning för upparbetning av tidningspapper
inom ramen för Waste and Resources Action Programme
(WRAP-programmet). Den efterföljande skriftväxlingen mellan
kommissionen och Förenade kungariket utmynnade i en anmälan den 20 mars 2002 av ett stödprojekt till en anläggning för
upparbetning av tidningspapper inom ramen för Waste and
Resources Action Programme. Anmälan registrerades under
nummer N 474/02. Denna anmälan kommer att bli föremål
för en egen bedömning.
2. Beskrivning av åtgärden
2.1 WRAP-programmet
Stödet lämnas inom ramen för Waste and Resources Action
Programme (WRAP-programmet). WRAP-programmet har
igångsatts för att främja hållbar avfallshantering. Det finansieras
av regeringen för perioden 2001–2004. WRAP-programmet är
avsett att främja uppförandet av en anläggning för upparbetning av tidningspapper som använder avfall i form av tidningsoch tidskriftspapper som råmaterial.
2.2 Anbudsprocessen
Ett anbudsförfarande utlystes inom WRAP-programmet i juli
2001. Anbudsförfarandet innehöll två huvudvillkor: för det
första skulle upparbetningsanläggningen tillverka tidningspap-

per och den måste vara belägen inom Förenade kungariket. För
det andra måste upparbetningsanläggningen under hela sin existens som råmaterial använda en överenskommen mängd avfallspapper per år som återvunnits via den kommunala avfallsströmmen. Den överenskomna avfallsmängden måste vara
större än den samlade mängd avfallspapper som den utvalda
anbudsgivaren använt i sin tillverkningsanläggning för tidningspapper i Förenade kungariket under ett föregående kalenderår.
En finansieringsöverenskommelse slöts den 21 februari 2002.
Finansieringen får godkännas först sedan kommissionen utfört
en undersökning huruvida den utgör statligt stöd.

2.3 Mottagare: Shotton
Shotton är beläget i Shotton, Flintshire i norra Wales, ett område berättigat till regionalstöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget. Shotton ägs av UPM-Kymmene Corporation, ett finländskt företag. I Shottons nuvarande anläggning finns två
pappersmaskiner som använder massa från nyfibrer och från
återvunnet avfallspapper.

2.4 Shottons projekt
I projektet föreslås en omställning av pappersmaskinerna för att
kunna ersätta nyfibermassa med avfallspapper. Vidare förslås
förbättringar av en av avsvärtningsanläggningarna för återvunnet papper som förser en av pappersmaskinerna med material.
Detta skulle göra det möjligt att utöka konsumtionen av avfallspapper med ungefär 321 000 ton per år. Omställningen av
anläggningen skall vara slutförd 2003 och anläggningen skall
vara i full drift 2005.

C 283/8
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Shotton tänker hämta avfallspapperet från närliggande kommuner och lokala avfallshanteringsföretag, som kommer att
behöva bygga upp en insamlingsinfrastruktur för avfallspapper.
UPM-Kymmene avser att sluta ett långsiktigt avtal med kommunerna för större delen av sitt avfallspappersbehov. Andra
miljöskyldigheter som åläggs Shotton i den särskilda finansieringsöverenskommelsen avser en minskning av koldioxidutsläppen, minskade lastbilstransporter, minskningar av utsläppen av
flyktiga organiska föreningar samt vattenåtervinning.
De totala kostnaderna för projektet uppskattas till 127,9 miljoner pund sterling (199,16 miljoner euro), av vilken summa
återvinningsdelen utgör 88,2 miljoner pund (137,34 miljoner
euro). Återstående 39,7 miljoner pund (61,82 miljoner euro)
utgör förbättringar av tillverknings- och kvalitetsförmågan i
befintliga pappersmaskiner och avser inte återvinning. Shotton
har ansökt om ett stöd på 23 miljoner pund (35,81 miljoner
euro).
Enligt de brittiska myndigheterna uppgår de stödberättigande
kostnaderna till 88 200 000 pund, från vilken summa de drar
av investeringen för att uppfylla de obligatoriska miljönormerna (1) (35 000 pund) samt vinsterna under år 1–5 (824 000
pund) (2). De stödberättigande kostnaderna hamnar därvid totalt på 87 341 000 pund. Eftersom det begärda stödet uppgår
till 23 miljoner pund skulle stödnivån ligga på 26,334 %.
3. Bedömning av åtgärden
Stödåtgärden finansieras med resurser som beviljats av staten
som ett led i WRAP-programmet. Stödet beviljas till en enskild
mottagare. Det snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och kan inverka på handeln mellan medlemsstaterna eftersom handel både med tidningspapper och avfallspapper bedrivs
internationellt. Kommissionen anser därför i detta skede att
stödåtgärden kan betecknas som statligt stöd enligt artikel
87.1 i EG-fördraget.
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Enligt anbudsförfarandet skall stödet användas för tillverkning
av tidningspapper och projektet skall förläggas inom Förenade
kungariket. Det anbudsvinnande företaget skall åta sig att ta
emot en överenskommen mängd avfallspapper från den kommunala avfallsströmmen. De två första villkoren i anbudet (dvs.
att stödet skall användas för tillverkning av tidningspapper och
att företaget skall förläggas inom Förenade kungariket) kan
anses vara orimliga för ett uppfyllande av miljöskyddsmålen,
eftersom de utesluter lösningar på avfallsproblemet som bygger
på direkta incitament för insamlingssystem som kan förlita sig
på marknaden för avfallspapper för att se till att det insamlade
avfallspapperet återvinns. Kommissionen hyser därför tvivel om
huruvida dessa villkor är motiverade för att anse att stödet
syftar till att uppfylla ett miljöskyddsmål.

Med hänsyn till det ovan anförda och på grundval av tillgänglig
information hyser kommissionen tvivel om huruvida investeringen kan betraktas som en investering i den mening som
avses i punkt 29 i riktlinjerna. Investeringen torde, åtminstone
delvis, snarare utgöra en investering som inte omfattas av miljöskyddsriktlinjerna.

Mot bakgrund av betänkligheterna rörande stödets förenlighet
med miljöskyddsriktlinjerna bedömde kommissionen åtgärden
även på grundval av riktlinjerna för statligt stöd för regionala
ändamål (4). Eftersom det dock förefaller som om investeringen
inte endast gäller en inledande investering, men åtminstone
delvis en ersättningsinvestering, torde inte samtliga investeringskostnader vara stödberättigande. Dessutom uppgår stödnivån för projektet till 17 %, om man antar att alla kostnader
skulle vara stödberättigande. Detta ligger över den högsta tilllåtna stödnivån på 15 % som är tillämplig i regionen Flintshire.
Vidare måste stödet bedömas mot bakgrund av de sektorsövergripande rambestämmelserna (5). Några andra undantag enligt
artikel 87.2 och 87.3 förefaller heller inte vara tillämpliga.

3.1 Miljöskyddsriktlinjernas tillämplighet (3)
Kommissionen hyser tvivel om huruvida stödet uppfyller villkoren för att bedömas på grundval av miljöskyddsriktlinjerna.
Investeringsstöd som godkänns enligt dessa riktlinjer syftar i
regel till att minska föroreningar som orsakas av stödmottagaren och inte indirekta miljöeffekter, som i föreliggande ärende.
För det första noterar kommissionen att investeringen inte är
utformad för att skapa förbättringar i fråga om normer som är
direkt tillämpliga på företaget, utan för att uppfylla gemenskapens normer som är tillämpliga på Förenade kungariket.
Användningen av avfallspapper för tillverkning av tidningspapper förefaller utgöra den nuvarande normala tekniska nivån.
Anläggningar för upparbetning av papper finns i alla medlemsstater. Avfallspapper förefaller närmast vara ett normalt råmaterial, med ekonomiskt värde, med vilket handel bedrivs på
marknaderna.
(1) Detta belopp avser den del av investeringen som behövs för att
uppfylla miljönormerna och övervakningen av luftutsläppen.
(2) Dessa vinster beräknades med hänsyn till skillnaden mellan den
nuvarande anläggningen och den framtida under investeringens första fem år.
(3) EGT C 37, 3.2.2001, s. 3.

