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I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 487/97
av den 17 mars 1997

om ändring av förordning (EEG) nr 1318/93 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 2067/92 om åtgärder för att främja konsumtion och
avsättning av kvalitetsnötkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2067/92 av
den 30 juni 1992 om åtgärder för att främja konsumtion
och avsättning av kvalitetsnötkött ('), särskilt artikel 4 i
denna, och

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1318/93 ändras på följande sätt:
1 . I artikel 4.1 skall den andra meningen ersättas med
följande:

med beaktande av följande:

"För ansökningar om de säljfrämjande åtgärder för

I kommissionens förordning (EEG) nr 1318/93 (2), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 715/96 (3), fastställs
tillämpningsföreskrifter för ovannämda förordning.

ningar lämnas in fram till den 30 september 1997."

I artiklarna 4 och 5 i förordning (EEG) nr 1318/93 fast
ställs tidsfrister för inlämnande av ansökningar om finan

sieringsbidrag till varje medlemsstats behöriga organ och
för ansökningarnas vidarebefordran till kommissionen .
I väntan på slutsatserna från de överväganden som för
närvarande pågår vad gäller eventuella ändringar av bilaga
I i förordning (EEG) nr 1318 /93, är det lämpligt att skjuta
upp tidsfristen för inlämnande av ansökningar om
åtgärder som skall inledas under 1998 .

nötkött som skall inledas under 1998 får dock ansök

2. I artikel 5.1 skall den andra meningen ersättas med
följande:
"När det gäller ansökningar som sänts in under 1997,
skall organet dock insäda varje ansökan med tillhö
rande motiverat yttrande inom två veckor efter motta
gandet."
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 mars 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

C) EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 57.
(2) EGT nr L 132, 29.5.1993, s. 83.

h) EGT nr L 99, 20.4.1996, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 488/97
av den 17 mars 1997

om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

varna att ange tva lasthamnar som inte nödvändigtvis
ligger i samma hamnområde.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av
den 27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livs
medelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsme
delsförsörjningen ('), särskilt artikel 24.1 b i denna, och
med beaktande av följande :

I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över
länder och organisationer som är berättigade att ta emot
livsmedelsbistånd och anges de allmänna kriterierna för
transport av livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedels
bistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare vegeta
bilisk olja.

Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna i
kommissionens förordning (EEG) nr 2200/87 av den 8

juli 1987 om fastställande av allmänna bestämmelser för
framskaffande inom gemenskapen av varor som skall
levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen (2),
ändrad genom förordning (EEG) nr 790/91 (3).
Det är nödvändigt att ange tidsfrister och leveransvillkor
samt det förfarande som skall följas för att bestämma de
därav följande kostnaderna.

För att säkerställa att leveranserna genomförs bör anbuds

givare ha möjlighet att framskaffa antingen rapsolja eller
solrosolja. Kontrakt för leverans av varje parti skall

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Vegetabilisk olja skall framskaffas inom gemenskapen
som livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som
är förtecknade i bilagan i enlighet med förordning (EEG)
nr 2200/87 och enligt de villkor som anges i bilagan .
Leveranskontrakt skall tilldelas genom anbudsförfarande.

Leveransen skall gälla framskaffning av vegetabilisk olja
som är producerad inom gemenskapen . Transporten kan
ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad
enligt metoden för aktiv förädling.
Anbud för de partier som anges i bilagan skall omfatta
antingen rapsolja eller solrosolja. Anbud som inte inne
håller uppgift om vilken typ olja som avses skall avvisas.
Trots artikel 7.3 d i förordning (EEG) nr 2200/87 kan det
i anbudet för ett parti A anges två utskeppningshamnar
som inte nödvändigtvis ligger i samma hamnområde.
Den anbudsgivare vars anbud antas skall anses ha
kännedom om och ha accepterat alla tillämpliga allmänna
och särskilda villkor. Alla andra villkor eller förbehåll i
hans anbud skall anses som oskrivna .

tilldelas den anbudsgivare som lämnar det lägsta anbudet.

Artikel 2

För ett bestämt parti bör det med hänsyn till de små
mängder som skall levereras, paketeringsmetoden och det

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

stora antalet leveransadresser ges möjlighet för anbudsgi

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 mars 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 166, 5.7.1996, s. 1 .
(2) EGT nr L 204, 25.7.1987, s. 1 .
O EGT nr L 81 , 28.3.1991 , s. 108 .
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BILAGA
PARTI A

1 . Aktion nr ('): 131 /96 (Al ); 132/96 (A2); 133/96 (A3); 136/96 (A4); 134/96 (A5); 137/96 (A6)
2. Program : 1996

3 . Mottagare (2): WFP (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tfn .:
+ 39 6 57 971 ; telex: 626675 WFP I]
4. Mottagarens representant: uppges av mottagaren

5. Bestämmelseort eller -land: Al : Nicaragua; A2: Honduras; A3: Guatemala; A4: Bolivia; A5: Madaga
skar; A6 : Rwanda

6. Produkt som skall framskaffas: vegetabilsk olja: Raffinerad rapsolja eller raffinerad solrosolja
7. Varornas egenskaper och kvalitet (3) l7) (8): Se EGT nr C 114, 29.4.1991 , s. 1 (III.A.1 a eller b)
8 . Total kvantitet (ton netto): 1 257

9. Antal partier: 1 i 6 partier (Al : 483 t; A2: 153 t; A3 : 200 t; A4: 262 t; A5: 65 t; A6: 94 t)

10 . Förpackning och märkning (6): Se EGT nr C 267, 13.9.1996, s. 1 ( 10.4 A, B + C2) Se EGT nr C 114,
29.4.1991 , s . 1 (IILA.3)
Märkning på följande språk: Al — A4: spanska: A5 -I- A6: franska;
1 1 . Framskaffningsmetod: Framskaffning av raffinerad vegetabilisk olja som är producerad inom gemen
skapen . Framskaffning kan ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoden för
aktiv förädling.
12. Leveransstadium : Fritt utskeppningshamnen ( l0)
13 . Utskeppningshamn : —

14. Lossningshamn angiven av mottagaren: —
15. Lossningshamn : —

16. Lagrets adress och eventuell lossningshamn: —
17. Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen : 28.4—18.5.1997
18 . Sista dag för leverans: —
19 . Förfarande för bestämmande av leveranskostnaderna: Anbudsinfordran

20. Sista dag för inlämnande av anbud: 1.4.1997 [kl. 12.00 (belgisk tid)]
21 . Vid en eventuell andra anbudsinfordran :

a) Sista dag för inlämnande av anbud: 15.4.1997 [kl. 12.00 (belgisk tid)]
b) Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen: 12.5.— 1.6.1997
c) Sista dag för leverans : —
22. Anbudssäkerhetens storlek : 15 ecu/ton

23 . Leveranssäkerhetens storlek : 10 % av anbudsbeloppet i ecu
24. Adress för inlämnade av anbud och anbudssäkerheter ('):
Bureau de 1'aide alimentaire

Att. Mr T. Vestergaard
Båtiment Loi 130 , bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049 BRYSSEL

telex: 25670 AGREC B; fax: + 32 2 296 70 03/296 70 04 (enbart

25. Exportbidrag som betalas ut på begäran av den anbudsgivare som tilldelats kontrakt (4): —

Nr L 76/3
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PARTIER B, C

1 . Aktion nr ('): 130/96 (B); 138 /96 (C)

2. Program: 1996

3. Mottagare (2): WFP (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (tfn : (39-6)
57 971 ; telex: 626675 WFP I)
4. Mottagarens representant: B: Att. WFP Representative, 1191 Corniche El Nil, Boulak, Cairo C: WFP
Yemen , Att. Country Director, Khorashi Bldg. Siteen Street, Sana'a

5. Bestämmelseort eller -land (s): B: Egypten; C: Yemen
6. Produkt som skall framskaffas: Vegetabilisk olja: Raffinerad rapsolja eller raffinerad solrosolja
7. Varornas egenskaper och kvalitet (3) Q (8): Se EGT nr C 114, 29.4.1991 , s. 1 (III.A.1 a eller b)
8 . Total kvantitet (ton netto): 487

9. Antal partier: 2 (B : 250 t; C: 237 t)

10. Förpackning och märkning (6) (9): Se EGT nr C 267, 13.9.1996, s. 1 ( 10.4 A, B + C.2) Se EGT nr C
114, 29.4.1991 , s. 1 (IILA.3)
Märkning på följande språk: engelska

11 . Framskaffningsmetod: Framskaffning av raffinerad vegetabilisk olja som är producerad inom gemen
skapen. Framskaffning kan ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoden för
aktiv förädling.
12. Leveransstadium : Fritt lossningshamnen — lossat
13. Utskeppningshamn : —
14. Lossningshamn angiven av mottagaren : —

15. Lossningshamn : B : Alexandria; C: Hodeidah

16. Lagrets adress och eventuell lossningshamn: —
17. Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen om kontraktet av
ser leverans till utskeppningshamnen : 28.4—11.5.1997
18 . Sista dag för leverans : 1.6.1997
19 . Förfarande för bestämmande av leveranskostnaderna: Anbudsinfordran

20 . Sista dag för inlämnande av anbud: 1.4.1997 [kl. 12.00 (belgisk tid)]
21 . Vid en eventuell andra anbudsinfordran :

a) Sista dag för inlämnande av anbud: 15.4.1997 [kl. 12.00 (belgisk tid)]
b) Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen om kontraktet avser leve
rans till utskeppningshamnen : 12 — 25.5.1997
c) Sista dag för leverans : 15.6.1997
22. Anbudssäkerhetens storlek : 15 ecu/ton

23. Leveranssäkerhetens storlek: 10 % av anbudsbeloppet i ecu
24. Adress för inlämnade av anbud och anbudssäkerheter ('):
Bureau de 1 aide alimentaire

Att. Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46

Rue de la Loi/Wetstraat 200 , B - 1 049 Bruxelles/Bryssel
telex: 25670 AGREC B; fax: + 32 2 296 70 03/296 70 04 (enbart)

25. Exportbidrag som betalas ut på begäran av den anbudsgivare som tilldelats kontrakt (4): —
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Noter:

(') Aktionens nummer skall anges i all korrespondens .

(2) Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren för att fast
ställa vilka fraktdokument som krävs .

(') Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ
som visar att de tillämpliga normerna för radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har över
skridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgifter om halterna
cesium-134 och - 137 samt halten jod- 131 .

(4) Artikel 7.3 punkt g i förordning (EEG) nr 2200/87 är inte tillämplig.
(5) Kommissionens delegation som skall kontaktas av den anbudsgivare som tilldelats kontrakt: Se EGT nr C
114, 29.4.1991 , s . 33 .

(*) Trots punkt III .A.3 c i EGT nr C 114 skall påskriften lyda: "Europeiska gemenskapen".
Q Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följan
de dokument vid leveransen . Sundhetscertifikat.

(8) Anbud som inte innehåller uppgift om vilken typ av olja som avses skall avvisas.
(9) Containtarna skall kunna disponeras utan avgift i minst 15 dagar.
(10) Trots artikel 7.3 d i förordning (EEG) nr 2200/87 kan det i anbudet upptagas två utskeppningshamnar
som inte nödvändigtvis ligger i samma hamnområde.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 489/97
av den 17 mars 1997

om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärder som fastställts för de
franska utomeuropeiska departementen i fråga om färsk frukt och färska grön
saker, växter och blommor
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

undertecknar leveranskontrakt samt av kollektiv och som

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

åtar sig att iaktta vissa bestämmelser.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3763/91 av
den 16 december 1991 om införande av särskilda åtgärder
för vissa jordbruksprodukter till fördel för de franska
utomeuropeiska departementen ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2598 /95 (2), särskilt artiklarna 13.4 och
16 i denna, och

med beaktande av följande :

Genom artikel 13 i förordning (EEG) nr 3763/91 , införs
ett stöd till försörjning av den regionala marknaden i de
franska utomeuropeiska departementen, nedan kallade
FUD, när det gäller frukt och grönsaker samt levande
blommor och växter, vid sidan av ett stöd till produktion
av grön vanilj och av de eteriska oljorna pelargonolja och
vetiveriaolja. Det bör fastställas tillämpningsföreskrifter för

När det gäller a ena sidan stödet till produktion av grön
vanilj, som uppgår till 6,04 ecu per kg, och å andra sidan
stödet till produktion av de eteriska oljorna pelargonolja
och vetiveriaolja, som uppgår till 44,68 ecu per kg, kan en
tillfredsställande tillämpning av dessa åtgärder inom
ramen för de befintliga strukturerna för avsättning säker
ställas genom en ordning för godkännande i första hand

av förädlingsföretag som framställer torkad vanilj och
vaniljextrakt och i andra hand av lokala organisationer för
hämtning och saluföring, som bland annat åtar sig att
utbetala hela stödet till de stödberättigade producenterna
och att uppfylla kontrollkraven . De kvantiteter som fast
ställs i nämnda artikel 13.2 och 13.3 utgör de övre grän
serna, vilka enligt de senaste beräkningarna som de
franska myndigheterna meddelat inte kommer att nås på
medellång sikt. För att säkerställa en god förvaltning och
med tanke på behoven i dessa avlägset belägna regioner,
är det lämpligt att utnyttja dessa kvantiteter för att
genomföra den försörjningsordning för de regionala
marknaderna som nämns ovan .

detta .

