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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 490/2001
av den 12 mars 2001
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter
och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94
av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för
importordningen för frukt och grönsaker (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1498/98 (2), särskilt artikel 4.1 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de

produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.
(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT L 198, 15.7.1998, s. 4.

L 71/2

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

13.3.2001

BILAGA
till kommissionens förordning av den 12 mars 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

052
204
212
624
999
052
628
999
052
204
624
999
052
204
212
600
624
999
600
999
039
388
400
404
508
512
528
720
728
999
388
512
528
720
999

122,9
73,2
100,0
120,7
104,2
197,4
141,3
169,4
116,6
108,5
127,6
117,6
54,6
45,6
53,8
48,1
58,3
52,1
59,8
59,8
91,2
102,3
92,5
72,3
92,5
88,9
96,7
100,4
104,0
93,4
70,8
75,5
78,8
54,6
69,9

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 491/2001
av den 12 mars 2001
om ändring av förordning (EG) nr 1608/2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på
slutliga tillämpningsbestämmelser för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

förordning (EEG) nr 1873/84 är det nödvändigt att
säkerställa att dessa förblir giltiga till dess att rådet har
fattat sitt beslut eller senast till och med den 31
december 2003. Av samma anledning måste denna
förordning vara tillämplig från och med den 1 februari
2001.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
(2)

Eftersom de viktigaste punkterna på de områden som
avses i förordningarna redan regleras i förordning (EG)
nr 1493/1999 eller i de tillämpningsbestämmelser som
har antagits av kommissionen, påverkar inte denna övergångsperiod genomförandet av de viktigaste aspekterna
av reformen av den gemensamma organisationen av
marknaden för vin vid den tidpunkt som rådet har fastställt.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2826/2000 (2), särskilt artikel 80 i denna, och

av följande skäl:

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1608/2000 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2631/2000 (4),
skall vissa av rådets bestämmelser som upphävs genom
artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999 förlängas till
den 31 januari 2001, i väntan på att tillämpningsbestämmelserna till den förordningen slutgiltigt utarbetas
och antas. Särskilt föreskrivs att artiklarna 1 och 3 samt
bilagan till rådets förordning (EEG) nr 1873/84 av den
28 juni 1984 om tillstånd att erbjuda och leverera för
direkt konsumtion vissa importerade viner som kan ha
genomgått enologiska processer som inte stadgas om i
förordning (EEG) nr 337/79 (5), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2839/98 (6), skall fortsätta att gälla
fram senast till den 31 januari 2001. I förordning (EEG)
nr 1873/84 föreskrevs att dessa bestämmelser skall fortsätta att gälla till och med den 31 december 2003.
Genom tillämpning av artikel 45.2 i förordning (EG) nr
1493/1999 har kommissionen lagt fram ett förslag till
rådsförordning om tillstånd att erbjuda och leverera för
direkt konsumtion vissa importerade viner som kan ha
genomgått enologiska processer som inte stadgas om i
förordning (EEG) nr 1493/1999, i vilken föreskrivs,
tillämpning av motsvarande bestämmelser på samma
villkor som de som fastställs i förordning (EEG) nr
1873/84 till och med den 31 december 2003. Det förefaller emellertid sannolikt att rådet inte kommer att
kunna anta detta förslag före den 31 januari 2001. För
att göra det möjligt att rådet antar detta förslag utan att
det påverkar status quo för de produkter som berörs av
bestämmelserna i artiklarna 1 och 3 samt bilagan till