3.2 Förenligheten med miljöskyddsriktlinjerna
Även om kommissionen uttryckt tvivel i detta skede om huruvida miljöskyddsriktlinjerna kan tillämpas är det lämpligt att
pröva och bedöma miljöskyddsriktlinjerna eftersom Förenade
kungariket anmälde stödet med utgångspunkt i dessa. Enligt
Förenade kungariket skulle den högsta tillåtna stödnivån uppgå
till 35 %. En höjning av återvinningsgraden för avfallspapper
innebär tvivelsutan fördelar för miljön och detta mål ligger i
linje med EU:s avfallshanteringspolitik.

För det första krävs enligt punkt 37 i miljöskyddsriktlinjerna att
de stödberättigande kostnaderna strikt begränsar sig till de extra investeringskostnader som behövs för att nå miljöskyddsmålen. I föreliggande ärende avser de av Förenade kungariket
framlagda stödberättigande kostnaderna den övergripande investeringen för omställningen av det befintliga pappersbruket till
en anläggning som använder sig av avfallspapper.
(4) Riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål (EGT C 74,
10.3.1998, s. 9).
(5) Sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt (EGT C 107, 7.4.1998, s. 7).
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För det andra krävs enligt punkt 37 i miljöskyddsriktlinjerna att
kommissionen beräknar kostnaderna så att avdrag görs för en
eventuell kapacitetsökning, för inbesparade kostnader under de
fem första åren av investeringens livscykel samt för ytterligare
kompletterande produktion under samma femårsperiod. Förenade kungariket lämnade detaljerad information, men trots
en begäran från kommissionen har Förenade kungariket inte
lämnat fullständig information om antagandena i fråga om
input- och outputpriserna.
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number A/34497. By letter registered on 16 July 2002, the UK
notified the WRAP scheme. This scheme has been registered
under number N 474/02, and will be subject to a separate
assessment. By letter dated 26 July 2002, and registered on
the same date under number A/35727, the UK asked for a
meeting, and agreed to extend the time limit for the
Commission to take a decision until 20 October 2002. A
meeting was held on 29 August 2002 between the
Commission and representatives of the UK Government and
of the WRAP programme. The UK provided further
information by letter dated 6 September 2002.

Därför hyser kommissionen i detta skede och på grundval av
tillgänglig information tvivel om huruvida detta stöd är förenligt med riktlinjerna om miljöskydd.
2. DESCRIPTION OF THE MEASURE

4. Slutsats
Mot bakgrund av det ovan anförda samt på grundval av tillgängliga uppgifter och den föregående preliminära bedömningen beslöt kommissionen att inleda ett förfarande enligt
artikel 88.2 i EG-fördraget. I enlighet med artikel 14 i rådets
förordning (EG) nr 659/1999 kan allt olagligt stöd komma att
återkrävas från mottagaren.

SKRIVELSEN

”The Commission wishes to inform the United Kingdom that,
having examined the information supplied by your authorities
on the aid referred to above, it has decided to initiate the
procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

1. PROCEDURE
By letter dated 20 December 2001 and registered on 21
December 2001 under number A/40145, the Commission
received a complaint, against a planned aid measure by the
UK Government for the erection of a newsprint reprocessing
facility under the WRAP programme. The complaint was
registered by the Commission under number CP 219/01.
Following this complaint, the Commission asked for clarifications to the UK by letter dated 24 January 2002 and
registered under number D/50289. The UK replied by letter
dated 5 February 2002, and registered on 7 February 2002
under number A/30923. The Commission asked further
questions by letter dated 14 February 2002, and registered
under number D/50655. The UK replied by letter dated 7
March 2002, and registered on 11 March 2002 under
number A/31885.
By letter dated 20 March 2002, and registered by the
Commission on 20 March 2002, under number A/32132,
the authorities of the UK notified an aid project for a
newsprint reprocessing capacity under the Waste and
resources action programme. The notification was registered
under number N 196/02. According to the notification, the
UK authorities intended, at a later stage, to notify the general
scheme ‘Waste and resources action programme’. The
Commission informed the UK authorities that the notification
was considered to be incomplete, and asked for further
questions by letter dated 15 May 2002 and registered under
number D/52364. The UK submitted the answers by letter
dated 14 June 2002, and registered on 19 June 2002 under

2.1. The WRAP programme
The aid is given within the framework of the WRAP
programme (hereafter WRAP). According to the information
submitted by the UK, WRAP is an entity established to
promote sustainable waste management, and more specifically
to promote efficient markets for recycled materials and
products. Its central objective is to enable recycled markets
to function more effectively by stimulating demand for
recycled materials and products, thereby improving the
economics of collection. WRAP's members comprise the
charity Wastewatch, the Environmental Services Association
as well as the Secretary of State for Environment, Food and
Rural Affairs. It has as duty to administer the aid, and is funded
by the government for the period 2001-2004. WRAP ensures
that the funds for recycling projects are the minimum
necessary, are proportionate to WRAP's objectives, and that
the use of non-government funding is maximised. WRAP
functions as an adjunct to the government, and implements
government policies, although it has a private corporate
form. The financial support in itself is provided though
WREB (Waste and Resources Environmental Body Limited), a
subsidiary of WRAP. WREB is also in charge with the process
for identifying the recipient of the support.

In the present case, WRAP has chosen to give support for the
creation of newsprint reprocessing capacity for the following
reasons: in the UK newsprint sector, there seems to be an
established demand for the recycled products, but a market
failure seems to have led to a shortage of reprocessing
capacity (6). The UK identified the main cause of the market
failure to be the lack of sufficient reprocessing capacity for
waste newsprint, which is currently being landfilled in the
UK because of the low prices for landfilling. With a greater
recycling capability, waste paper would be in strong demand.
This market failure would have led to difficulties experienced in
sourcing wastepaper in the last decade, and attendant price
fluctuations. For this reason, an increase in reprocessing
capacity has been hampered by lack of investor confidence.
In order to correct for this market failure, WRAP decided, by
way of a competitive tender process, to offer support to the
private sector to increase newsprint reprocessing capacity
which utilises waste newspapers and magazines as its raw
material input. According to the UK, the current project will
create a real market demand for waste paper, which will
provide environmental benefits over time.
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2.2. The tender process

2.4. The project

In the present case, WRAP has issued a competitive tender in
July 2001 inspired by EC public procurement procedures (7), in
view to promote the creation of newsprint reprocessing
capacity. The specific aim expressed in the tender procedure
was to provide a subsidy towards the creation of a newsprint
reprocessing facility in return for a commitment to use an
agreed tonnage of waste newspapers and magazines
recovered from the municipal waste stream as the raw
material for the new facility. WRAP's waste input target was
for the agreed tonnage to exceed 300 000 tonnes per year, and
the facility to enter into production in 2003, with full capacity
to be reached as soon as possible thereafter. The tender was
submitted to two key conditions: first of all, the reprocessing
facility has to produce newsprint, and must be located within
the United Kingdom. Secondly, the reprocessing facility must
use an agreed tonnage of waste paper per year recovered from
the municipal waste stream as raw material input for the
duration of the life of the facility. The agreed tonnage must
be in excess of the aggregate amount of waste paper used by
the successful bidder in a prior calendar year in its newsprint
manufacturing facilities in the UK. Tenderers needed to specify
the level of support required to bring forward their proposals,
and to demonstrate technological developments and environmental benefits. Furthermore, the tender specification stipulated
that any costing included in the tender bids should only refer
to the activities and investments needed to achieve the required
environmental benefits.