Genom tillämpning av bestämmelserna i nämnda artikel
13 bör stödet till försörjning av den regionala marknaden
i FUD fastställas som ett engångsbelopp för varje
produktkategori enligt produkternas medelvärde och

inom gränserna för de kvantiteter som årligen fastställs för
varje produktkategori . Det bör dels upprättas en förteck
ning över de produkter som berättigar till stöd utifrån
försörjningsbehovet på de regionala marknaderna, dels
fastställas kategorier på grundval av medelvärdet av de
berörda produkterna, samt fastställas en maximal kvantitet
för samtliga departement, samtidigt som det föreskrivs att
de nationella myndigheterna skall fördela kvantiteterna så
att de tillgängliga resurserna bättre anpassas till de regio
nala behoven . Produkter får levereras inom ett annat

departement än det där produkten har skördats .
Det

bör

fastställas

särskilda

bestämmelser

för

att

För att förenkla lagstiftningen bör man i denna
förordning uppta bestämmelserna för genomförande av
ordningen för stöd till saluföring enligt årskontrakt, vilken
införs genom artikel 15 i förordning (EEG) nr 3763/91 .
Bestämmelserna i avsnitt III i kommissionens förordning
(EEG) nr 667/92 (3), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1363/95 (4), bör därför upptas i denna förordning och
förordning (EEG) nr 667/92 bör upphöra att gälla.

När det gäller sistnämnda åtgärd är det nödvändigt att
definiera begreppet årskontrakt och att fastställa under
laget för beräkning av stödbeloppet, vilket i nämnda
artikel 15 fastställs till 10 % av värdet av den avsatta

produktionen , fritt destinationen, och till 13 % då punkt
4 i samma artikel tillämpas. Slutligen bör det fastställas en
ordning för fördelning av de kvantiteter som berättigar till
stöd då de kvantiteter som fastställs i denna artikel över
skrids .

kontrollen av de fastställda kvantiteterna och iakttagandet
av villkoren för beviljande av stöd skall kunna säkerställas.
I detta syfte förefaller det som om en tillfredsställande

förvaltning av försörjningsordningen kan möjliggöras
genom ett förfarande för godkännande av näringsidkare
inom distributionssektorn och restaurangbranschen som
(') EGT nr L 356, 24.12.1991 , s . 1 .
2) EGT nr L 267, 9.11.1995, s . 5.

De allmänna bestämmelser som gäller för samtliga dessa
åtgärder, särskilt när det gäller kontroll och lämnande av
uppgifter, bör anges i ett avslutande kapitel .
(3) EGT nr L 71 , 18.3.1992, s . 13 .
4 EGT nr L 132, 16.6.1995, s . 8 .
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När det gäller stöd till produktion av grön vanilj och de
eteriska oljorna pelargonolja och vetiveriaolja antogs de
väsentliga delarna av dessa åtgärder genom den nya artikel
13.2 och 13.3 i förordning (EEG) nr 3763/91 som trädde i

2.

Nr L 76/7

De stödbelopp som skall tillämpas för varje produkt

kategori anges i bilaga II.

kraft i november 1995. Det bör därför föreskrivas att dessa

3 . Stödet skall utbetalas inom ramen för de högsta
årliga kvantiteter per produktkategori som anges i bilaga I

stöd under 1996 skall betalas ut enligt särskilda över

del 1 .

gångsbestämmelser som fastställs av de franska myndighe
terna .

För att säkerställa en förvaltning av samtliga åtgärder på
basis av kalenderår bör det föreskrivas att bestämmelserna

i denna förordning skall tillämpas från och med den 1
januari 1997, om inte särskilda undantag görs.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och
grönsaker och Förvaltningskommittén för levande växter

De behöriga myndigheterna skall fastställa de produkter
och kvantiteter i varje franskt utomeuropeiskt departe
ment som får beviljas stöd. Fördelningen skall ske med
hänsyn till särskilda behov och tillgängliga kvantiteter.
4. När efterfrågan på en eller flera produkter är till
räckligt stor skall de behöriga myndigheterna bevilja leve
ransstöd i ett annat franskt utomeuropeiskt departement
än det där produkten har skördats .

och blomsterprodukter.
Artikel 3

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Stöd till försörjning av den regionala marknaden
Artikel 1

Stöd skall beviljas enligt artikel 13 i förordning (EEG) nr
3763/91 , på de villkor som anges i detta kapitel, för de
färska frukter och grönsaker, med undantag av andra
bananer än de mjölbananer som omfattas av KN-nummer
0803 00 11 , för de levande blommor och växter som avses

i kapitlen 6, 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen, för
den peppar och de frukter som omfattas av KN-nummer
0904 samt för de kryddor som omfattas av KN-nummer
0910 , som är avsedda för marknaden i de franska utom
europeiska departementen .

1.

Leveranskontrakten skall slutas mellan å ena sidan

individuella producenter eller producentorganisationer
och å andra sidan näringsidkare inom distributionssek
torn, företag inom restaurangbranschen och kollektiv som
är verksamma i produktionsregionen och som är
godkända av de nationella myndigheterna utan att
tillämpningen av artikel 2.4 påverkas.

Den ökning av stödet som föreskrivs i artikel 13.1 sjätte
stycket i förordning (EEG) nr 3763/91 skall tillämpas för
kontrakt som slutits av producentorganisationer som
godkänts i enlighet med artikel 1 1 i förordning (EG) nr
2200 /96 eller producentsammanslutningar som godkänts i
enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1360 /78 (2) med
näringsidkare eller företag inom distributionssektorn och
restaurangbranschen eller kollektiv.
2.
De nationella myndigheterna skall godkänna de
näringsidkare eller företag inom distributionssektorn och
restaurangbranschen samt kollektiv som anges i punkt 1
och som ansökt därom samt skriftligen förbundit sig att

a) förse den regionala marknaden med de produkter som
Artikel 2

omfattas av leveranskontrakten , med förbehåll för vad

som sägs i artikel 2.4,

1.

Stöd skall utbetalas till de producenter som avses i

artikel 3 för de produkter som anges i bilaga I klassifice
rade i tre kategorier A, B och C,

b) föra separat bokföring över genomförandet av leverans

a) i enlighet med de regler som fastställts enligt
avdelning I i kommissionens förordning (EG) nr
2200/96 (') i fråga om frukt och grönsaker eller, om
sådana regler saknas för den berörda produkten, i
enlighet med de kvalitetsspecifikationer som anges i de

c) på de behöriga myndigheternas begäran tillhandahålla
alla handlingar och dokument som kan styrka att
kontrakten följts och att alla åtaganden som gjorts i
enlighet med denna förordning har fullgjorts .

nedan nämnda leveranskontrakten, dock skall inte

sådana produkter undantas som uppvisar särskilda
egenskaper som har samband med tropiska produk
tionsvillkor, och

b) som omfattas av de leveranskontrakt som ingåtts
mellan de typer av näringsidkare som anges i artikel 3
för en eller flera saluföringsperioder, före den eller de
saluföringsperioderna eller före ett datum som fast
ställts av de behöriga myndigheterna.
(') EGT nr L 29, 7.2.1996, s. 3.

kontrakt,

Artikel 4

1 . De producenter som vill omfattas av stödordningen
skall, till de myndigheter som utsetts av de behöriga
myndigheterna och före ett datum som dessa har bestämt,
lämna in en deklaration, tillsammans med en kopia av
kontraktet eller ett sådant preliminärt leveranskontrakt
som anges i artikel 3.1 , som minst skall innehålla följande
uppgifter:
(2) EGT nr L 166, 23.6.1978 , s. 1 .
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fran det att de behöriga myndigheterna utbetalat
stödet,

— En exakt beskrivning av den eller de produkter som
omfattas av leveranskontraktet/-en .

— Uppgift om de kvantiteter som skall levereras under
saluföringsperioden/-erna.
— En preliminär leveransplan .

2.
De behöriga myndigheterna får fastställa en minsta
kvantitet för varje ansökan om stöd . Om de totala kvanti
teterna enligt ovannämnda deklarationer för en eller flera
produktkategorier överskrider de kvantiteter för vilka stöd
får beviljas, får de behöriga myndigheterna för denna eller
dessa produktkategorier fastställa en procentsats som avser
den del av leveranskontraktet för vilken stöd får ges.

— föra separat bokföring över alla transaktioner i
samband med att denna artikel tillämpas,
— tillåta alla kontroller av de behöriga myndigheterna
och att tillhandahålla alla uppgifter i samband med
att denna artikel tillämpas.

Artikel 7

1 . Det stöd till produktion av de eteriska oljorna pelar
gonolja och vetiveriaolja enligt KN-nummer 3301 21 och

3301 26 som föreskrivs i artikel 13.3 i förordning (EEG)
nr 3763/91 skall utbetalas till producenter via lokala
organ för hämtning och saluföring som godkänts av de
behöriga myndigheterna.

Artikel 5

Om de kvantiteter för vilka stöd sökts överskrider de

högsta kvantiteter som fastställts för en produkt eller
produktkategori skall de behöriga myndigheterna
fastställa en nedsättningskoefficient som skall tillämpas på
varje ansökan om stöd för denna produkt eller produktka
tegori .

KAPITEL II

Stödet skall utbetalas för slutprodukter som tillverkats i
enlighet med godkända tekniska tillverkningsprocesser
och som uppfyller de tekniska krav som offentliggjorts av
de behöriga myndigheterna .
2. De behöriga myndigheterna skall godkänna de
organ enligt punkt 1 som är etablerade i produktionsre
gionen och som skriftligen förbundit sig att
a) utbetala hela beloppet om 44,68 ecu per kilo av de
eteriska oljorna pelargonolja och vetiveriaolja till
producenter vid fullgörande av ett eller flera leverans
kontrakt inom högst en månad från det att de behöriga
myndigheterna utbetalat stödet,

Stöd för produktion av grön vanilj och de eteriska
oljorna pelargonolja och vetiveriaolja

Artikel 6

b) föra separat bokföring över alla transaktioner i
samband med att denna artikel tillämpas,

c) tillåta alla kontroller av de behöriga myndigheterna
och att tillhandahålla alla uppgifter i samband med att
denna artikel tillämpas.

1.

Stöd till produktion av grön vanilj, som omfattas av

KN-nummer ex 0905 och som är avsedd för produktion

av torkad vanilj (svart) eller vaniljextrakt enligt artikel 13.2
i förordning (EEG) nr 3763/91 , skall betalas till produ
centen av grön vanilj via förädlare som godkänts av de
behöriga myndigheterna.
Dessa myndigheter skall ange tekniska data för den gröna
vanilj för vilken produktionsstöd beviljas om detta är
nödvändigt för att tillämpa åtgärden .
2. De behöriga myndigheterna skall godkänna de
förädlare som är etablerade i produktionsregionen och
som

a) förfogar över anläggningar/utrustning som är anpassad
för framställning av torkad vanilj (svart) eller vaniljex
trakt,

b) skriftligen förbundit sig att
— utbetala hela beloppet om 6,04 ecu per kilo till
producenten av grön vanilj vid fullgörande av ett
eller flera leveranskontrakt inom högst en månad

Artikel 8

1 . Om de kvantiteter för vilka stöd sökts i enlighet
med artiklarna 6 eller 7 överskrider de årliga kvantiteter
som fastställs i bilaga I del 2 skall de behöriga myndighe
terna fastställa en procentsats för nedsättning som skall
tillämpas på varje ansökan .

2. De behöriga myndigheterna skall anta nödvändiga
administrativa tilläggsbestämmelser för att kunna tillämpa
artiklarna 6 och 7, särskilt vad avser inlämning av stödan
sökningar, och skall genomföra nödvändiga kontroller hos
vaniljproducenter, förädlare som framställer torkad vanilj
eller vaniljextrakt, producenter av de eteriska oljorna
pelargonolja och vetiveriaolja samt dessa producenters
organ för hämtning och saluföring.
För utbetalning av stöd får myndigheterna kräva uppvi
sande av leveransförteckning som undertecknats gemen
samt av producenten och av respektive förädlare eller
godkända organ för hämtning och saluföring.
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KAPITEL III
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Om det är nödvändigt för förvaltningen av stödordningen
får de behöriga myndigheterna fastställa saluföringsperio
der eller regleringsår för varje produkt.

Stöd till saluföring enligt arskontrakt
Artikel 9

1 . I artikel 15 i förordning (EEG) nr 3763/91 avses med
"årskontrakt" ett kontrakt enligt vilket en näringsidkare
som är en fysisk eller juridisk person och som är etablerad
på annat ställe i gemenskapen utanför de franska utomeu

ropeiska departementen, åtar sig att, före början av den
aktuella produktens eller produkternas saluföringsperiod,
köpa hela eller del av produktionen från en producent i
de franska utomeuropeiska departementen, vare sig det är
en individuell producent, producentorganisation eller pro
ducentförening, för att saluföra produktionen utanför de
franska utomeuropeiska departementen .
2.
Näringsidkare som tänker lämna in ansökan om
stöd skall sända årskontraktet till de behöriga franska
myndigheterna före början av den aktuella produktens el
ler produkternas saluföringsperiod.
Kontraktet skall minst innehålla följande uppgifter:
a) De avtalsslutande parternas namn och etableringsort.