The project proposes the adaptation of the current paper
machines to enable wastepaper to substitute for virgin pulp.
It proposes also the enhancement of one of the de-inking lines
for the recycled paper feeding one of the paper machines.
According to the UK authorities, this project will allow to
achieve an increase in wastepaper consumption of
approximately 321 000 tonnes per annum over that achieved
in the UK in 2000. This exceeds WRAP's objective of achieving
a net increase target of 300 000 tonnes per annum in the year
2000. The adaptations of the facility will be finished in 2003,
and the facility will be fully operating by 2005.

Following the tender procedure, a prequalification pack was
sent to five companies, four of which did prequalify and
received a tender invitation document. Applications were
finally received from two companies: Aylesford Newsprint
Limited, and UPM Kymmene — Shotton (hereafter ‘Shotton’).
Aylesford Newsprint was appointed preferred bidder in
November 2001, but during the discussion between WRAP
and Aylesford Newsprint, it appeared that Aylesford
Newsprint would not be able to enter into the level of
contractual commitment which would enable WRAP to
achieve its objectives. That is why WRAP reviewed its
position, and appointed Shotton preferred bidder. The
decision was taken on 18 January 2002. Discussions then
followed between WRAP and Shotton, regarding the
completion of the funding arrangements to enable the overall
investment to proceed. The funding is subject to state aid
clearance. A funding agreement was entered into on 21
February 2002.
According to the UK, the fact that there has been a competitive
tender to ensure that the minimum necessary is paid to secure
the environmental benefits, avoids the existence of any
distortion of competition. That is why the UK authorities
consider it arguable that the funding does not constitute
State aid. But in order to obtain full legal certainty, it has
been decided by the UK to notify the project.
2.3. The beneficiary: Shotton
Shotton is based in Shotton, Flintshire, in North Wales, being
an area eligible for regional aid under Article 87(3)(c) of the EC
Treaty. Shotton is owned by UPM-Kymmene Corporation, a
Finnish company. The present site of Shotton disposes of
two paper machines, using pulp derived from a combination
of virgin wood and from recycled wastepaper.

The UK authorities explain that the waste paper used by
Shotton as raw material in its newsprint production process
will source from local authorities and waste management
companies. UPM-Kymmene aims to enter into long term
contractual arrangements with local authorities for the major
part of its feedstock. This will enable the local authorities to
implement comprehensive long term collection systems where
they do not currently exist. The excess wastepaper collected
prior to commissioning will be diverted to other paper mills
within the UPM-Kymmene group. According to the UK, the
local authorities and the waste management companies will
need to build up a wastepaper collection infrastructure.
Apart from the fact that Shotton has to use an agreed tonnage
of waste newspapers and magazines recovered from the
municipal waste stream as the raw material for the new
facility, the support to Shotton is submitted to other environmental obligations set out in the funding agreement. These
comprise:
— an additional reduction of 118 000 tonnes of CO2
emissions,
— an annual reduction of some 6 500 lorry movements (this
means a minimum reduction of some 325 000 lorry miles
per year),
— an annual reduction of 53 tonnes of emissions of volatile
organic compounds,
— the recycling of an additional total of 54 600 m3 of water.
According to the UK, the main objective of the current project
is to achieve additional newsprint recycling. But the UK argues
that the investment project would bring about other environmental benefits consisting in a reduction of the waste going to
landfills (8), in the reduction of carbon dioxide and methane
emissions from landfills, and in the virgin timber conservation
of 1,9 million tonnes. Furthermore, they claim that this project
will lead to the creation of an increasing demand for a major
proportion of the household waste stream in the region
concerned to be recycled. This demand for waste newspapers
and magazines, being 30-40 % of household waste by weight,
would provide a stable economic platform for the establishment and maintenance of separated collections for
household waste for recycling. The simultaneous collection of
other recyclable materials at much higher rates could therefore
also be supported. This leads to the conclusion that the facility
would enable greater proportions of household waste to be
recycled (9). This will bring benefits for the environment,
while this will also allow less waste to be disposed in the
landfills.
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The UK authorities argue that the investment in the newsprint
facility will enable the UK to make significant progress toward
achieving its obligations within the framework of European
waste management policy, and deliver tangible environmental
benefits. These environmental benefits bring the UK to affirm
that the aid qualifies for investment aid under point 29 of the
Community guidelines on State aid for environmental
protection (10) (hereafter ‘environmental guidelines’), when
firms undertake investment in the absence of mandatory
Community standards. According to the UK authorities, there
are no specific mandatory requirements for any newsprint
manufacturer to use recycled wastepaper as a raw material.
As far as concerns the waste water standards, the new
investment in the facility does not involve any additional
expenditure on waste water treatment. In the case of air
emissions, there is only a very small part referable to
mandatory air emissions standards. This investment concerns
the installation of equipment for online monitoring of
emissions, and amounts approximately to GBP 35 000.
Concerning the costs of the project, the total costs are
estimated at GBP 127,9 million (EUR 199,16 million) (11)),
of which the elements attributable to recycling constitutes
GBP 88,2 million (EUR 137,34 million). The remaining
GBP 39,7 million (EUR 61,82 million) represent enhancements to the production and quality capabilities of the
existing paper machines, and do not relate to recycling.
Shotton has applied for a support of GBP 23 million
(EUR 35,81 million). The UK provided a detailed schedule of
the payment of the GBP 23 million.
The elements attributable to recycling are distributed as
follows:

(thousand GBP)

Rebuild of recycled fibre mill line 1

8 400

Recycled fibre mill line 3

40 600

Extension of recycled fibre storage

6 700

Sludge combustion

22 200

Sludge dewatering

4 000

Power distribution

1 600

Raw water treatment

1 500

Effluent treatment

700

Mill site installations

2 500
Total

This total includes the amount of GBP 35 000
part of the investment necessary to meet
standards, and concerning the monitoring of
According to the UK, the switch from the

88 200

relating to the
environmental
air emissions.
current paper
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mills to the new paper mills using only waste paper will
result in an increase in the total earnings of GBP 824 000
over the five year period from the date of full operation.
The UK authorities calculated the aid intensity in the present
case on the following manner, based on point 37 of the
environmental guidelines: the eligible costs amount to
GBP 88 200 000 and they deducted from this figure the
investment to meet the mandatory environmental standards
(GBP 35 000), and the benefits in the year 1-5 (GBP 824 000).
These benefits were calculated taking into account the
difference between the actual facility and the future facility
during the first five years of the investment. According to
the UK, this brings the eligible costs to a total of
GBP 87 341 000. As the support asked amounts to GBP 23
million, the aid intensity would be 26,334 %. According to the
UK, this aid intensity would be below the maximum intensity,
which would amount to 35 % (30 % + 5 %) because of the fact
that the investment is located in a region eligible for regional
aid under Article 87(3)(c) of the EC Treaty (12).
As far as concerns the employment, the UK authorities argue
that the level of employment after the investment is expected
to be similar to the present plant.

3. PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE MEASURE
According to Article 6 of the Procedural Regulation (13), the
decision to initiate the formal investigation procedure shall
summarise the relevant issues of fact and law, shall include a
preliminary assessment of the Commission as to the aid
character of the proposed measure, and shall set out the
doubts as to its compatibility with the common market.

3.1. Existence of aid under Article 87(1) EC Treaty
Under Article 87(1) EC Treaty, ‘any aid granted by a Member
State or through State resources in any form whatsoever which
distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects
trade between Member States, be incompatible with the common
market’.
In this case, the measure is funded by resources, granted by the
State under the WRAP programme. The measure is granted to
an individual beneficiary. The aid granted under the WRAP
programme will cover a significant part of investment costs,
which will relieve the company from costs it should normally
have had to bear. The measure distorts or threatens to distort
competition, and could affect trade between Member States,
since both newsprint and waste paper are traded internationally (14). In fact, a large part of the UK paper
consumption is imported mainly from other Member
States (15). It should also be noted that the UK exported
138 000 tonnes of newsprint paper in 2001. It is also clear
from the case-law of the Court that when aid granted by the
State strengthens the position of an undertaking vis-à-vis other
undertakings competing in intra-Community trade, the latter
must be regarded as affected by that aid (16).
Therefore, the measure qualifies as State aid under Article 87(1)
of the EC Treaty.
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3.2. Assessment under rules other than the Community guidelines on
State aid for environmental protection (17)
The Commission must assess the compatibility of the eventual
aid with the EC Treaty. Consequently, the Commission has to
consider if the exemptions set out in Article 87(2) and (3) of
the EC Treaty apply. The exemptions in paragraph 2 of Article
87 of the EC Treaty could serve as a basis to consider aid
compatible with the common market. However, the aid
measures (a) do not have a social character and are not
granted to individual consumers, (b) do not make good the
damages caused by natural disasters or exceptional occurrences
and (c) are not required in order to compensate for the
economic disadvantages caused by the division of Germany.
Neither apply the exemptions of Article 87(3)(a), (b) and (d)
of the EC Treaty that refer to promotion of the economic
development of areas where the standard of living is
abnormally low or where there is serious underemployment,
to projects of common European interest and to the promotion
of culture and conservation.
The investment takes place in an area eligible for regional aid
under Article 87(3)(c) of the EC Treaty. For this reason, the aid
could be assessed as regional investment aid. However, since
the investment seems not to concern only an initial investment,
but seems to be at least partly a replacement investment, not
all the investment costs would be eligible for regional aid under
the Guidelines for national regional aid (18). Furthermore, the
aid intensity of the project amounts to 17 %, assuming that all
costs would be eligible for regional aid. This exceeds the
maximum aid intensity applicable in the Flintshire region,
which amounts to 15 %. Moreover, as the amount of the
investment exceeds EUR 50 million, the cumulative aid
intensity expressed as a percentage of the eligible investment
costs is at least 50 % of the regional aid ceiling for large
companies, and the aid per job created or safeguarded
amounts to at least EUR 40 000, it would have to be
assessed under the multisectoral framework (19). The
Commission does not have all the information for such an
assessment, but the allowable intensity can only become
lower. For this reason, the aid could not be approved.
Furthermore, according to the UK authorities, the investment
will not lead to the creation of employment, as the level of
employment is expected to be the similar to that at present.
For these reasons, the regional benefits of the project seem to
be doubtful to the Commission.

3.3. Assessment of the aid under the Community guidelines on State
aid for environmental protection (20)
3.3.1. Applicability of the Community guidelines on State aid
for environmental protection
Increasing the recycling rate of waste paper brings undoubtedly
benefits for the environment and this objective is in line with
EU policy on waste management. However, the Commission
has doubts that the notified aid for the investment would
qualify for an assessment under the environmental guidelines.
It results from point 36 of the environmental guidelines that
these guidelines are applicable inter alia to investments which
are strictly necessary to meet environmental objectives. In
general, investment aid approved under the environmental
guidelines aims at reducing the pollution caused by the beneficiary, but not at indirect environmental effects, like the case at

20.11.2002

hand. Due to the particularities of this investment, the
Commission doubts whether the aim of the environmental
guidelines is to apply to such cases. This is also confirmed
by the fact that (at least for the last years) all aid for similar
projects has been approved by the Commission as regional
investment aid on the basis of the multisectoral framework,
and not under the current environmental guidelines (21).
According to point 6 of the environmental guidelines, the
concept of environmental protection refers to any action
taken to remedy or prevent damage to our physical
surroundings or natural resources, or to encourage the
efficient use of these resources.
According to the conditions set out in the tender, the aid
should be used for the production of newsprint, and the
project is to be located within the UK. Furthermore, the
winning company should commit itself to take up an agreed
tonnage of waste paper from the municipal waste stream. The
first two conditions in the tender (i.e. the fact that the aid
should be used for the production of newsprint, and the
condition for the undertaking to be located in the UK) might
be seen as excessive in order to achieve the environmental
objectives, since it excludes solutions for the waste problem
based on direct incentives for collection systems which may
rely on the market for waste paper to ensure that the collected
waste paper is recycled. Therefore, at this stage, the
Commission has doubts on the justification of these two
conditions for considering the aid to pursue an environmental
objective.
According to point 29 of the guidelines, ‘investment aid
enabling firms to improve on the Community standards
applicable may be authorised up to not more than 30 %
gross of the eligible investment costs as defined in point 37.
These conditions also apply to aid where firms undertake
investment in the absence of mandatory Community
standards [. . .]’.
The Commission notes that the investment is not designed to
improve on standards which would directly apply to the undertakings, but to improve the recycling ration in the UK.
According to the information of which the Commission
disposes, the use of waste paper for the production of
newsprint seems to be the current state of the art. It seems
that paper reprocessing facilities exist in all Member States, and
that they function similarly. Waste paper appears to be a
normal raw material with an economic value, subject to
trade on the markets. According to the information available
on the website of the Confederation of the European Paper
Industry, it seems that 65 % of the newsprint paper is
produced on the basis of waste paper (22). Furthermore,
nearly the total amount of newsprint seems to be produced
on the basis of waste paper in the United Kingdom (23). Waste
paper seems therefore to be the normal raw material for the
production of newsprint. This is confirmed by the fact that
Shotton already uses waste paper in part of its current plant.
Taking the above considerations into account and based on the
information available, the Commission doubts whether the
investment qualifies as an investment in the meaning of
point 29 of the guidelines. The investment, at least in part,
may rather constitute an investment, to which the environmental guidelines do not apply.
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3.3.2. Compatibility with the environmental guidelines
Although the Commission expressed doubts, at this stage, in
the former paragraph about the applicability of the environmental guidelines, it does not prejudge their applicability in the
present case. Therefore, it is appropriate for the Commission to
try and assess the aid under these guidelines, on basis of the
fact that the UK authorities notified the aid on that basis.
First of all, at this stage, the calculation of the eligible costs
raises doubts as far as concerning the definition of the eligible
costs. Point 37 of the environmental guidelines requires that
the eligible costs must be strictly confined to the extra
investment costs necessary to meet the environmental
objectives. In the present case, the eligible costs presented by
the UK refer to the overall investment for the conversion of the
existing paper mills to mills using waste paper. Even though
the remaining operational life of the existing machines seems
to be 10-20 years, the replacement of the existing machines
should not be considered as a whole to be admissible as an
eligible cost strictly necessary to achieve an environmental
benefit.
Secondly, point 37 of the environmental guidelines require the
Commission to calculate the cost net of the benefits accruing
from any increase in capacity, cost savings engendered during
the first five years of the life of the investment and additional
ancillary production during that five-year period. The UK
provided detailed information, but despite the Commission's
request, the UK has not provided full information on the
assumptions as regards input and output prices. It should
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also be noted that, according to the British Recovered Paper
Association, it seems preferable to use recycled fibres in large
volumes, because it is very expensive to install the necessary
de-inking and cleaning equipment to allow recovered paper to
be re-processed (24). For this reason, the Commission doubts
whether the benefits resulting from the switch to using waste
paper as raw material instead of virgin wood pulp could be
more important than the amount of GBP 824 000 estimated
by the UK.
Therefore, the Commission has, at this stage and based on the
information available, doubts on the compatibility of this aid
with the environmental guidelines.
4. CONCLUSION
In the light of the foregoing considerations, the Commission,
acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the
EC Treaty, requests the United Kingdom to submit its
comments and to provide all such information as may help
to assess the aid, within one month of the date of receipt of
this letter. It requests your authorities to forward a copy of this
letter to the potential recipient of the aid immediately.
The Commission wishes to remind the United Kingdom that
Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would
draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC)
No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be
recovered from the recipient.”

(6) According to the information submitted by the UK, each time the recycling capacity increased in the UK, the price of mixed waste paper and
magazines increased. The supply responds very slowly to the increasing demand, and causes upward pressure on prices.
(7) According to the UK, since the process related to the award of financial support rather than the procurement of a work, supply or service, there
could be no publication in the Official Journal. The structure of the process was however informed by the EC procurement rules.
(8) In the region where UPM-Kymmene is located, there is an abundance of low cost landfills, therefore local authorities have not been motivated to
invest in the collection of waste materials for recycling.
(9) According to the UK, it is estimated that the demand for newsprint of the scale created by the development of this facility will allow around
596 Kt of other materials (steel, aluminium, glass, newsprint, plastic) to be recycled per year.
(10) OJ C 37, 3.2.2001, p. 3.
(11) Exchange rate on 20 June 2002.
(12) Point 34(a) of the environmental guidelines.
(13) Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83,
27.3.1999, p. 1).
(14) According to the statistics provided by the Confederation of European Paper Industries, the trade balance of waste paper amounted to 1 774
million tonnes in the EU in the year 2000.
(15) Source: British Recovered Paper Association (http://www.recycledpaper.org.uk.cpi.htm).
(16) Court of Justice, C-310/99, 7.3.2002, Italy v Commission.
(17) OJ C 37, 3.2.2001, p. 3.
(18) Guidelines on national regional aid (OJ C 74, 10.3.1998, p. 9).
(19) Multisectoral framework on regional aid for large investment projects (OJ C 107, 7.4.1998, p. 7).
(20) OJ C 37, 3.2.2001, p. 3.
(21) For example, Hamburger AG (C 72/01), Commission Decision of 9 April 2002 (not yet published); Kartogroup (N 184/2000), Commission
Decision of 18 July 2001 (http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/industrie/n184-00.pdf).
(22) ”Special recycling 2000 statistics', CEPI, http://www.cepi.org/htdocs/pdfs/recycling/stats2000.pdf”
(23) http://www.paper.org.uk/htdocs/Statistics/recovered-by-sector.html
(24) British Recovered Paper Association, ”Recycled content of paper products”, Confederation of Paper Industries, Confederation of Paper Industries —
Position Paper, http://www.recycledpaper.org.uk/cpi.htm
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Tillkännagivande enligt artikel 19.3 i rådets förordning nr 17 (1) om anmälan COMP/A37.904/F3 –
Interbrew
(2002/C 283/05)
(Text av betydelse för EES)
I. ANMÄLAN

1. Den 30 juni 2000 anmälde Interbrew Belgium NV (nedan
kallat ”Interbrew”) i enlighet med artikel 4 i rådets förordning nr 17 de bryggeriavtal som företaget har ingått med
aktörer som bedriver hotell-, restaurang- och kaféverksamhet (horeca) (2) i Belgien. De anmälda bryggeriavtalen kan
delas upp i fem olika typer: låneavtal, (åter)uthyrningsavtal,
koncessionsavtal, franchiseavtal och ”afstand openingstaks”-avtal. Vart och ett av dessa avtal innehåller en ölinköpsplikt som beskrivs nedan.
2. Interbrew har begärt ett icke-ingripandebesked i enlighet
med artikel 81.1 i EG-fördraget eller ett enskilt undantag i
enlighet med artikel 81.3 i EG-fördraget. Interbrew ändrade anmälan i november 2001 och i juni 2002.
II. INTERBREW

3. Interbrew är Belgiens största bryggeri. Interbrews största
varumärken i Belgien är Jupiler och Artois (pils, dvs. pilsner eller ljus lager), Hoegaarden (veteöl) och Leffe (trappistöl, eller så kallat klosteröl). Alla fyra ligger bland de tio
mest sålda varumärkena i Belgien.
4. Interbrew NV är moderbolag till Interbrew. Interbrew NV
är ett aktiebolag som är baserat i Bryssel och som bedriver
verksamhet i 20 länder i Nordamerika, Väst- och Östeuropa samt Asien.
III. MARKNADEN

5. Detta ärende rör distribution av öl till hotell-, restaurangoch kafémarknaden i Belgien.
6. Bryggerierna säljer ungefär 60 % av all sin öl till den belgiska hotell-, restaurang- och kafésektorn. Resterande 40 %
säljs till sektorn för hemförsäljning (snabbköp, butiker,
osv.). Inom hotell-, restaurang- och kafésektorn är ungefär
65 % av all öl som konsumeras fatöl (i motsats till flaskeller burköl).
7. Interbrew har en samlad marknadsandel på ungefär 56 %
av den belgiska hotell-, restaurang- och kafésektorn. Det
näst största bryggeriet, Alken-Maes (ingår nu i Scottish & Newcastle, ingick tidigare i Danone) har ungefär
13 % av denna marknad. Andelen för det tredje största
bryggeriet, Haacht, ligger någonstans runt 6 %. Dessa tre
bryggerier har alla ett pilsöl (pilsner eller ljus lager) som
genererar merparten av deras omsättning. Det fjärde största bryggeriet, Palm, med ungefär 7 % av marknaden, uppnår merparten av sin försäljning genom ett gyllene öl (amber) (även om det också har ett pilsöl i sitt produktutbud).
(1) EGT 13, 21.12.1962, s. 204/62.
(2) Horeca = hotell, restauranger och kaféer.