6. Om ansökan om stöd för en viss produkt och för ett
franskt utomeuropeiskt departement avser kvantiteter som
överskrider den handelsvolym på 3 000 ton som avses i
artikel 15 i förordning (EEG) nr 3763/91 , eller beträffande
meloner med KN-nummer ex 0807 10 90 den begräns
ning som föreskrivs i punkt 5 i ovannämnda bestämmel

se, skall de nationella myndigheterna fastställa en enhetlig
procentsats för nedsättning som skall tillämpas på alla an
sökningar om stöd.
7.

Det ökade stöd som föreskrivs i artikel 1 5.4 i förord

ning (EEG) nr 3763/91 skall utbetalas efter redovisning av
de åtaganden som parterna har gjort att gemensamt, för
en period på minst tre år, utnyttja det vetande och den
sakkunskap som krävs för att uppnå syftet med samarbets

projektet. Dessa åtaganden skall omfatta en klausul enligt
vilken det är förbjudet att säga upp kontraktet före ut
gången av den tidigare nämnda treårsperioden . Denna pe
riod får inte börja före den 1 januari 1992.

Om de tidigare nämnda åtagandena inte fullgörs får köpa
ren inte lämna in ansökan om stöd till saluföring för det
aktuella regleringsåret.

b) Produktbeskrivning.

c) Aktuella mängder.

KAPITEL IV

d) Kontraktsperiod.
e) Tidsplan för saluföring.

Allmänna bestämmelser

f) Förpackningsmetod och uppgifter om transport (villkor
och kostnader).

g) Exakt leveransskede .
3.
De behöriga myndigheterna skall undersöka om
kontrakten uppfyller bestämmelserna i artikel 15 i förord
ning (EEG) nr 3763/91 och i denna förordning. De skall
särskilt kontrollera att kontrakten innehåller de uppgifter
som anges i punkt 2.
De skall informera näringsidkaren om att punkt 6 eventu
ellt skall tillämpas.

4. För att beräkna stödbeloppet skall värdet av den sa
luförda produktionen, levererad fritt bestämmelseorten,
fastställas på grundval av årskontraktet, de särskilda trans
porthandlingarna och eventuella andra underlag som läm
nats in till stöd för ansökan om betalning.
Det värde av den saluförda produktionen som skall använ
das vid beräkningen är värdet motsvarande en leverans
fritt första lossningshamn eller lossningsflygplats.

Myndigheterna kan begära att få ytterligare uppgifter eller

Artikel 10

1 . Ansökningar om stöd till försörjning av den lokala
marknaden enligt kapitel I, stöd till produktion enligt ka
pitel II samt stöd till saluföring enligt kapitel III skall
lämnas in till de myndigheter som de franska myndighe
terna har utsett i enlighet med de förlagor som dessa har
upprättat, och under den eller de tidsperioder som de har
bestämt.

2. Ansökningarna skall åtföljas av fakturor och andra
underlag som kan styrka de åtgärder som vidtagits, särskilt
beträffande leveranskontrakt för de stöd som anges i ka
pitlen I och III.
3 . Efter kontroll av ansökningarna om stöd och under
lagen till dessa skall de behöriga myndigheterna, inom två
månader efter utgången av perioden för ansökan om stöd
enligt punkt 1 , utbetala det stöd som fastställts enligt ka
pitlen I, II och III.
Artikel 11

underlag till stöd för beräkningen av stödbeloppet.

5. Ansökningar om stöd skall lämnas in månaden efter
utgången av saluföringsperioden av den köpare som har
åtagit sig att saluföra produkten .

1 . De nationella myndigheterna skall vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att de villkor iakttas som krävs
för beviljande av de stöd som föreskrivs i artiklarna 13
och 15 i förordning (EEG) nr 3763/91 .
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I detta syfte skall de genomföra kontroller på plats genom
undersökning av ett antal ansökningar om stöd som re
presenterar minst 20 % av kvantiteterna och 10 % av
stödmottagarna.
De skall dra in de godkännanden som anges i artiklarna
3.2, 6.2 och 7.2 om de åtaganden som föreskrivs inte är
uppfyllda.

De får tillfälligt upphäva utbetalningen av stöd i relation
till hur allvarliga de konstaterade oriktigheterna är.
2. Om stöd har utbetalats oriktigt skall de behöriga
myndigheterna återkräva de utbetalade beloppen plus rän
ta som beräknas från och med den dag då stödet utbetala
des till och med den dag då det återbetalades.
Om det felaktiga beloppet utbetalats på grund av att felak
tiga deklarationer eller dokument lämnats eller till följd
av allvarlig försummelse från stödmottagarens sida skall
en straffavgift utkrävas som motsvarar det felaktigt utbe
talda beloppet plus ränta, vilken beräknas i enlighet med
föregående stycke.
Den räntesats som skall tillämpas skall vara den som gäl
ler för Europeiska fonden för monetärt samarbete för dess
transaktioner i ecu, offentliggjord i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning, C-serien, den dag den oriktiga
utbetalningen gjordes ökad med tre procentenheter.
3.

stämmelser som antagits för tillämpningen av artiklarna
13—15 i förordning (EEG) nr 3763/91 .
Artikel 13

När det gäller artikel 13.2 och 13.3 i förordning (EEG) nr
3763/91 skall ansökningar om stöd för 1996 lämnas till

de organ som de behöriga myndigheterna utsett och på de
villkor som dessa har fastställt.

Stödet skall utbetalas efter det att de behöriga myndighe
terna mottagit och godkänt bevisen för att de stödberätti
gande produkterna på ett effektivt sätt har skördats och
reserverats för produktion av torkad vanilj (svart) eller va
niljextrakt, eller tillverkats i enlighet med gällande tekni
ska procedurer samt hämtats av de organ som skall salufö
ra produkterna.

De behöriga myndigheterna skall kontrollera att inlämna

de ansökningar om stöd och underlagen till dessa är äkta
och riktiga.
Artikel 14

Förordning (EEG) nr 667/92 skall upphöra att gälla.

Stöd som återbetalats skall överföras till de utbeta

lande organen eller myndigheterna vilka skall dra av detta
stödbelopp från de utgifter som finansieras av Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket.
Artikel 12
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Artikel 15

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Frankrike skall senast tre månader efter det att denna för

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997 med
undantag av artikel 14 som är tillämplig från och med

ordning trätt i kraft meddela kommissionen de tilläggsbe

ikraftträdandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 mars 1997.

Pa kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

1 . Produkter enligt artikel 2.1 . Högsta kvantiteter enligt artikel 2.3 .
Kategori A
Produkt

KN-nummer

0701

ex 0706 10
ex 0707

Kvantitet

Potatis
Morötter

Gurkor
10 350

0803 00 11

Andra grönsaker
Mjölbananer

0804 30

Ananas

0807 11 00

Vattenmeloner

0709 90 90

ex 0603

(ton )

Tropiska blommor (anthurium standard, alpinas, heliconias)

6 600 000

(enheter)

Kategori B
Produkt

KN-nummer

0702

Tomater

ex 0703 10

Kepalök

ex 0704

Kål

ex 0705

Trädgårdssallat
Sallad, med undantag av trädgårdssallat
Auberginer
Sötpotatis
Jams, m.m .
Jams, m.m .
Pumpor

0709 90 10

0709 30 00
0714 20 10
ex 0714 90 11
ex 0714 90 19
ex 0709 90 90

0804 40
ex 0804 50 00
ex 0805

12 400

(ton)

Avokado

Mango
Citrusfrukter (apelsiner, mandariner, citroner, limefrukter och
grapefrukter)

0807 19 00

Meloner

0807 20 00

Papayafrukter
Litchiplommon

ex 0810 90 30

Kvantitet

Kategori C
Produkt

KN-nummer

0703 20

Vitlök

0708 20

Bönor

ex 0710 30 10
0810 10

Gurkmeja

Jordgubbar

ex 0810 90 40

Passionsfrukter

ex 0810 90 85

Rambutan

ex 0603 10

Tropiska blommor (hybrider av anthurium, orkidéer, balisier
pendula)

0603 10 11

Rosor

0603 10 51

Rosor

Kvantitet

375

(ton)

500 000

(enheter)
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2. Högsta kvantiteter enligt artikel 8

Produkt

KN-nummer

Kvantitet

(kg)

Grön vanilj

45 000

3301 21

Pelargonolja

12 500

3301 26

Vetiveriaolja

2 500

ex 0905
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BILAGA II

Stödbelopp enligt artikel 2.2 och stöd som ökats enligt artikel 3.1 andra stycket.
Kategori A
Produkt

KN-nummer

0701

Morötter

ex 0707

Gurkor

0803 00 11

Andra grönsaker
Mjölbananer

0804 30

Ananas

0807 11 00

Vattenmeloner

ex 0603

ökat stöd

enligt artikel 3

0,15 ecu/kg

0,1575 ecu/kg

0,15 ecu/enhet

0,1575 ecu/enhet

Potatis

ex 0706 10

0709 90 90

Stöd

enligt artikel 2

Tropiska blommor (anthurium standard, alpinas, heliconias)

Kategori B
Produkt

KN-nummer

0702

Tomater

ex 0703 10

Kepalök

ex 0704

Kål

ex 0705

Trädgårdssallat
Sallad, med undantag av trädgårdssallat

0709 90 10
0709 30 00
0714 20 10

ex 0714 90 1 1

ex 0714 90 19
ex 0709 90 90
0804 40

ex 0804 50 00
ex 0805

Auberginer
Sötpotatis
Jams , m.m.
Jams, m.m .
Pumpor

Ökat stöd

enligt artikel 3

0,23 ecu/kg

0,2415 ecu/kg

Avokado

Mango
Citrusfrukter (apelsiner, mandariner, citroner, limefrukter och
grapefrukter)

0807 19 00

Meloner

0807 20 00

Papayafrukter
Litchiplommon

ex 0810 90 30

Stöd

enligt artikel 2

Kategori C
Produkt

KN-nummer

0703 20

0708 20

ex 0710 30 10
0810 10

Stöd

ökat stöd

enligt artikel 2

enligt artikel 3

0,30 ecu/kg

0,3150 ecu/kg

0,30 ecu/enhet

0,3150 ecu/enhet

Vitlök
Bönor

Gurkmeja
Jordgubbar

ex 0810 90 40

Passionsfrukter

ex 0810 90 85

Rambutan

ex 0603 10

Tropiska blommor (hybrider av anthurium, orkidéer, balisier pen
dula)

0603 10 11

Rosor

0603 10 51

Rosor
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 490/97
av den 17 mars 1997

om ändring av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

den period da de tillämpas, skiljer sig med 5 ecu/ton från
den fastställda tullen skall en justering som motsvarar
denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför
nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i
förordning (EG) nr 486/97.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser

Artikel 1

importtullar inom spannmålssektorn (3), särskilt artikel 2.1
i denna, och

med beaktande av följande:

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 486/97 skall
ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 486/97 (4).
I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna under

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 mars 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21 .
(2) EGT nr L 126, 24.5.1996, s. 37.
O EGT nr L 161 , 29.6.1996, s. 125.
4 EGT nr L 75, 15.3.1997, s . 41 .
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BILAGA I

Importtullar för de produkter som tas upp i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92
Tull på import som
sker land -, flod - eller
Produkt

KN-nummer

havsvägen från hamnar
i Medelhavet, Svarta

havet eller Östersjön

Tull på import som
sker havsvägen från
övriga hamnar (2)
(ecu/ton)

(ecu/ton)
1001 10 00

Durumvete (')

17,96

7,96

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

30,73

20,73

1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för
utsäde (3)

30,73

20,73

av medelhög kvalitet

35,74

25,74

av låg kvalitet

60,53

50,53

1002 00 00

Råg

66,39

56,39

1003 00 10

Korn , för utsäde

66,39

56,39

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (3)

66,39

56,39

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

73,81

63,81

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

73,81

63,81

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

66,39

56,39

(') För durumvete som inte uppfyller den minimikvalitet som avses i bilaga I i förordning (EG) nr 1249/96, skall den tullsats tillämpas som fastställts för
vanligt vete av låg kvalitet.
(2) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en
nedsättning av tullarna med
— 3 ecu/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 ecu/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
H När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 14 eller 8 ecu/ton .
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BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar
(datumet 14.3.1997)

1 . Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)
Notering (ecu/ton)

Tillägg för golfen (ecu/ton)

Tillägg för Stora sjöarna (ecu/ton)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2 . 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

1 29,43

133,81

120,37

104,37

1 72,43 (»)

124,00 (')

30,21

20,84

9,50

12,21

—

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen — Rotterdam: 12,90 ecu/ton, Stora sjöarna — Rotterdam: 24,23 ecu/ton .