Tillsammans har de fyra största bryggerierna ungefär 80 %
av den belgiska hotell-, restaurang- och kafémarknaden.
8. Merparten av de 52 000 utskänkningsställena inom hotell-,
restaurang- och kafésektorn i Belgien är pubar (35 500)
och [< 20 000] av pubarna säljer öl från Interbrew. Det
är dock bara [11 000–13 000] av pubarna som omfattas
av en konkurrensklausul och som därmed enbart säljer öl
från Interbrew.
9. Under 1999 uppgick Interbrews omsättning av öl inom
hotell-, restaurang- och kafésektorn till 3 382 657 hl. Interbrew uppskattar att det sålde [30–40] % genom utskänkningsställen som är knutna till företaget genom en
konkurrensklausul. Det grundar denna uppskattning på en
genomsnittlig pubutskänkning på 100 hl per år. Det ger
Interbrew en marknadsandel med inköpsplikt inom hotell-,
restaurang- och kafésektorn på [17–22] %.
10. Så gott som alla av Interbrews [11 000–13 000] avtal som
innehåller konkurrensklausuler utgörs antingen av låneavtal eller uthyrnings-/återuthyrningsavtal. Under 1999
var [8 000–9 000] låneavtal (dvs. den som driver ett utskänkningsställe äger utskänkningsstället eller hyr det från
en tredje man, men får från Interbrew ett kontantlån eller
lånar material eller får en bankgaranti). Dessa utskänkningsställen med låneavtal nådde en försäljning som motsvarar en marknadsandel med inköpsplikt om [11–16] %.
Resterande [3 000–4 000] utskänkningsställen hade uthyrnings- eller återuthyrningsavtal (dvs. en aktör hyr utskänkningsstället från Interbrew som antingen är ägare eller
huvudhyrestagare). Deras försäljning motsvarar en marknadsandel med inköpsplikt om [4–8] %.
11. Sedan 1999 har Interbrews låneavtal och uthyrnings-/återuthyrningsavtal minskat något i antal. Siffror från den 31
augusti 2001 anger [. . .] låneavtal och [. . .] uthyrningsavtal.
IV. AVTALEN

1. Låneavtal
12. Den allmänna principen i låneavtalen är att i gengäld för
ett lån från Interbrew accepterar den aktör som driver
utskänkningsstället en konkurrensklausul för öl. Det innebär att aktören är skyldig att köpa allt sitt behov av öl från
Interbrew och tillåts inte sälja öl från andra bryggerier.
Interbrews låneavtal täcker ett stort antal lånevarianter:
icke återbetalningspliktiga lån, kontantlån, garantier och
utrustningslån. Avtalen löper vanligtvis på fem år.
13. När det gäller icke återbetalningspliktiga lån beviljar Interbrew aktören ett penningbelopp för (om)renovering av
puben. Pubinnehavaren är inte skyldig att återbetala lånet
så länge som denne strikt iakttar konkurrensklausulen.

20.11.2002

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

14. Interbrew tillhandahåller också aktörer kontantlån. Låntagaren är skyldig att betala tillbaka lånet, men de ekonomiska fördelarna för låntagaren är att lånet ges på fördelaktiga villkor (t.ex. lägre ränta än vanlig bankränta).

15. För att tillhandahålla den aktör som driver utskänkningsstället ett lån kan Interbrew också agera som mellanhand
mellan banker och andra kreditinstitut. Ofta ingår Interbrew en ekonomisk förpliktelse gentemot banken till förmån för aktören: antingen garanterar Interbrew lånet och/
eller bidrar Interbrew till räntebetalningen på lånet. Dessa
är så kallade garantilån.

16. Den sista typen av lån är utrustningslån: Interbrew förser
aktören med den utrustning denne behöver (t.ex. ölfat,
kylar, möbler, reklammaterial, osv.). När avtalet löper ut
skall operatören lämna tillbaka utrustningen till Interbrew i
gott skick.

2. Uthyrnings- och återuthyrningsavtal
17. Det finns utskänkningsställen som Interbrew antingen äger
eller hyr från en tredje man. Interbrew hyr då ut eller
återuthyr lokalerna till en aktör som driver ett utskänkningsställe och som i gengäld accepterar en konkurrensklausul. Det är de så kallade uthyrnings- och återuthyrningsavtalen (kallas ibland också för äganderättsliga åtaganden).
Enligt belgisk lagstiftning löper hyresavtalen på nio år. De
kan förnyas för ytterligare nioårsperioder, upp till maximalt 27 år.

3. Franchiseavtal
18. Interbrew har ungefär 20 franchiseavtal för antingen Leffepubar, Hoegaarden-pubar eller Radio 2-pubar. Som i fallet
med uthyrnings- eller återuthyrningsavtalen äger Interbrew
för det mesta lokalerna i den pub som omfattas av franchiseavtalet eller är huvudhyrestagare av lokalerna.

19. I samtliga fall ger Interbrew den aktör som driver utskänkningsstället en koncession för utnyttjandet av franchisesystemet. Aktören måste varje månad betala en royalty-avgift
till Interbrew. I franchisesystemet beviljar Interbrew aktören ensamrätt för geografiska områden och tillhandahåller
denne kommersiellt stöd. I gengäld accepterar aktören en
konkurrensklausul. Franchisetagaren får inte ensamrätt på
den öl som säljs inom det geografiska område där han har
ensamrätt.

4. Koncessioner
20. Interbrew lämnar regelbundet anbud vid offentliga upphandlingar för att driva utskänkningsställen i kulturcentrum, sportanläggningar, fritidsparker, osv. De offentliga
myndigheterna beviljar koncessionen till det bryggeri eller
den ölgrossist som lämnar de bästa villkoren.
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21. Om Interbrew får koncessionen ingår det ett avtal med en
aktör om att driva utskänkningsstället under koncessionsperioden. Interbrew tillhandahåller också utrustningen (ölfat, kylare, möbler, osv.). Aktören undertecknar en konkurrensklausul.

22. Interbrew har ungefär 100 utskänkningsställen som drivs
genom koncession. Koncessionerna gäller under fem till tio
år, ibland ännu längre.

5. ”Afstand openingstaks”
23. Enligt belgiska förordningar måste alla aktörer som driver
ett utskänkningsställe betala en ”ingångsskatt” på tre
gånger hyresvärdet för utskänkningsstället, vilket värde
uppskattas av den offentliga förvaltningen. I de fall bryggerierna eller ölgrossisterna äger eller är huvudhyrestagare
av fastigheten skall de betala ingångsskatten i stället för
den aktör som driver utskänkningsstället.

24. Betalningen av ingångsskatten gäller under 15 år, men vart
femte år omvärderas hyresvärdet och bryggeriet eller ölgrossisten måste då betala ett påslag. När Interbrew beslutar att upphöra med driften av utskänkningsstället, är det
enligt lag skyldigt att informera de behöriga myndigheterna. Företaget kan inte återkräva delar av ingångsskatten.
Emellertid gäller att om Interbrew överlåter utskänkningsstället på någon annan inom ett år efter det att driften har
upphört, behöver den nye aktör som driver utskänkningsstället bara betala ingångsskatt på en gång det uppskattade
hyresvärdet.

25. Som motprestation för denna ekonomiska förmån (som
uppgår till två gånger det uppskattade hyresvärdet) ålägger
Interbrew den nya aktören en konkurrensklausul.

26. Även om man i Flandern sänkte ingångsskatten till noll
den 1 januari 2002 finns det fortfarande flamländska aktörer som har inköpsplikt gentemot Interbrew på grund av
avtal som ingåtts före detta datum.

6. Konkurrensklausulerna i de anmälda avtalen
A. De ursprungligen anmälda avtalen (30 juni 2000)
27. I alla typer av bryggeriavtal, dvs. avtal som omfattar lån,
uthyrning, återuthyrning, franchise, koncessioner och ”ingångsskatt”, innehåller den ursprungliga anmälan i princip
(med två undantag som förklaras nedan) absoluta konkurrensklausuler. Det innebär att den aktör som driver utskänkningsstället under hela den period som avtalet gäller
är skyldig att köpa hela sitt behov av öl samt andra
drycker som specificeras i bryggeriavtalet från Interbrew
och får inte sälja konkurrerande ölsorter eller andra
drycker. Enligt franchiseavtalet måste aktören dessutom
nå en minimiförsäljning av Leffe eller Hoegaarden (beroende på franchiseavtalets utformning) om 25 % av sin totala ölförsäljning.
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28. För låneavtalen och ”ingångsskatten” omfattar den ursprungliga anmälan två undantag. För det första innehåller
alla avtal som ingåtts från och med den 1 mars 2001 en
konkurrensklausul som bara omfattar fatöl (alltså ingen öl
på flaska eller burk eller några andra drycker) och från och
med den 1 juni 2001 kan operatören säga upp avtalen
varje år med en tre månaders uppsägningstid. För det andra ändrar Interbrew, för de låne- och ”ingångsskatteavtal”
som ingåtts efter den 1 juli 2001, konkurrensklausulen till
ett krav på inköp av en minimikvantitet genom att kräva
att aktören köper minst 75 % av sin omsättning av öl från
Interbrew.

B. De första ändringarna av den ursprungliga anmälan (november
2001)
29. I november 2001 harmoniserade Interbrew konkurrensklausulen för samtliga sina befintliga låne- och ”ingångsskatteavtal”: i) konkurrensklausulen omfattar bara öl (inga
andra drycker), ii) aktören är skyldig att köpa minst 75 %
av sin totala omsättning av öl från Interbrew, iii) aktören
kan med tre månaders uppsägningstid säga upp avtalen,
och iv) påföljderna för att inte iaktta kravet på inköp av en
minimikvantitet (i absolut volym) har strukits.

30. För alla övriga avtal (uthyrnings-/återuthyrningsavtal, franchiseavtal och koncessioner), behölls konkurrensklausulen
enligt beskrivningen i den ursprungliga anmälan (se punkt
26 ovan).

C. Den andra ändringen av den ursprungliga anmälan (juni 2002)
31. Efter diskussioner med kommissionens avdelningar erbjöd
sig Interbrew att lämna ytterligare förslag till ändringar av
de ursprungligen anmälda avtalen. Dessa ändringar anmäldes formellt i juni–oktober 2002.

6.1 Låneavtal
32. Som redan nämnts (se punkt 10) utgör låneavtalen det
största antalet bryggeriavtal och ger en marknadsandel
med inköpsplikt om [11–16] %. Interbrew accepterar nu
att begränsa klausulen om krav på inköp av en bestämd
kvantitet till pils på fat, under förutsättning att utskänkningsstället köper minst 50 % av sitt totala behov av öl
från Interbrew. Med andra ord omfattar klausulen om krav
på inköp av en minimikvantitet för aktörer inte längre pils
på flaska eller på burk, inte heller omfattar den någon
annan typ av öl än pils (t.ex. veteöl, klosteröl, gyllene
öl), vare sig på fat eller på flaska. Det innebär att i framtiden kommer andra bryggerier att få tillgång till de av
Interbrews utskänkningsställen som omfattas av låneavtal
när det gäller all öl utom pils på fat.

33. Dessutom accepterar Interbrew nu att aktören när som
helst kan säga upp sitt bryggeriavtal med tre månaders
uppsägningstid. Interbrew kommer att införa en tydlig påminnelse om denna rätt till uppsägning i de försäljningsvillkor som anges på baksidan av varje faktura.
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34. När den aktör som driver utskänkningsstället säger upp
avtalet måste denne (eller varje annat bryggeri som tar
över) betala tillbaka utestående delar av lånet utan påföljd
för tidig återbetalning eller annan ekonomisk kompensation (1).

35. När det gäller utrustningslån måste aktören antingen
lämna tillbaka utrustningen i gott skick (normalt slitage
undantas) eller köpa utrustningen till dess restvärde, som
grundas på en linjär avskrivning under fem år eller 60
månader.

36. Låneavtalen gäller under högst fem år. Interbrew har dock
fortfarande ungefär 2 000 kontantlån- och bankgarantiavtal som det ingått med aktörer mellan den 1 januari
1997 och den 1 januari 2000 och som gäller under tio
år. Interbrew har förbundit sig att avsluta klausulen om
krav på inköp av en bestämd kvantitet senast den 31
december 2006 (dvs. fem år efter utgången av den övergångsperiod som anges i artikel 12 i gruppundantagsförordning (EG) nr 2790/1999).

6.2 Uthyrnings- och återuthyrningsavtal
37. Uthyrnings- eller återuthyrningsavtalen motsvarar en
marknadsandel med inköpsplikt om [4–8] % (se punkt
10). För dessa avtal begränsar Interbrew konkurrensklausulen till att omfatta alla typer av fatöl (pils eller varje annan
öltyp) som Interbrew brygger under eget varumärke eller
genom ett licensavtal. Den ändrade konkurrensklausulen
tillämpas inte längre på de typer av fatöl som inte bryggs
av Interbrew (t.ex. Trappistöl). Dessutom, eftersom hänvisningen till licensavtal i själva verket bara omfattar Tuborg
och inte befintliga samarbetsavtal enligt vilka Interbrew
distribuerar öl från tredje man, tillämpas inte längre konkurrensklausulen på öl från Orval, Rodenbach, Van Honsebrouck (Kasteelbier) eller De Koninck. Interbrew har
också strukit kravet på inköp av minimikvantiteter (i absolut volym) för aktören.

38. Det innebär att i framtiden kommer de aktörer som driver
utskänkningsställen och som omfattas av konkurrensklausuler att vara fria att sälja Trappistöl på fat och alla typer
av öl på flaska och på burk.

39. Om det i framtiden visar sig att det förekommer andra
typer av fatöl som inte bryggs av Interbrew, att Interbrew
börjar brygga Trappistöl eller att företaget önskar ingå
licensavtal med andra tredje parter, kommer kommissionen att ompröva tillämpningsområdet för den ändrade
klausulen om krav på inköp av minimikvantiteter.
(1) När det gäller merparten av lånen är låntagaren inte bara skyldig att
betala tillbaka utestående kapital när denne betalar tillbaka tidigt,
utan dessutom en summa pengar för att kompensera långivaren för
det faktum att den senare får tillbaka sitt kapital för tidigt och inte
längre får de förväntade ränteinkomsterna för lånet.
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6.3 Franchisetagare
40. För det lilla antalet Leffe- eller Hoegaarden-franchisetagare
kommer Interbrew att begränsa konkurrensklausulen till
den typ av öl (på fat, flaska och burk) som omfattas av
franchisesystemet. Interbrew kommer dock att införa ett
krav på inköp om minst 25 % av det totala ölinköpet
för denna typ av öl. För Radio 2-franchisesystemet kommer det inte att finnas någon konkurrensklausul eller klausul om krav på inköp av minimikvantiteter.
41. Det innebär att i framtiden blir varje Leffe- eller Hoegaarden-franchisetagare fri att köpa in och sälja alla typer
av öl (både på fat, flaska eller burk) från andra bryggerier,
med undantag för klosteröl för en Leffe-pub eller veteöl för
en Hoegaarden-pub. En Radio 2-franchisetagare kommer
att bli fri att köpa och sälja alla typer av öl från andra
bryggerier (på fat, flaska och burk).
42. Som anges ovan (punkt 18) äger Interbrew de flesta utskänkningsställen som omfattas av franchisesystemet eller
hyr dem som huvudhyrestagare. Interbrew förbehåller sig
rätten att omvandla befintliga franchiseavtal till återuthyrningsavtal. I detta fall kommer det att införa den mindre
strikta klausulen om krav på inköp av minimikvantiteter
för uthyrnings-/återuthyrningsavtal, utan att kombinera
den med kravet på inköp av minimikvantiteter om 25 %
för ”öl som ingår i franchisesystemet”.
6.4 Koncessioner
43. Interbrew kommer att behandla de ungefär 100 koncessionsavtalen på samma sätt som (åter)uthyrningsavtalen.
Om Interbrew får koncessionen, liknar situationen den
där Interbrew är huvudhyrestagare. Företaget kommer att
utse en aktör som hyr utskänkningsstället i andra hand och

den senare kommer att omfattas av konkurrensklausulen
för uthyrnings-/återuthyrningsavtal.
44. Det innebär att den aktör som faktiskt driver koncessionen
blir fri att sälja Trappistöl på fat och alla andra typer av öl
på flaska och burk.
6.5 ”Afstand openingstaks”
45. Interbrew har informerat kommissionen om att man inte
längre kommer att ålägga konkurrensklausuler eller klausuler om krav på inköp av minimikvantiteter för de aktörer som tar över utskänkningsstället från Interbrew inom
ett år efter det att Interbrew upphört att driva det.
V. SLUTSATS