3. Tillskott (artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 ecu/ton).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 491/97
av den 17 mars 1997

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsfö
reskrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2375/96 (2), sär
skilt artikel 4.1 i denna,

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de

Artikel 1

omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 150/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen

och

i bilagan .

med beaktande av följande :

Artikel 2

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguay

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 mars 1997.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
2 EGT nr L 325, 14.12.1996, s. 5.

(3) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
(«) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 17 mars 1997 om fastställande av schablonvärden vid
import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (')

0702 00 15

204

0707 00 15

0709 10 10

0709 90 73

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

I
0805 30 20

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

0808 20 31

l

Schablonvärde

vid import

64,6

212

95,7

624

117,4

999

92,6

052

128,0

999

128,0

220

121,3

999

121,3

052

111,9

204

85,7

999

98,8

052

56,9

204

43,9

212

46,1

448

22,9

600

41,1

624

49,1

999

43,3

052

54,6

600

73,6

999

388

64,1
66,2
106,0

400

100,3

404

101,6

508

87,1

512

89,7

060

524

80,1

528

98,7

999

91,2

039

97,7

388

64,9

400

83,3

512

67,1

528

69,2
76,4

999

(') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 68/96 (EGT nr L 14, 19.1.1996, s. 6).
Koden "999" betecknar "övriga ursprung".
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 18 december 1996

om de villkor som har ålagts den andra GSM-radiotelefonioperatören i Spanien
(Endast den spanska texten är giltig)

(97/ 1 81 /EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

september 1994 ('). Denna skyldighet gäller inte för
den offentliga operatören Telefónica de Espana.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

peiska gemenskapen, särskilt artikel 90.3 i detta,

Företaget och de berörda tjänsterna

efter att i brev av den 23 april 1996 och den 30 maj 1996

ha givit de spanska myndigheterna respektive företaget
Telefónica de

Espana tillfälle att tillkännage sina

synpunkter på kommissionens klagomål rörande det
engångsbelopp som har ålagts Airtel Mövil SA, och

(2)

Telefónica de Espana är ett spanskt offentligt
företag i den mening som avses i artikel 2 i
kommissionens direktiv 80 /723 / EEG av den 25

juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna
mellan medlemsstater och offentliga företag (2).

med beaktande av följande:
Spaniens regering har ett avgörande inflytande över
Telefónica de Espana av följande tre orsaker:

SAKFÖRHÅLLANDET

i) Spanska staten är den största enskilda andels
ägaren i Telefónica de Espana . När kommis
sionen inledde ärendet hade den spanska staten
31,8 % av det utgivna andelskapitalet. Spanska
staten innehar för närvarande 21,6 % av det

Den statliga åtgärden i fråga

(1)

Den spanska regeringen har krävt ett engångsbe
lopp för att bevilja en andra licens för att upprätta
och driva ett nät på spanskt territorium för att
tillhandahålla allmänna tjänster inom mobil radio
telefoni genom det alleuropeiska digitala GSM
systemet (Global System for Mobile Communica
tions) ("GSM-tjänst").
Denna skyldighet anges i artikel 9.4 och 9.16

(Bases) i anbudsspecifikationerna som godkändes
genom ett ministerbeslut (Orden) av den 26

utgivna andelskapitalet. Det återstående andels
kapitalet är fördelat på uppskattningsvis
300 000 andelsägare .
ii) Spanska staten har rätt att utse en företrädare
med vetorätt för de beslut som fattas av bolags
styrelsen för Telefónica de Espana. Enligt
artikel 2.9 i det kungliga lagdekretet (Real
Decreto-Ley) 6/ 1996 av den 7 juni 1996 (3)
kommer denna rätt att upphävas från den 1
januari 1998 .
(') Boletín Oficial del Estado nr 231 , 27.9.1994, s. 29778 .
V) EGT nr L 195, 29.7.1980 , s. 35.
(3) Boletín Oficial del Estado nr 139, 8.6.1996, s. 18975.
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iii) I enlighet med licensavtalet av den 26
december 1991 (') har Spaniens regering rätt att
direkt utse 25 % av ledamöterna i bolagssty
relsen för Telefónica de Espana. Som resultat av
detta förhållande och det faktum att spanska
staten är den största andelsinnehavaren följer att
Spaniens regering utsåg 18 av de för närvarande
25 medlemmarna av bolagsstyrelsen inklusive
styrelseordföranden .

begränsat anbudsförfarande . Emellertid förväntas
den nya erfarenheten inte att sättas i drift förrän i
mitten av 1997.

Tack vare telekommunikationsakten och licensav

talet har Telefónica de Espana kunnat tillhanda
hålla GSM-tjänster utan att ha deltagit i något
anbudsförfarande . Detta beskrivs mer utförligt
under punkt sju nedan . Telefónica de Espana har
fått tillåtelse av Spaniens regering att föra över sin
licens för tillhandahållande av mobila teletjänster

Aktieandelarna i Telefónica de Espana finns note
rade på spanska aktiebörser såväl som på börserna i
New York, London, Frankfurt och Tokyo. Om man
ser till omsättningen (1 740,5 miljarder spanska
pesetas under 1995) och till vinsten ( 133,2 miljarder
pesetas under 1995) är Telefónica de Espana en av
världens tio största telekommunikationsoperatörer.
Dess arbetsstyrka består av 69 750 anställda och
antalet abonnenter överstiger 16 miljoner.

Telefónica de Espana är således ett offentligt
företag eller företag som en medlemsstat beviljar
särskilda eller exklusiva rättigheter i den mening
som avses i artikel 90.1 i EG-fördraget.

(3)

— analoga och GSM — till Telefónica Servicios
Móviles, SA. (hädanefter Telefónica Servicios Móvi
les) som är ett helägt dotterbolag till Telefónica de
Espana. I detta beslut nämns endast Telefónica de
Espana eftersom licensen för att tillhandahålla
GSM-radiotelefonitjänster ursprungligen beviljades
detta företag.

(4)

direktiv 90/388/EEG av den 28 juni 1990 om

konkurrens på marknaderna för teletjänster (3). För
andra tjänster (som GSM-tjänster) var konkurrensen
begränsad. Telefónica de Espana har också beviljats
särskilda rättigheter tillsammans med de båda
offentliga företagen Ente Público Retevisión ("Rete
visión") och Organismo Autónomo de Correos y
Telégrafos för att tillhandahålla transmissionskapa
citet för telekommunikationstjänster.

Den 7 juni 1996 avskaffade man officiellt, genom
det kungliga lagdekretet nr 6/ 1996 monopolet på

i Västeuropa kan komma att öka från lite över en
miljon 1993 till 15 — 20 miljoner år 2000 (5).

området för taltelefoni och oligopolet avseende de
tillhörande infrastrukturerna. Spaniens regering kan
nu bevilja licenser till nya nationella och regionala
enhet som har fått licens för att tillhandahålla full

ständiga telekommunikationstjänster och har fått
mandat att sälja 80 % av sina andelar i ett

Den digitala, cellulära mobiltelefoni som uppfyller
GSM-standarden (Global System for Mobile
Communications) är en tjänst som nyligen utveck
lats i Europa och som möjliggör för abonnenter att
såväl ringa som att motta samtal överallt inom
gemenskapen samt i vissa andra europeiska länder.
Tjänsten, som grundas på användningen av ett digi
talt system, en kod och ett SIM-kort (Subscriber
Identity Module), erbjuder större utvecklingsmöjlig
heter är de mer traditionella radiotelefonitjänsterna
som baseras på analog teknik. Digital teknik ger en
överlägsen kvalitet och möjliggör dessutom överfö
ring av datauppgifter med hög hastighet och
kodning vilket garanterar bättre skydd mot samtals
avlyssning samt utnyttjar färre frekvenser än
analoga system. Därtill kommer att GSM-systemet
grundas på gemensamma EG-standarder avseende
gemensamma frekvensband som har godkänts på
gemenskapsnivå och i motsats till analoga system
som ofta inte är kompatibla från en medlemsstat
till en annan är GSM-systemet tänkt att bli en av de
alleuropeiska tjänster vilkas införande enligt rådets
direktiv 87/371 /EEG av den 25 juni 1987 (4) är ett
av huvudmålen för Europeiska unionens politik på
teleområdet. Slutligen finns det anledning att
framhålla att den marknad som håller på att skapas
för GSM-tjänster är särskilt dynamisk; enligt vissa
undersökningar uppskattas det att antalet användare

Telefónica de Espana tillhandahåller transmis
sionstjänster, sluttjänster och mervärdestjänster över
hela Spanien på grundval av telekommunikations
lagen (Ley de Ordenación de las Telecommunica
ciones) 31 / 1987 av den 18 december 1987 (2), samt
licensavtalet. Telefónica de Espana hade monopol
på att tillhandahålla vissa av dessa tjänster, som
taltelefonitjänster som faller inom ramen för
tillämpningen av artikel 1 i kommissionens

operatörer. Retevisión kommer att överföra sina
tillgångar på telekommunikationsområdet till en ny

(5)

Rådet har antagit direktiv 87/372/EEG av den 25
juni 1987 om vilka frekvensband som skall reser
veras för det samordnade införandet av allmänt

(«) EGT nr L 196, 17.7.1987, s. 81 .

(') Boletín Oficial del Estado nr 20, 23.1.1992, s. 2132.
(2) Boletín Oficial del Estado nr 303, 19.12.1987. Bland annat än
drad genom lag 32/ 1992 av den 3 december 1992.
(3) EGT nr L 192, 27.7.1990, s. 10 .
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(J) "Senario Mobile Communications up to 2010 — study on fo
recast developments and future trends in technical develop
ment and commercial provision up to the year 2010", EUTE
LIS Consult, oktober 1993 .
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tillgängligt, alleuropeisk, cellulär, digital, landba
serad mobilkommunikation inom gemenskapen (').

rättigheter eller ensamrätt kan beviljas . GSM-tjän
ster betraktas nu som mervärdestjänster som skall

I detta direktiv reserveras frekvensbanden 890—915
MHz och 935 — 960 MHz för införandet av ett

tillhandahållas under konkurrensförhållanden .

gemensamt system för digital GSM-radiotelefoni .
Dessa gemensamma frekvenser gör det möjligt för
flera konkurrerande operatörer att jämsides verka
på marknaden . Den kommersiella driften av GSM
tjänsten inom gemenskapen påbörjades sent år

Efter denna ändring av telekommunikationslagen
(Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones)
antog Spaniens regering det kungliga lagdekretet
1486/ 1994 av den 1 juli 1994 (4) (hädanefter "det
kungliga lagdekretet") om godkännande av de
tekniska föreskrifterna ("Reglamento Técnico") för

1992 . Sedan dess har alla medlemsstaterna utom

Luxemburg beviljat licenser till två operatörer.
Luxemburg har tillkännagivit sin avsikt att följa
deras exempel . Sverige har beviljat tre GSM-licen

tillhandahållande av automatiska mobila telekom

munikationstjänster med mervärde. I artikel 2 i de

tekniska föreskrifterna (bilaga till det kungliga
lagdekretet) fastställs att GSM-tjänster skall tillhan

ser .

dahållas under konkurrensförhållanden . I artikel 4 i

de tekniska föreskrifterna anges att GSM-tjänster
skall tillhandahållas av Telefónica de Espana och

Europeiska post- och telesammanslutningen
(CEPT) som omfattar de reglerande myndigheterna
från trettiosex länder (bl.a. Spanien) har rekommen
derat att konkurrensen mellan GSM-operatörer bör
uppmuntras aktivt och att konkurrenshämmande
bestämmelser bör upphävas (2).

(6)

Tyskland, Grekland, Frankrike, Nederländerna och
Förenade kungariket har gett eller beslutat att ge en
tredje operatör tillstånd att tillhandahålla tjänster
inom digital, cellulär radiotelefoni på högre
frekvensband grundat på DCS 1800-specifikatio
nerna. Enligt artikel 2 i kommissionens direktiv
96/2/ EG av den 16 januari 1996 om ändring av
direktiv 90/388/EEG med avseende på mobli- och
personkommunikation (3) skall medlemsstaterna
utfärda licenser för att driva mobilsystem enligt
DCS 1800-standarden senast den 1 januari 1998 .
Medlemsstaterna får dessutom inte begränsa möjlig
heten att kombinera mobila teknologier eller

system och medlemsstaterna måste under alla
omständigheter ta i beaktande kravet på att upprätt
hålla effektiv konkurrens mellan operatörerna på
marknaden i fråga.

Bakgrund

(7)

Efter ändringar av telekommunikationslagen (Ley
de Ordenación de las Telecomunicaciones) genom

lag nr 32/ 1992 av den 3 december 1992 liberalise
rades marknaden för tillhandahållande av GSM

tjänster från och med den 31 december 1993 .
Därför betraktas tillhandahållandet av GSM-tjänster

inte längre som någon sluttjänst, för vilket särskilda

en konkurrerande licensinnehavare . I den första

övergångsbestämmelsen i de tekniska föreskrifterna
anges förfarandet för hur Telefónica de Espana kan
erhålla licens utan anbudsförfarande .