Mot bakgrund av ändringarna i de anmälda avtalen har
kommissionen för avsikt att fatta ett positivt beslut avseende
dessa avtal. Innan den fattar ett positivt beslut uppmanar
kommissionen tredje parter att inom en månad efter offentliggörandet av detta tillkännagivande per fax eller per post sända
in sina synpunkter, märkt med referensen Ärende COMP/
A37.904/F3 – Interbrew, till nedanstående adress:
Europeiska kommissionen
GD Konkurrens
Direktorat F
B-1049 Bryssel
Fax (32-2) 296 98 02
Om en part anser att dess synpunkter innehåller affärshemligheter måste den ange vilka avsnitt som inte får avslöjas på
grund av att de innehåller affärshemligheter eller andra konfidentiella uppgifter och motivera detta. Om kommissionen
inte erhåller någon motiverad begäran kommer den att anta
att synpunkterna inte innehåller några konfidentiella uppgifter.

Förhandsanmälan av en koncentration
(Ärende COMP/M.2981 – Knauf/Alcopor)
Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande

(2002/C 283/06)
(Text av betydelse för EES)

1.
Kommissionen mottog den 12 november 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 franska företaget Knauf La Rhénana S.A.S., som tillhör den tyska Knauf-gruppen (Knauf),
förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, kontroll över det schweiziska företaget
Alcopor Knauf Holding AG (Alcopor) genom förvärv av aktier.
2.
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De berörda företagens affärsverksamheter omfattar följande:

— Knauf: tillverking av värme- och ljudisoleringsprodukter, gips och gipsprodukter samt annat byggmaterial.
— Alcopor: tillverkning av värme- och ljudisoleringsprodukter.
(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.
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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 (1).
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.2981 – Knauf/Alcopor till följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Direktorat B – Arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner
J-70
B-1049 Bryssel
(1) EGT C 217, 29.7.2000, s. 32.

Förhandsanmälan av en koncentration
(Ärende COMP/M.3013 – Carlyle Group/Edscha)
(2002/C 283/07)
(Text av betydelse för EES)

1.
Kommissionen mottog den 13 november 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 företaget CEP General Partner, LP, med säte på Caymanöarna och tillhörigt det i Förenta
staterna baserade företaget The Carlyle Group (Carlyle) förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i
förordningen, fullständig kontroll över det tyska företaget Edscha AG (Edscha) genom förvärv av aktier.
2.

De berörda företagens affärsverksamheter omfattar följande:

— Carlyle: privat värdepappersinvesteringsgrupp som kontrollerar en rad företag, bl.a. Honsel International Technologies, en tillverkare av fordonskomponenter och aluminiumextruderingar.
— Edscha: tillverkare av fordonskomponenter, särskilt ledsystem och cabrioletsystem.
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.
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.3013 – Carlyle Group/Edscha 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.
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III
(Upplysningar)

KOMMISSIONEN
FÖRSLAGSINFORDRAN
till Cards regionala program (demokratisk stabilisering, stöd till fria och oberoende medier på
västra Balkan) – utlyst av Europeiska gemenskapen
(2002/C 283/08)
1. Referensnummer vid offentliggörande
EuropeAid/114704/C/G/Multi.
2. Program och finansieringskälla
Stödet till fria och oberoende medier på västra Balkan är
en del av processen för demokratisk stabilisering, som i sin
tur utgör en del av Cards regionala program (budgetpost
B7-541, inom ramen för Cards-programmet).
3. Typ av verksamhet, geografiskt område och projektets
varaktighet
a) Syftet med stödet till fria och oberoende medier på
västra Balkan är att befrämja ett klimat i vilket professionella och oberoende medier kan fungera väl. De
huvudsakliga målen är att främja redaktionellt oberoende, starka branschsammanslutningar och institutioner, lokal journalism och kapacitet för managementutbildning, införande av en med de europeiska normerna överensstämmande rättslig ram samt regionalt
samarbete mellan mediaorganisationer.
b) Geografiskt område: Cards-länderna.
c) Projektens maximala varaktighet: 18 månader.
För närmare upplysningar hänvisas till de riktlinjer för
sökande (Guidelines for Applicants) som nämns i punkt
12.
4. Sammanlagt belopp tillgängligt för denna förslagsinfordran

7. Vem kan ansöka om bidrag?
De sökande måste uppfylla följande villkor:
— Deras arbete måste ske utan vinstsyfte. Undantagsvis
får dock även mediaorganisationer vars arbete normalt
sker i vinstsyfte ansöka om bidrag, om det projekt de
föreslår inte inbringar någon vinst.
— De måste höra till sådana organisationskategorier som
branschsammanslutningar, fackföreningar, offentliga
skolor eller universitet för journalistutbildning, ickestatliga organisationer såsom sammanslutningar i mediasektorn, mediacentra, etc.
— De skall ha sitt säte i något av de länder som deltar i
Cards-programmet (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien) eller i Europeiska unionen.

8. Preliminärt datum för tillkännagivande av resultatet av
urvalsprocessen
Juli 2003.

9. Tilldelningskriterier
För närmare upplysningar hänvisas till avsnitt 2.3 i de
riktlinjer för sökande (Guidelines for Applicants) som
nämns i punkt 12.

1,5 miljoner euro.
5. Högsta och lägsta bidragsbelopp
a) Lägsta bidragsbelopp för ett projekt: 100 000 euro.
b) Högsta bidragsbidrag för ett projekt: 300 000 euro.
c) Andelen av projektkostnaderna som högst kan täckas
av gemenskapsfinansiering: 80 %

10. Ansökans utformning och uppgifter som skall lämnas
Ansökningar skall göras på det standardformulär som
står att finna i de riktlinjer för sökande (Guidelines for
Applicants) som nämns i punkt 12. Format och instruktioner skall följas noga. Den sökande skall för varje ansökan skicka in ett undertecknat original och fyra kopior.

11. Sista ansökningsdag
6. Högsta antal bidrag som kan beviljas
15.

Ansökningarna skall ha inkommit senast den 24 februari
2003, klockan 16.00 medeleuropeisk tid.
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Ansökningar som inkommer till den upphandlande myndigheten efter ansökningstidens slut kommer inte att beaktas.
12. Närmare upplysningar
Närmare upplysningar om denna förslagsinfordran finns i
de riktlinjer för sökande (Guidelines for Applicants) som
tillsammans med detta meddelande offentliggörs på
EuropeAids webbplats.
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
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Frågor angående denna förslagsinfordran skall helst skickas
med e-post (nämn referensnumret för denna förslagsinfordran enligt punkt 1) till
huguette.tas@cec.eu.int
Alla sökande uppmanas att regelbundet besöka ovan
nämnda webbplats före tidsfristens utgång, eftersom
kommissionen där kommer att ge svar på de vanligaste
frågorna.