Det kungliga lagdekretet innehåller inga uttryckliga
bestämmelser om engångsbelopp för GSM-licensen .
Dock anges det i artikel 4.4 a i de tekniska före
skrifterna att en av de faktorer som bör beaktas , vid

bedömningen av den andra operatörens ansökan
om licens, är "maximering av ekonomiska bidrag".
(8)

Genom ett ministerbeslut (Orden) av den 26
september 1994 O antog Spaniens regering anbuds
specifikationerna och inledde anbudsförfarandet
avseende beviljande av en andra driftslicens för
tillhandahållande av GSM-tjänster. Den andra
licensen gäller under 1 5 år och kan därefter

förlängas med fem år. Övriga villkor för licensen
anges i anbudsspecifikationerna .
I artiklarna 9 och 16 (Bases) i anbudsspecifikatio
nerna finns bestämmelser om ett engångsbelopp på
minst 50 095 miljarder pesetas att betalas till
finansministeriet. Vidare ges en indikation på
vilken vikt som skulle läggas vid de olika anbuds
specifikationerna. Konsekvensen av sista stycket i
artikel 16 är att den som erbjuder mindre än 50
miljarder pesetas automatiskt gallras ut.

Ministeriet för offentliga arbeten, transport och
miljö beviljande, genom ett ministerbeslut (Orden)
av den 29 december 1994 (6), den andra licensen till
Airtel Movil SA (hädanefter Airtel Movil) (som då
hette Alianza Internacional de Redes Telefónicas,

SA) trots att det engångsbelopp på 85 miljarder
pesetas som erbjudits inte var det högsta (det högsta
erbjudna engångsbeloppet var 89 miljarder).

(') EGT nr L 196, 17.7.1987, s. 85.

(2) "Review of the Requirements for the Future Harmonisation of
Regulatory Policy Regarding Mobile Communication Servi

ces", CEPT/ ECTRA (92) 57, s . 17.
P) EGT nr L 20, 26.1.1996, s. 59.

(4) Boletín Oficial del Estado nr 168 , 15.7.1994, s. 22672.
(s) Boletín Oficial del Estado nr 231 , 27.9.1994, s . 29779.
(6) Boletín Oficial del Estado nr 4, 5.1.1995, s. 464.
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Enligt artikel 9 (Base) i anbudsspecifikationerna var
Airtel Movil tvugna att erlägga engångsbeloppet vid
det tillfälle då företaget formellt erhöll licensen i
och med att licensavtalet undertecknades den 3 fe

bruari 1995. Samma dag beviljades Telefónica de
Espana en motsvarande GSM-licens utan att erlägga
något sådant belopp.

18 . 3 . 97

plingstaxorna under de 15 år som licensen gäller
för. Sänkningen skulle gälla för både Telefónica de
Espana och den andra operatören. Det hävdades att
beslut om sänkningar skulle komma att fattas i sep
tember 1996 och att det skulle bli upp till
25 %-iga sänkningar av taxorna.
Kommissionen stod fast vid åsikten att detta inte

(9)

I sin skrivelse av den 6 februari 1995 framförde
kommissionen ett antal anmärkningar avseende det
förfarande som använts för att välja ut en andra op
eratör och där den andra operatören hade getts
mindre fördelaktiga villkor än Telefónica de Espa
na .

I en skrivelse av den 20 april 1995 svarade
Spaniens regering på kommissionens anmärkningar
och beskrev omständigheterna kring licensierings
förfarandet vilka enligt Spaniens regering uppväger
det engångsbelopp som erlades av Airtel Movil.

Den 1 juli 1995 började Telefónica de Espana att
driva sin GSM-tjänst kommersiellt.

skulle förändra obalansen mellan de två operatörer
na .

I en skrivelse av den 23 april 1996 anmodade kom
missionen formellt Spaniens regering att antingen

i) återbetala engångsbeloppet till den andra opera
tören eller vidta andra åtgärder för att korrigera
obalansen , eller

ii) framlägga sina synpunkter på kommissionens
argument.

I en skrivelse av den 30 maj 1996 anmodade kom

missionen Telefónica de Espana att framlägga syn
punkter på kommissionens skrivelse till Spaniens
regering av den 23 april 1996. En kopia av skrivel

I en skrivelse av den 18 juli begärde kommissionen
ett klargörande från Spaniens regering avseende rät
ten att utnyttja alternativa telekommunikationsnät
och att direkt sammankoppla med förhyrda nät
verksförbindelser, samt avseende vilken metod som
skulle komma att användas för att ändra taxorna för

sammankoppling med det fasta nätverket. Detta
klargörande var nödvändigt för att kommissionen
skulle kunna bedöma huruvida dessa faktorer inne

bar sådana fördelar för den andra operatören att de
skulle kunna uppväga den konkurrensnackdel som
tvånget att erlägga engångsbeloppet innebar.
Den 3 oktober 1995 inledde Airtel Movil sin verk
samhet.

I en skrivelse av den 27 november 1995 svarade

Spaniens regering på kommissionens anmodan om
klargörande och hävdade att den andra operatören
själv kunde upprätta sin egen infrastruktur och
även utnyttja den infrastruktur som upprättats av
Retevisión och Correos y Telégrafos som ett alter
nativ till Telefónica de Españas nätverk. Vidare
hävdades att Spaniens regering inte hade mottagit
någon förfrågan om direkt sammankoppling samt
att frågan om sänkta taxor skulle komma att under
sökas under 1996 .

Vid ett möte den 16 januari 1996 mellan Spaniens
regering och kommissionen, hävdade Spaniens re
gering att det skulle vara omöjligt att rätta till oba
lansen mellan Telefónica de Espana och den andra

operatören bara genom att ålägga Telefónica de
Espana att erlägga samma engångsbelopp på 85 mi
ljarder pesetas. Spaniens regering föreslog att en
möjlig lösning skulle vara att sänka sammankop

sen med den formella underrättelse av den 3 april
1996 bifogades.

Vid ett möte den 28 april 1996 mellan Spaniens re
gering och kommissionen föreslog Spaniens rege
ring att obalansen mellan Telefónica de Espana och
den andra operatören skulle kunna utjämnas om
Telefónica de Espana överförde kostnaderna för
driften av TRAC-projektet (Tecnologia Rural de
Acceso Celular, dvs . access till cellulär teknik för

landsbygdsområden) till sin avdelning för mobilte
lefoni, Telefónica Servicios Móviles. Inom ramen

för denna tjänst betalar kunder i glesbygdsområden
fasta taxor till Telefónica de Espana för samman
koppling med det fasta telenätet med hjälp av mo
bil analog teknik och infrastruktur. Kommissionen
har undersökt detta förslag och i skrivelserna av
den 29 april 1996 och den 10 maj 1996 begärde
kommissionen ytterligare upplysningar för att kun
na göra en fullständig bedömning av förslaget. När
det inte kommit något svar på någon av skrivelser
na skickade kommissionen en påminnelse den 3
juni 1996. Genom en skrivelse av den 7 juni 1996
tillhandahöll Spaniens regering en del av de
upplysningar som begärts. Emellertid innehöll de
inlämnade upplysningarna inte tillräckliga uppgif
ter om vilka de reella kostnaderna för TRAC-pro
jektet skulle bli för Telefónica Servicios Móviles.
Följaktligen kunde kommissionen inte göra någon
bedömning av i vilken utsträckning förslaget skulle
innebära att jämvikten mellan de båda GSM-opera
törerna återställs .

Vid ett möte mellan Spaniens regering och kom
missionen den 9 juli 1 996 påpekade kommissionen
att denna fråga inte hade lösts och Spaniens rege
ring skulle komma med ett nytt förslag. Fram till
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dags dato har kommissionen inte erhållit något svar
på den formella underrättelsen av den 23 april
1996 och Telefónica de Espana har inte lämnat nå
gra synpunkter på den formella underrättelsen av
den 23 april 1996 och Spaniens regering har inte
kommit med några ytterligare förslag.

punkten däremot i radiogränssnittet mellan det
mobila telenätets basstation och den mobila statio

nen, vilket innebär att det inte finns någon fysisk
anslutningspunkt. Definitionen av taltelefonitjän
ster så som den anges i artikel 1 i direktivet är där
för inte tillämplig på mobiltelefonitjänster.

( 14)
KOMMISSIONENS BEDÖMNING

Artikel 90.1

( 10)

Nr L 76/23

I artikel 90.1 föreskrivs att medlemsstaterna beträf
fande offentliga företag och företag som de beviljar
särskilda eller exklusiva rättigheter inte skall vidta
och inte heller bibehålla åtgärder som strider mot
reglerna i fördraget, i synnerhet konkurrensregler

För att en produkt skall kunna anses utgöra en av
gränsad marknad som är tillräckligt differentierad
från andra marknader bör den, i enlighet med Eu
ropeiska gemenskapernas domstols rättspraxis (')
kunna individualiseras genom de särskilda egenska
per som skiljer den från andra produkter såtillvida
att den endast i ringa grad är utbytbar med dem
och endast utsatt för en obetydlig konkurrens från
dem .

Det är tveklöst sa att utbytbarheten mellan mobil
radiotelefoni och telefoni som bjuds ut över ett fast
nät är nästan obefintlig. De användare som tecknar
ett abonnemang för en biltelefon eller en bärbar te
lefon avslutar vanligen inte det abonnemang som
de tidigare tecknat för en telefon som installerats
hemma eller på arbetet. Den mobila radiotelefonin
utgör alltså en ny tjänst som kompletterar den tra

na .

Telefónica de Espana är ett offentligt företag som
har givits ensamrätt att driva det fasta telenätet och
tillhandahålla taltelefonitjänster samt analoga mobi
la radiotelefonitjänster. Genom licensavtalet har Te
lefónica de Espana också rätt att driva ett mobilt

ditionella telefonen utan att ersätta den . Denna dif

GSM-radiotelefoninät, vilket är att betrakta som en

ferentiering framgår också av en mycket betydande
prisskillnad.

särskild rättighet eftersom denne operatör inte valts
ut enligt objektiva och icke-diskriminerande krite
rier.

Man kan visserligen förutse att en större utbredning
av mobilradiotelefonin på sikt kommer att leda till

Att den andre operatören ålades att betala ett en
gångsbelopp utgör en statlig åtgärd enligt artikel

ett enda telekommunikationssystem som omfattar
olika för närvarande avgränsade marknader. Villko
ren för tillämpningen av artikel 86 bör emellertid

90.1 .

utvärderas på grundval av nuvarande efterfråga och
inte på grundval av en eventuell utveckling i en

Artikel 86

obestämd framtid .

Den relevanta marknaden

( 11 )

Den relevanta marknaden är marknaden för drift av
digitala, cellulära, mobila radiotelefonitjänster. Den
na marknad bör skiljas från marknaden för fast tal
telefoni samt från marknaden för andra mobila te

lekommunikationstjänster.

( 12)

Kommissionen definerar marknaden för taltelefoni
i direktiv 90/388/EEG. I direktivet görs åtskillnad
mellan "tjänster som helt eller delvis består av att
överföra och sända signaler på det allmänt tillgäng

liga telenätet" och mobila radiotelefonitjänster vilka

( 15)

Efter att ha fastslagit att mobilradiotelefonin , med
hänvisning till de skäl som anges ovan, inte bör an
ses vara en del av marknaden för taltelefonitjänster
på allmänt tillgängliga nät, återstår det att avgöra
om och i vilken grad det vore berättigat att göra åt
skillnad mellan cellulära mobilradiotelefonitjänster
grundade på GSM-standarden, vilka är föremål för
detta beslut (och som Telefónica de Espana i Spani
en gett varumärket Movistar), och analoga, cellulära
radiotelefonitjänster (som Telefónica de Espana i
Spanien gett varumärket Moviline).

inte omfattas av direktivet.

( 13)

Kommissionen noterar att cellulär GSM-mobilra

Taltelefoni är i enlighet med det direktivet den hu
vudsakliga tjänst som tillhandahålls över det all
mänt tillgängliga fasta telenätet, dvs. mellan defini
erade nätanslutningspunkter. Anslutningspunkterna

diotelefoni inte endast är en teknisk utveckling av
det äldre konceptet med analog, cellulär radiotele
foni . Förutom de fördelar som GSM erbjuder i fråga

definieras som "alla fysiska anslutningar och deras
tekniska uppkopplingspecifikationer". När det gäl
ler mobilkommunikation befinner sig anslutnings

(') Dom av den 14 februari 1978, mal 27/76, United Brands mot
kommissionen , [ 1978] Rec. 207.
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om röståtergivningskvalitet och effektivare använd
ning av den tillgängliga frekvensbandbredden (som
gör det möjligt att inom samma tilldelade frekvens
område öka antalet användare betydligt) erbjuder
denna tjänst nya funktioner, vilka beskrivs nedan,

(16)

i) GSM grundar sig på en gemenskapsstandard
och är avsedd att vara alleuropeisk. Förutsatt att
bilaterala avtal, så kallade "roaming agree
ments", har slutits mellan olika nätoperatörer,
ger detta system varje användare möjlighet att
ringa från sin mobiltelefon , också utanför den

Slutsatserna av den rättsliga bedömningen skulle
under alla omständigheter inte bli annorlunda, även
om analog radiotelefoni och GSM endast skulle

utgöra två delar av samma marknad. Som framgår
nedan (punkt 21 ) skulle detta endast medföra en

något annorlunda formulering av det första anta

operatörs nationella territorium med vilken an
vändaren har tecknat abonnemang, inom hela
det territorium som medlemmarna i "GSM Me

Pa grund av ovanstående omständigheter och under
nuvarande förhållanden samt med hänsyn tagen till
marknadens utvecklingsmöjligheter, finns det såle
des anledning att betrakta GSM-radiotelefonitjän
sterna som en marknad som förmodligen även
utgör en avgränsad marknad i förhållande till mark
naden för analog mobiltelefoni .

och som motsvarar behov som endast en del av
mobilradiotelefonianvändarna har:

morandum of Understanding" täcker, både i
Europa och i andra delar av världen . För vissa
användare som, av yrkesmässiga skäl, endast an
vänder mobila radiotelefonitjänster inom det
nationella territoriet eller inom en region, är
denna nya kapacitet inte av intresse . För andra
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gandet om överträdelse .

(17)

I överensstämmelse med domstolens rättspraxis
utgör denna marknad, som för närvarande sträcker

sig över hela Spaniens territorium, en väsentlig del
av den gemensamma marknaden .

Dominerande ställning

kan den däremot vara ett skäl för att teckna

abonnemang.

( 18)
ii) Utöver överföring av taltelefoni via GSM, ger
GSM-tjänsten också möjlighet till överföring av
datauppgifter med hög hastighet och uppfyller

lande av vissa tjänster inneha en dominerande ställ
ning i enlighet med artikel 86 i fördraget (2). Detta

är fallet med Telefónica de Espana och dess heläg
da dotterbolag Telefónica Servicios Móviles, som

därmed särskilda behov som endast en del av

den faktiska potentiella kundkretsen för mobila
radiotelefonitjänster har.

tills helt nyligen var de enda företag som
lagenligen kunde erbjuda ett allmänt tillgängligt te
lenät, taltelefonitjänster och analoga radiotelefoni
tjänster i Spanien, det vill säga tre marknader på

iii) Den digitala kodningen av meddelandena gör
det möjligt att garantera ett skydd mot samtals
avlyssning som är mycket överlägset motsvaran
de skydd inom det analoga systemet; även detta

vilka företagen således innehar en dominerande
ställning. Såsom anges ovan kommer den licens
som Retevisión nyligen fick för att bedriva verk
samhet på denna marknad för taltelefoni och un
derliggande infrastrukturer inte på länge att ha nå
gon större inverkan på den marknadsandel som Te
lefónica de Espana har.

är en fördel som berör endast en del av använ

darna (särskilt affärskunder).
iv) Den digitala tekniken gör det möjligt att erbju
da en hel rad avancerade teletjänster som inte
kan erbjudas på ett analogt nät (eller som endast
kan erbjudas till betydligt högre kostnad). Häri
inbegrips nummerpresentation, röstbrevlåda (in
klusive ett system för överföring av korta med
delanden — SMS), samt tjänster för krypte
rat tal .

Mot denna bakgrund förefaller det inte möjligt att
på kort sikt helt ersätta den analoga radiotelefonin
med GSM-systemet. Det är tvärtom troligt att även
om man kan observera en övergång bland
kunderna från det ena systemet till det andra, kom
mer de två systemen att fortsätta existera sida vid si
da under flera år till (') eftersom de i hög grad fyller
olika behov. Det förefaller för övrigt som om vissa
operatörer fortsätter att investera i det analoga nätet
även i de länder där GSM-systemet är fullt funk
tionsdugligt.
(') Ministerbeslut av den 13 mars 1995, Boletín Oficial del
Estado, nr 101 , 28.4.1995, s . 12573 .

Enligt domstolens rättspraxis kan ett företag som
innehar ett i lag reglerat monopol för tillhandahål

Missbruk av dominerande ställning
( 19)

Domstolen har påpekat att "ett sunt icke-snedvridet
konkurrenssystem så som det föreskrivs i fördraget
förutsätter att de olika rörelseidkarna garanteras lika
möjligheter" (3).

Lika möjligheter för rörelseidkaren är viktigt fram
för allt när det gäller nya aktörer på en marknad
där en dominerande aktör från en besläktad, men

avgränsad, marknad håller på att etablera sig, vilket
är fallet med Telefónica de Espana och dess dotter
företag Telefónica Servicios Móviles.
(2) Dom av den 3 oktober 1985, mål C-311 /84, Centre belge
d'études de marché — Télémarketing (CBEM) SA mot Com
pagnie luxemburgeoise de télédiffusion (CLT) SA och Infor
mation publicité Bénélux (IPB) SA, [ 1985] Rec. 3261 .
(3) Dom av den 19 mars 1991 , mal C-202/88 , Frankrike mot
kommissionen, [ 1991 ] Rec. I-1223, punkt 51 , s . 1271 .
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Telefónica de Espana åtnjuter redan betydande för
delar när det gäller att uppnå en dominerande
marknadsandel på marknaden för GSM-radiotelefo

Nr L 76/25

ning pa marknaden för analog tråd- eller mobiltele

foni till marknaden för GSM-radiotelefoni genom
att pålägga sin konkurrent ökade kostnader, t. ex.

ni :

genom att avkräva avgifter för sammankoppling
som inte står i relation till kostnaderna . Samma an

alys skulle gälla om det fanns endast en marknad
för alla tjänster inom området för radio- och mobil
telefoni och Telefónica de Espana stärkte sin ställ
ning på marknaden på samma sätt.

i) En tidsmässig fördel: företaget började utveckla
sitt nät före den andra opertören och kan därför
erbjuda en bättre geografisk täckning; det börja
de erbjuda sina tjänster den 1 juli 1995, medan
den andra operatören började erbjuda sina tjän
ster den 3 oktober 1995 .

(21 )
ii) Potentiella kunder: i oktober 1996 hade Telefó
nica de Espana 1 235 690 abonnenter för sina
analoga radiotelefonitjänster Moviline och före
taget får 10 000 — 20 000 nya abonnenter varje
månad . De abonnenter som redan finns hos

Moviline, den analoga tjänsten , kan utgöra en
bas av potentiella abonnenter för Movistar,
GSM-tjänsten .
iii) Ett befintligt distributionsnät: nätet är känt hos
allmänheten eftersom Telefónica de Espana kan
bjuda ut sin GSM-tjänst genom sitt Moviline-di
stributionsnät .

iv) Särskilt förmånlig information : Telefónica de
Espana har tack vare sin erfarenhet genom Mo
viline erhållit detaljerad information om de
spanska abonnenternas telefonvanor avseende
såväl användarkategorier som regioner. På
grund av att företaget dessutom åtnjuter en do
minerade ställning för att tillhandahålla fasta
förbindelser för GSM-nätoperatörerna, kommer
det också i fortsättningen att erhålla viktig in
formation om samtalstrafiken . I verkligheten
finns det för närvarande inget realistiskt alterna
tiv till Telefónica de Españas nät för den andra
operatören .

v) Stordriftsfördelar på infrastrukturområdet: Tele
fónica de Espana var fram till juni 1996 den en
da licensinnehavaren på området för fast taltele
foni och är för närvarande den enda operatören
på den marknaden . Fram till den 3 oktober
1995 var Telefónica de Espana också den enda
operatören på området för mobiltelefoni. Detta
innebär att Telefónica de Espana har haft till
gång till platser och antenner för att sätta upp
ett GSM-nät som konkurrenten inte har tillgång
till . Dessutom subventionerar vissa autonoma

regioner utvecklingen av analoga radiotelefoni
nät i områden som har ett otillräckligt trådnät
(TRAC-projektet).

Den andra operatören verkar under svårare förhål
landen än Telefónica de Espana till fjöld av den en
gångsbetalning som nämns ovan .
Telefónica de Espana skulle inte, utan att bryta mot
artikel 86, kunna utsträcka sin dominerande ställ

I enlighet med artikel 90.1 i EG-fördraget måste
Spanien avstå från att vidta åtgärder som, genom att
öka kostnaderna för marknadsinträdet för den enda

konkurrenten till ett offentligt företag på en mark
nad som nyligen öppnats för konkurrens, i bety
dande grad snedvrider denna konkurrens. På grund
av den ytterligare finansiella börda som läggs på det
enda konkurrerande företaget kommer i själva ver
ket Telefónica de Espana att stå inför valet mellan
två marknadsstrategier, vilka bägge innebär en över
trädelse av artikel 90.1 i förening med artikel 86 .

Dessa marknadsstrategier är antingen i) att utvidga
eller förstärka sin dominerande ställning, eller ii) att
begränsa produktion, marknader eller teknisk
utveckling enligt artikel 86 b.

i) Utvidgning (') eller förstärkning av det
offentliga företagets dominerande ställ
ning

Det engångsbelopp på 85 miljarder pesetas som
den andre opertören på marknaden betalat måste
med nödvändighet skrivas av mot de framtida in
täkterna. Den andre operatören kommer därför
att få svårigheter att kunna konkurrera med den
förste operatören med hjälp av rabatterade taxor.
Den förste operatören, Telefónica de Espana,
som inte behöver skriva av motsvarande belopp,
och som för övrigt, som föjld av sin dominerande
ställning på infrastrukturmarknaden, känner till
den andre operatörens kostnadsstruktur, skulle

på så sätt kunna uppmuntras till att, genom att
tillämpa lägre taxor, utvidga sin nuvarande domi
nerande ställning på infrastrukturmarknaden och
marknaden för analog mobiltelefoni till att också
omfatta

marknaden

för

GSME-mobiltelefoni .

Med endast en marknad för radiotelefonitjänster,
skulle Telefónica de Espana stärka sin domine
rande ställning på marknaden i stället för att
utvidga den .

Dessutom skulle Telefónica de Espana till exem
pel kunna använda besparingen på 85 miljarder
pesetas till att utvidga sitt distributionsnät,
tillämpa en aggressiv prissättning för sina tjänster
(') Se t. ex. dom av den 17 november 1992, förenade målen C
271 /90, C-281 /90 och C-289/90, Spanien, Belgien och Italien
mot kommissionen. [ 1992] Rec. I-5883, punkt 36.
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pa GSM-marknaden i det fall den möter konkur
rens från den andre operatören, ge potentiella
abonnenter specialerbjudanden eller ha intensiva
reklamkampanjer. Valet av denna strategi, som
föranletts av den statliga åtgärden, skulle kunna
hota den andre operatörens lönsamhet.

Telefónica de Espana befinner sig på så sätt i en
situation där det skulle kunna utvidga eller för
stärka sin dominerande ställning tack vare den
konkurrensfördel det fått på grund av den sned
vridning av kostnadsstrukturen som engångsbe
loppet har medfört. Detta innebär att den statliga
åtgärden strider mot artikel 90 i förening med
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nadsstruktur och skulle därmed kunna ledas att

behålla högre taxor för sina GSM-tjänster än vad
som skulle ha varit fallet utan den statliga åtgär
den i fråga. Detta skulle kunna innebära en be
gränsning av produktionen, marknaden och den

tekniska utvecklingen enligt artikel 86 b av
GSM-tjänsten, som bygger på en mer avancerad
teknik, till förmån för den äldre analoga tjän
sten. Detta skulle försena utvecklingen mot per
sonlig kommunikation som kombinerar mobila

och fasta nät. Denna utveckling kan endast för
verkligas om taxorna för mobilkommunikation
sänks väsentligt.

artikel 86 .

ii) Begränsning av produktion , marknader
och teknisk utveckling enligt artikel 86
b

Kravet att betala in 85 miljarder pesetas kom
mer att försena den nya operatörens invester
ingar, eftersom den del av startkapitalet måste
användas till att betala engångsbeloppet och där
för kan användas varken för lämpliga invester
ingar i nätutveckling eller för att sänka taxorna.
Den andre operatören måste i själva verket öka
sitt kapital med cirka 40 miljarder pesetas i fe
bruari 1996 för att kunna fullfölja sin investe

Det som gör att Telefónica de Espana skulle
kunne agera på detta sätt är att företaget dels
åtnjuter en gynnsam position genom sitt mono
pol när det gäller Moviline-systemet och att det
beviljas tillräckliga frekvensområden för att det
skall kunna fortsätta med denna tjänst, dels att
den spanska regeringen ekonomiskt straffar det
enda företag som har licens att upprätta en kon
kurrerande GSM-tjänst. Den försenade lanser
ingen av GSM och den begränsning av den tek
niska utvecklingen som orsakas av detta, som är
till nackdel för konsumenterna, komma därför

att bero på den statliga åtgärden i fråga, det vill
säga det engångsbelopp på 85 miljarder pesetas
som endast krävs av den andre operatören .

ringsplan .

Detta skulle kunna uppmuntra Telefónica de
Espana att försena utvecklingen av nätet för
GSM-radiotelefoni och koncentrera sina insatser

till det analoga Moviline-systemet. Moviline-sy
stemet är mer attraktivt eftersom huvvuddelen

Kommissionen har gjort en liknande analys i ett
ärende som berör ett engångsbelopp i Italien . Efter
att utan resultat ha begärt korrigerande åtgärder,
fattade kommissionen beslut 95/489/ EG riktat till

Italien enligt artikel 90.3 i EG-fördraget ('). Kom
missionen har sedan dess underrättats om att såda

na korrigeranda åtgärder har vidtagits eller håller på

av investeringarna redan är avskrivna och efter
som det har större täckningsgrad.

att vidtas .

Initialinvesteringen för att upprätta ett GSM-nät
i Spanien uppgår till cirka 250 miljarder pesetas.
När engångsbetalningen läggs till initialinveste
ringen ökar alltså den andre operatöners finansi
eringsbehov med mer än en tredjedel. Det fak

Enligt domstolens rättspraxis (2) föreskrivs i artikel
90.1 att medlemsstaterna inte skall vidta åtgärder
som kan antas leda till att företaget bryter mot de
bestämmelser som denna hänvisar till, dvs. i detta
ärende särskilt dem som föreskrivs i artikel 86 .

tum att de som ansökte om den andra licensen

var medvetna om den kommande snedvridning
en av konkurrensen på den spanska GSM-mark
naden till förmån för Telefónica de Espana min
skar inte obalansen. De företag som ville träda
in på marknaden hade inget annat val än att ta
med detta handikapp i beräkningen i sin affärs
plan .

I det andra antagandet känner Telefónica de
Espana, vilket redan påpekats, på grund av sin
dominerande ställning när det gäller infrastruk
turmarknaden till den andre operatörens kost

Den berörda statliga åtgärden står i bägge fallen i
strid med artikel 90.1 i förening med artikel 86 i
fördraget.
(') EGT nr L 280 , 23.11.1995, s . 49 .
(2) Se till exempel dom av den 23 april 1991 , mål C-41 /90, Höf
ner mot Macrotron, [ 1991 ] Rec. I-1979, samt domarna av den
18 juni 1991 , mål C-260/89 , EPT mot Dimotiki Etairia Pliro

forissis m . fl ., [ 1991 ] Rec. 1-2925, och av den 5 oktober 1994,
mål C-323/93, Société civile agricole d'insémination de la
Crespelle mot Coopérative d'élevage et d'insémination artifici
elle du département de la Mayenne, [ 1994] Rec. I-5077.
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Det ansvar som läggs pa medlemsstaterna enligt ar
tiklarna 86 och 90.1 i fördraget kan endast åberopas
om beteendet hos företaget i fråga kan påverka

Nr L 76/27

le kunna minska importen från andra medlems
stater av den tekniska utrustning som krävs för
att investera i marknaden för mobiltelefoni och
för att utveckla en effektiv infrastruktur.

handeln mellan medlemsstaterna. I detta fall kan

handeln mellan medlemsstaterna påverkas av fö
ljande anledningar:

De spanska myndigheternas svar
Det är troligt att varje utvidgning eller förstärkning
av Telefónica de Españas dominerande ställning,
liksom varje begränsning i produktionen, markna
derna eller den tekniska utvecklingen i samband
med GSM kommer att försena sänkningen av tax
orna för GSM-telefoni. Om engångsbetalningen på
85 miljarder pesetas inte hade krävts av den andre
operatören, skulle priskonkurrensen ha varit större
sedan GSM-tjänster infördes i Spanien och GSM
taxorna skulle ha sjunkit snabbare .

(23)

De spanska myndigheterna har anfört följande till
kommissionen :

— Enligt villkoren i den licens som den spanska
regeringen beviljade Telefónica de Espana år
1991 skulle Telefónica de Espana få en GSM-li
cens utan ytterligare betalning. Därför kan den
spanska regeringen inte kräva någon engångs
betalning på 85 miljarder pesetas av Telefónica
de Espana. Dessutom hävdar den spanska rege
ringen, samtidigt som den avvisar kompensa
tionsprincipen, att det relevanta beloppet för
engångsbetalningen är 50,095 miljarder och

— Om GSM-taxorna inte sjunker sa snabbt som de
skulle ha gjort utan den statliga åtgärden i fråga,
är det mindre troligt att invånarna i andra med
lemsstater skaffar sig ett abonnemang hos span
ska operatörer som ett alternativ till andra na
tionella eller utländska operatörer. Ett företag
eller en individ som är etablerad i till exempel
Frankrike skulle inte uppmuntras att köpa
spanska SIM-kort och använda dem genom
länkningsavtal ("roaming") mellan operatörerna,
eftersom de spanska taxorna inte är så låga som
de skulle ha varit om den andre operatören ha
de kunnat använda engångsbetalningen på 85
miljarder pesetas till att sänka sina taxor.

inte 85 miljarder pesetas. De anser att Airtel

Mövil själva ökade den ursprungsligen begärda
avgiften från 50,095 miljarder till 85 miljarder
pesetas utan att de var tvungna att göra detta.

Den lägsta lagstadgade engångsbetalningen
uppgick till 50,095 miljarder pesetas och det var
därför detta belopp som borde beaktas.
— Den spanska regeringen ansåg att en möjlig lös
ning skulle vara att sänka avgifterna för sam
mankoppling under licensens 15-åriga giltig
hetstid.

— Alla förseningar i utvecklingen mot lägre taxor
skulle i sin tur försena utvecklingen av mobilte
lefonitjänster, till exempel i form av förbättrade
abonnemangsvillkor och mer avancerade tekni
ska tjänster, så som beskrivs ovan . Detta skulle
avskräcka företag som är etablerade i andra
medlemsstater med effektiv konkurrens och nya

— Slutligen föreslog den spanska regeringen att
kostnaderna för TRAC-projektet skulle överfö
ras till Telefónica Servicios Móviles.

tjänster från att nyinvestera på marknaden för
spanska telekommunikationstjänster.

— Alla förseningar i den stadiga utvecklingen mot
lägre taxor skulle generellt kunna minska den
internationella telefontrafiken från Spanien. Fö
retag och enskilda med stora behov av mobil te
lekommunikation skulle tendera att skaffa sig
abonnemang hos utländska operatörer eller an
vända "callback"-system för att utnyttja lägre
taxor i andra medlemsstater.

Kommissionens bedömning

(24)

Även om den andre operatören själv erbjöd sig att
betala en avgift på 85 miljarder pesetas håller kom
missionen inte med om att engångsbetalningen var
frivillig, eftersom den var ett av kriterierna i an
budsförfarandet ('). Varje anbudsgivare måste erbju
da en så hög engångsbetalning som möjligt inom
ramen för sin affärsplan för att ha en chans att få li
censen . Det gavs bara vissa indikationer på vilken
relativ vikt som skulle läggas vid olika urvalskriteri

er. Den tydligaste indikationen gällde den lägsta

— Alla begränsningar av produktion, marknader
eller teknisk utveckling enligt artikel 86 b skul-

(.) Dom av den 26 april 1994, mål C-272/91 , kommissionen mot
Italien, [ 1994] Rec. I-1409, punkt 11 .
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tillåtna engångsbetalningen . Engångsbetalningen
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anröja snedvridningen av konkurrensen . Den mest
uppenbara åtgärden skulle vara att betala tillbaka
engångsbetalningen till Airtel Mövil .

var alltså ett av urvalskriterierna vid anbudsförfaran

det och den skulle betalas samma dag som licensen
undetecknades. Det är därför uppenbart att detta är
en statlig åtgärd .

Kommissionen skulle, på den spanska regeringens
begäran, vara beredd att undersöka om
överträdelsen kan upphöra genom att andra korri

Förfarandet för att välja ut den andra GSM-operatö
ren var i själva verket inte ett anbudsförfarande som
sådant. Urvalsförfarandet i Spanien var en hybrid av
jämförbara bud och anbud . Ett av de kriterier som
jämfördes var den engångsbetalning som anbudsgi
varna erbjöd för att få den andra licensen . Det var

gerande åtgärder vidtas, under förutsättning att de
verkligen uppväger den andre operatörens underlä
ge .

Det ankommer pa den spanska regeringen att in
komma med förslag i ärendet. Den spanska rege
ringen bör i varje fall tillhandahålla en sifferberäk
ning rörande dessa förslag som visar att de utgör en
faktisk kompensation för de 85 miljarder pesetas

därför svårt att veta vilket av kriterierna som var av

görande . Eftersom licensen beviljades utan att detta
tydligt angavs, tyder detta på att vilket som helst av
kriterierna kan ha varit av vikt.

som den andre operatören har betalat.

(25)

Kommissionen håller inte med om att den sänk
ning av avgifterna för sammankoppling som den
spanska regeringen föreslagit skulle återställa de
likvärdiga konkurrensvillkoren, eftersom den span
ska regeringen vägrade att överväga en asymmetrisk
sänkning av taxorna till förmån för enbart den an

Att kräva en likadan betalning av Telefónica Servi
cios Móviles skulle emellertid inte automatiskt

kunna anses vara en lämplig kompensationsåtgärd
under rådande omständigheter, och i synnerhet så
länge som ingen kostnadsredovisning genomförs
som skulle kunna garantera att betalningsbördan
endast skulle läggas på Movistar.

dre operatören .

(26)

Den lösning som den spanska regeringen föreslagit,
där investeringar i TRAC-projektet skulle kompen
sera för den andre operatörens engångsbetalning,
kan inte godtas under nuvarande omständigheter.

Bortsett från att de upplysningar som de spanska
myndigheterna lämnat inte är tillräckliga för att en
ordentlig bedömning skall kunna göras av den fak
tiska inverkan av sådana investeringar och att det
inte går att säkerställa att denna lösning är något
annat än en ren räkneoperation , är lösningen i
detta skede oacceptabel, eftersom Telefónica de
Españas tillhandahållande av samhällsomfattande
tjänster, vilka även omfattar avlägsna områden, re
dan kompenseras under nuvarande omständigheter
genom de ensam- eller specialrättigheterna som be
viljats Telefónica de Espana. Dessutom fick Telefó
nica de Espana offentliga subventioner, däribland
stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF), för att genomföra TRAC-systemet.

(29)

Vissa korrigerande åtgärder har redan nämnts under
bilaterala samtal med den spanska regeringen,
nämligen att
i) ge Airtel Mövil tillträde till Telefónica de
Españas TACS 900 kunddatabas, samtidigt som
skyddet av personliga uppgifter upprätthålls,
ii) göra en översyn av villkoren för taxorna på en
asymmetrisk grund för sammankoppling med
Telefónica de Españas kopplade telefonnät,

iii) ge både Telefónica Servicios Móviles GSM
tjänst och Airtel Mövil icke-diskriminerande
tillgång till samma antal GSM-frekvenser, in
klusive den allt snabbare liberaliseringen av
GSM-frekvenser som Telefónica de Espana för
närvarande använder för sina analoga tjänster,
iv) förlänga giltighetstiden för Airtel Móvils licens i
linje med det spanska beslutet nyligen i fråga
om kabeltevelicenser.

(27)

Kommissionen anser att det krav som ställs enbart
på den andre spanska operatören att göra engångs

betalningen på 85 miljarder pesetas i detta fall är
oförenligt med artikel 90.1 i förening med artikel
86 .

Att återkalla den licens som redan beviljats Airtel
Mövil kan inte heller under några omständigheter
betraktas som en lämplig åtgärd för att upphäva
överträdelsen . Anledningen är att detta skulle eli
minera den enda existerande konkurrenten till Te

(28)

Målet med detta förfarande är att fa den spanska re
geringen att vidta nödvändiga åtgärder för att und

lefónica Servicios Móviles på GSM-marknaden och
att det monopol som Telefónica de Espana skulle
åtnjuta för analog mobiltelefoni och GSM-tjänster
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under den tid som krävs för att genomföra ett nytt
anbudsförfarande, skulle försvåra konkurrensen yt
terligare till följd av den extra tidsfördelen .
Artikel 90.2

(30)

I artikel 90.2 i fördraget föreskrivs att företag som
anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse skall vara underkastade kon

kurrensreglerna, i den mån tillämpningen av dessa
regler inte rättsligt eller i praktiken hindrar att de
särskilda uppgifter som tilldelats dem fullgörs. Den
spanska regeringen har inte åberopat denna be
stämmelser för att rättfärdiga betalningen av en
gångsbelopp som ålagts den andre operatören .
Kommissionen anser, för sin del, att ett undantag
artikel 90.2 inte är berättigat i detta ärende,
eftersom det inte finns några faktorer som gör det
möjligt för den att dra slutsatsen att inbetalningen
av engångsbeloppet kan motiveras av fullgörandet,
rättsligt eller i praktiken, av en uppgift av allmänt
ekonomiskt intresse .

Nr L 76/29

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Spanien skall vidta nödvändiga åtgärder för att undanröja
den snedvridning av konkurrensen som orsakas av det en
gångsbelopp som Airtel Mövil SA har ålagts att betala och
säkerställa lika konkurrensvillkor för GSM-operatörerna
inom mobil radiotelefoni på den spanska marknaden se
nast den 24 april 1997 genom att

i) återbetala det engångsbelopp som Airtel Movil ålagts
att betala, eller

ii) efter kommissionens godkännande, vidta korrigerande
åtgärder som i ekonomiska termer är likvärdiga med
den inbetalning som den andre GSM-operatören gjort.
De åtgärder som slutligen vidtas får inte hämma den kon
kurrens som införts genom licensen till en andra GSM
operatör från den 29 december 1994.
Artikel 2

Spanien skall meddela kommissionen de åtgärder som det
vidtagit inom tre månader efter dagen för anmälan av det
ta beslut.

Artikel 3
SLUTSATS

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien .

(31 )

Med

beaktande

av

ovanstående

anser

kommissionen att den konkurrensmässiga nackdel
som uppstår genom kravet på betalning av en
gångsbeloppet, som endas ålagts den andre operatö
ren, för beviljandet av licens att driva ett GSM-nät i

Spanien, utgör en överträdelse av artikel 90.1 i för
draget i förening med artikel 86 .

Utfärdat i Bryssel den 18 december 1996.

Pä kommissionens vägnar
Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 24 februari 1997

om ändring av bilagan till direktiv 91/629/EEG om fastställande av lägsta djur
skyddskrav för kalvar
(Text av betydelse för EES)

(97/ 182/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

sina sex första levnadstimmar och så snart som möjligt

FATTAT DETTA BESLUT

efter födseln .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén .

med beaktande av rådets direktiv 91 /629/EEG av den 19

november 1991 om fastställande av lägsta djurskyddskrav

för kalvar ('), ändrat genom rådets direktiv 97/2/EG (2),
särskilt artikel 5 i detta, och
HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE .

med beaktande av följande:

Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har, i
enlighet med artikel 6 i direktiv 91 /629/EEG, den 9
november 1995 avgivit ett yttrande på grundval av vilket
kommissionen har utarbetat en rapport, som har lämnats
till rådet och till parlamentet.

Mot bakgrund av slutsatserna i denna rapport är det

lämpligt att ändra vissa bestämmelser i direktiv 91 /629/

Artikel 1

Bilagan till direktiv 91 /629/EEG skall ändras på följande
sätt :

1 ) Punkt 6 skall ersättas med följande :

EEG .

Kalvar som hålls inomhus bör inspekteras av ägaren eller

av den person som bär ansvaret för djuren minst två
gånger per dag och kalvar som hålls utomhus minst en
gång per dag.

Enligt uppgifter som grundas på sjukdomsfall, immunsy
stemets funktion och motion, bör kalvar utfodras på ett

sådant sätt att hemoglobinet i deras blod inte faller under
en viss miniminivå.

"6 . Alla kalvar som hålls inomhus skall inspekteras av
ägaren eller av den person som bär ansvaret för
djuren minst två gånger per dag och kalvar som
hålls utomhus skall inspekteras minst en gång per
dag. Varje kalv som uppvisar tecken på sjukdom
eller skada skall behandlas på lämpligt sätt utan
dröjsmål och en veterinär skall konsulteras så
snart som möjligt för varje kalv som inte reagerar
på djurskötarens vård. När så är nödvändigt skall
sjuka eller skadade kalvar isoleras i lämpligt
utrymme på torr och bekväm bädd ."

Tjudring av kalvar orsakar problem. Av den anledningen
bör individuellt kättade kalvar inte tjudras och kalvar som

är hysta i grupp bör endast tjudras under en kortare
period vid tidpunkten för utfodring med mjölk.
Kalvar bör utfodras med jäsbart fodermedel av lämplig
kvalitet och i en mängd som är tillräcklig för att upprätt
hålla tarmens mikrobiologiska flora, och med tillräckligt
med fibrer för att stimulera utvecklingen av tarmludd i
våmmen .

Utöver befintliga krav på tillhandahållande av vatten eller
andra vätskor skall kalvar när de är sjuka eller när vädret

är mycket varmt ha tillgång till färskvatten .
För att säkerställa fullgoda nivåer av immunoglobulin i
blodet bör kalvar erhålla tillräckligt med råmjölk under
(') EGT nr L 340 , 11.12.1991 , s . 28 .
2 EGT nr L 25, 18.1.1997, s . 24.

2) Punkt 7 skall ersättas med följande :
"7.

Det utrymme där kalvarna hyses måste vara
utformat så att kalvarna kan ligga ner, vila, stå upp
och hålla sig själv rena utan besvär."

3) Punkt 8 skall ersättas med följande :
"8 . Med undantag för kalvar som är hysta i grupp,
som får tjudras i perioder på högst en timme vid
den tidpunkt då de utfodras med mjölk eller
mjölkersättning, skall kalvar inte tjudras . När
tjuder används skall det inte förorsaka kalvarna
skada, det skall kontrolleras regelbundet och om
det är nödvändigt anpassas för att säkerställa att
det sitter bekvämt. Varje tjuder skall vara utformat
så att risken för kvävning eller skada undviks och
så att kalven kan röra sig i enlighet med vad som
anges i punkt 7."
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4) Punkt 11 skall ersättas med följande :
" 11 . För att främja deras hälsa och välbefinnande skall
alla kalvar utfodras med en diet som är anpassad
till deras ålder, vikt och beteendesmässiga och
psykologiska behov. I detta syfte skall deras foder
innehålla tillräckligt med järn för att säkra en
genomsnittlig hemaglobinkoncentration på 4,5
mmol /liter blod och från det att kalvarna är två

veckor gamla skall det varje dag innehålla en
minimiranson fiberrikt foder, som när kalvarna är
i åldern 8 till 20 veckor ökas från 50 till 250

gram. Kalvar skall inte förses med munkorg."

5) I den första meningen i punkt 12 skall "en gång"
ersättas med "två gånger".

6) Till punkt 13 skall en andra mening läggas:
"När det är mycket varmt eller i fråga om sjuka kalvar
skall dock färskt dricksvatten alltid finnas tillgängligt."

Nr L 76/31

7) En ny punkt 15 skall läggas till enligt följande :

" 15. Alla kalvarna skall få råmjölk så snart som möjligt
efter födseln och alltid inom de sex första lev
nadstimmarna."
Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998 .
Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 24 februari 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

Nr L 76/32
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 25 februari 1997

om ändring av beslut 96/659/EG om skyddsåtgärder mot "Crimean Congo
Haemorrhagic Fever" i Sydafrika
(Text av betydelse för EES)

(97/ 183/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

fjäderfä fran tredje land. För ratiter finns det ännu inget
beslut om detaljerade veterinärbestämmelser och utform
ningen av veterinärintyg.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén .

med beaktande av rådets direktiv 91 /496/ EEG av den 15

juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkon
troller skall organiseras för djur som importeras till
gemenskapen från tredje land och om ändring av direk
tiven

89/662/EEG, 90/425/EEG

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

och 90/675/EEG ('),

senast ändrat genom direktiv 96/43/ EG (2), särskilt artikel
18.7 i detta,

Artikel 1

med beaktande av rådets direktiv 90/ 675/ EEG av den 10

Kommissionens beslut 96/659/EG ändras på följande sätt:

december 1990 om principerna för organisering av veteri
närkontroller av produkter som förs in i gemenskapen

1 ) I titeln skall orden "i Sydafrika" utgå.

från tredje land (3), senast ändrat genom direktiv 96/43/
EG, särskilt artikel 19.7 i detta, och

2) I artikel 1 skall ordet "Sydafrika" ersättas med orden
"länder i Asien och Afrika".

med beaktande av följande :

3) Artikel 2 skall ersättas med följande :

Förekomst av "Crimean Congo Haemorrhagic Fever" har
konstaterats i Sydafrika.
Kommissionens beslut 96/659/ EG (4) förbjöd import av
levande ratiter och kött av ratiter från Sydafrika tills situa
tionen hade klarlagts.

"Artikel 2

1 . Trots vad som sägs i artikel 1 ovan får medlems
staterna tillåta import av kött av ratiter under förutsätt
ning att både kraven i rådets direktiv 91 /494/EEG och
bestämmelserna i bilaga I uppfylls.
2. Trots vad som sägs i artikel 1 ovan får medlems
staterna tillåta import av ratiter under förutsättning att

Nyare vetenskaplig forskning har kunnat klarlägga
riskerna vid import av levande ratiter och kött av ratiter.

både kraven i rådets direktiv 90 / 539 / EEG och bestäm

Kommissionens beslut 96/ 659 /EG

melserna i bilaga II uppfylls."

kan

nu

ändras i

enlighet med de nya vetenskapliga rönen .

Det är nu lämpligt att utvidga beslutet till att gälla alla
områden där denna sjukdom kan tänkas förekomma .

4) Artikel 3 skall utgå.
5) Följande bilagor I och II skall läggas till :

Kapitel III i rådets direktiv 91 /494/EEG f5) föreskriver
allmänna djurhälsobestämmelser för import av kött av

"BILAGA I

fjäderfä från tredje land. För kött av ratiter finns det ännu
inget beslut om detaljerade veterinärbestämmelser och

KÖTT AV RATITER

utformningen av veterinärintyg.

Kapitel III i rådets direktiv 90/539/EEG (6) föreskriver
allmänna djurhälsobestämmelser för import av levande

Den behöriga myndigheten skall garantera att ratiterna
hålls isolerade i en omgivning som är skyddad mot
gnagare och fri från fästningar i minst 14 dagar före
slakt.

(')
(2)
(■")
(4
( 5)
(")

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L
L

268 ,
162,
373 ,
302,
268 ,
303,

24.9.1991 , s. 56.
1.7.1996, s. 1 .
31.12.1990 , s . 1 .
26.11.1996, s. 27.
24.9.1991 , s. 35.
31.10.1990, s. 6.

Innan fåglarna flyttas till en fästingfri omgivning skall
de genomgå antingen en undersökning för att kontrol
lera att de är fria från fästningar eller en behandling
som garanterat dödar alla fästingar. Behandlingen
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måste anges på importlicensen . Inga resthalter av det
medel som används vid behandlingen skall kunna
påvisas i ratitköttet.

Varje parti ratiter skall undersökas på fästingar före
slakt. Om fästingar påvisas skall hela partiet på nytt

Nr L 76/33

Alla djur som isoleras måste reagera negativt på detta
prov. Vid ankomsten till gemenskapen skall behand
lingen mot ektoparasiter och det serologiska provet
upprepas."
Artikel 2

isoleras före slakt.
Medlemsstaterna

BILAGA II

LEVANDE RATITER

Den behöriga myndigheten skall garantera att ratiterna
hålls isolerade i en omgivning som är skyddad mot

gnagare och fri från fästingar i minst 21 dagar före

skall

ändra

de

bestämmelser

överensstämmer med detta beslut. De skall underrätta
kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

export.

Innan fåglarna flyttas till en fästningfri omgivning
skall de genomgå en behandling som garanterat dödar
alla ektoparasiter. Efter 14 dagar i en fästningfri omgiv
ning skall ratiterna genomgå ett kompetitivt Elisa-prov
för det skall kunna fastställas om de har bildat anti

kroppar mot "Crimean Congo Haemorrhagic Fever".

som

tillämpas vid import av ratiter och kött av ratiter så att de

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

Antibiotika

Makrolider

1.2

1.2.2

Spiramycin

Tylosin

Erytromycin

1.2.2.2 Tylosin

1.2.2.3 Erytromycin

Restmängdmarkör

' 1.2.2.1 Spiramycin

substans(er)

verkande

Farmakologiskt

Medel mot infektioner

Fjäderfä

Nöt, får, svin , fjäderfä
Nöt, får

400 μg/kg
40 μ-g/kg
200 μg/kg

100 μg/kg
50 μg/kg

Ägg

Lever, njure, muskel, fett
Mjölk

Muskel , lever, njure
Mjölk

Fett

Njure, muskel

Lever

Målvävnader

utgår

den

utgår

utgår

den

den

MRL gäller alla mikrobiologiskt
aktiva resthalter vilka uttrycks som
erytromycin-ekvivalent'."

Temporär MRL
1 juni 2000 .

Temporär MRL
1 juli 1997.

spyramycin-ekvivalent.

MRL gäller alla mikrobiologiskt
aktiva resthalter vilka uttrycks som

Temporär MRL
1 juli 1997.

Andra bestämmelser

officiella

Nöt

600 μg/kg
300 \iglkg
200 μg/kg

högsta tillåtna
restmängder

Gränsvärden för

Europeiska gemenskapernas

Nöt, svin fjäderfä

Svin

Djurart

1

1.

C. Bilaga III ändras på följande sätt:

SV

På sidorna 29 och 30 skall punkt C ersättas med följande:

|

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 143 av den 27 juni 1995)

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1442/95 av den 26 juni 1995 med ändring av
bilagorna I, II, III och IV i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 som upprättar ett gemen
skapsförfarande för fastställande av gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veteri
närmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung
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