(1)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

179,
328,
185,
302,
176,
354,

14.7.1999, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
25.7.2000, s. 24.
1.12.2000, s. 36.
3.7.1984, s. 6.
30.12.1998, s. 12.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1608/2000 ändras på följande sätt:
1. Följande mening skall läggas till artikel 1:
”Bestämmelserna i bilagan, del C, förblir tillämpliga till dess
att rådet har antagit kommissionens förslag till rådets
förordning om tillstånd att erbjuda och leverera för direkt
konsumtion vissa importerade viner som kan ha genomgått
enologiska processer som inte stadgats om i förordning
(EEG) nr 1493/1999 och senast till och med den 31
december 2003.”
2. Bilagan skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning skall tillämpas från och med den 1 februari
2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
DEL A
Förteckning över bestämmelser som är giltiga till och med den 31 januari 2001:
a) Förordning (EEG) nr 2390/89.
b) Artiklarna 1 och 2 i förordning (EEG) nr 2391/89.
c) Artiklarna 3, 31 och 71 i förordning (EEG) nr 822/87.
DEL B
Förteckning över bestämmelser som är giltiga till och med den 31 mars 2001:
a) Artikel 15.2 och 15.7 i förordning (EEG) nr 823/87.
b) Förordning (EEG) nr 2392/89.
c) Artikel 2 i förordning (EEG) nr 3895/91.
d) Artiklarna 8, 9 och 11 i förordning (EEG) nr 2333/92.
e) Artikel 72 i förordning (EEG) nr 822/87.
DEL C
Förteckning över bestämmelser som är giltiga till och med den 31 december 2003:
Artiklarna 1 och 3, samt bilagan till förordning (EEG) nr 1873/84.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 492/2001
av den 12 mars 2001
om inledande av ett anbudsförfarande för försäljning på den inre marknaden av omkring 2 752 ton
ris som innehas av det italienska interventionsorganet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma
organisationen av marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1667/2000 (2), särskilt
artikel 8 b sista strecksatsen i denna, och
av följande skäl:
(1)

Det italienska interventionsorganet innehar omkring 2 752 ton paddyris som bör säljas på gemenskapsmarknaden. Det bör ske enligt villkoren i kommissionens förordning (EEG) nr 75/91 av den 11
januari 1991 om förfarandena och villkoren för interventionsorganens försäljning av paddyris (3).

(2)

Med hänsyn till försämringen av produkten till följd av naturkatastrofer, bör det lägsta försäljningspriset för respektive parti rätta sig efter dess egenskaper enligt bestämmelserna i artikel 2.3 b i
kommissionens förordning (EEG) nr 3597/90 av den 12 december 1990 om bokföringsregler för
interventionsåtgärder som innefattar interventionsorganens uppköp, lagring och försäljning av jordbruksprodukter (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1392/97 (5). Med hänsyn till kvalitetsförsämringen av parti nr 5 bör det emellertid inte fastställas något lägsta pris och partiet bör tilldelas
högstbjudande.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I enlighet med villkoren i förordning (EEG) nr 75/91 skall det italienska interventionsorganet inleda en
anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av omkring 2 752 ton paddyris som det innehar.
Artikel 2
Genom undantag från artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 75/91 skall de lämnade anbuden avse hela partier.
Artikel 3
1.
Sista datum för det första anbudsinlämnandet skall vara den 21 mars 2001 och sista datum för det
andra anbudsinlämnandet skall vara den 4 april 2001.
2.

Anbuden skall lämnas till det italienska interventionsorganet:

Ente nazionale risi
Piazza Pio XI 1
I-20123 Milano
Tfn (02) 885 51 11
Fax (02) 86 13 72
3.

Varan lagras i följande lager:

Corso Dante, 24 – Balzola (AL)
Via Roma, 128 – Casalvolone (NO)
Via Roma – Formigliana (VC)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
193, 29.7.2000, s. 3.
9, 12.1.1991, s. 15.
350, 14.12.1990, s. 43.
190, 19.7.1997, s. 22.
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Försäljningspriserna skall vara lägst:
— Parti nr 1:

Pris 176 euro/t

461,08 ton

— Formigliana-lagret: modulerna A11, D12
— Balzola-lagret: modulerna 75,85
— Parti nr 2:

Pris 232 euro/t

676,07 ton

— Casalvolone-lagret: modul 9
— Balzola-lagret: modulerna 44, 74, 86, 64
— Parti nr 3:

Pris 254 euro/t

345,94 ton

— Casalvolone-lagret: modulerna 7,14
— Balzola-lagret: modul 52
— Parti nr 4:

Pris 267 euro/t

627,92 ton

— Formigliana-lagret: modul C12
— Balzola-lagret: modulerna 45, 65, 76, 84, 77
— Parti nr 5:

till högstbjudande

641,46 ton

— Formigliana-lagret: modul E12
— Balzola-lagret: modulerna 46, 63, 73, 81, 82
Artikel 5
Senast tisdagen i veckan efter det att tidsfristen för anbudet har gått ut skall det italienska interventionsorganet meddela kommissionen vilka kvantiteter som sålts och de olika partiernas försäljningspris.
Artikel 6
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 26 februari 2001
om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning
(2001/196/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 149 och 150 jämförda med
artikel 300.3 första stycket i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och
av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta
stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre
utbildning och yrkesutbildning godkänns härmed på gemenskapens vägnar.
Avtalets text bifogas detta beslut.
Artikel 2

(1)

Genom sitt beslut av den 22 maj 2000 bemyndigade
rådet kommissionen att förhandla om samarbetsavtal
inom högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen, Kanada och Amerikas förenta
stater.

Europeiska gemenskapens delegation vid den gemensamma
kommitté som avses i artikel 6 i avtalet skall bestå av en
representant för kommissionen som biträds av en representant
för varje medlemsstat.

(2)

Gemenskapen och Amerikas förenta stater förväntar sig
att dra ömsesidig nytta av detta samarbete, vilket från
gemenskapens sida måste vara ett komplement till de
bilaterala programmen mellan medlemsstaterna och
Amerikas förenta stater samt medföra ett europeiskt
mervärde.

Artikel 3

(3)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas
förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet
inom högre utbildning och yrkesutbildning bör
godkännas.

Rådets ordförande skall lämna det meddelande som avses i
artikel 12 i avtalet.
Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2001.
På rådets vägnar
A. LINDH

Ordförande

L 71/8

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

13.3.2001

AVTAL
mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning
EUROPEISKA GEMENSKAPEN
å ena sidan och
AMERIKAS FÖRENTA STATER
å andra sidan,
nedan gemensamt kallade parterna,
SOM NOTERAR att det i den transatlantiska förklaring som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och
Amerikas förenta staters regering antog i november 1990 särskilt hänvisas till stärkandet av det ömsesidiga samarbetet
inom olika områden som direkt påverkar deras medborgares nuvarande och framtida välfärd, som t.ex. utbyte och
gemensamma projekt inom utbildning och kultur, inbegripet utbyten för akademiker och ungdomar,
SOM BEAKTAR att genom antagandet och genomförandet av 1995 års avtal mellan Europeiska gemenskapen och
Amerikas förenta stater om upprättande av ett samarbetsprogram på området för högre utbildning och yrkesutbildning
förverkligas åtagandena i den transatlantiska förklaringen och avtalet utgör exempel på ett mycket framgångsrikt och
kostnadseffektivt samarbete,
SOM NOTERAR att i den nya transatlantiska agendan som antogs vid toppmötet mellan EU och Amerikas förenta stater i
december 1995 i Madrid hänvisas det under mål IV – Att bygga broar över Atlanten – till att avtalet mellan EG och
Amerikas förenta stater om upprättande av ett samarbetsprogram på området för högre utbildning och yrkesutbildning
skulle kunna bli en katalysator för ett brett utbud av innovativa samarbetsåtgärder som studerande och lärare direkt kan
ha nytta av och som handlar om att införa ny teknik i klassrummen, att koppla samman utbildningsorganisationer i
Amerikas förenta stater med motsvarigheter i Europeiska unionen och främja undervisning i varandras språk, historia och
kultur,
SOM ERKÄNNER att högre utbildning och yrkesutbildning på ett avgörande sätt bidrar till att utveckla personalresursernas förmåga att delta i den globala kunskapsbaserade ekonomin,
SOM INSER att samarbete inom högre utbildning och yrkesutbildning bör komplettera andra relevanta initiativ till
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater,
SOM NOTERAR att 1997 års transatlantiska konferens ”Bridging the Atlantic: People to People Links” betonade den
potential för samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater som finns inom informell utbildning,
SOM ERKÄNNER vikten av att säkerställa komplementaritet med relevanta initiativ inom högre utbildning och yrkesutbildning som genomförs av internationella organisationer som är verksamma inom dessa områden, t.ex. OECD, Unesco
och Europarådet,
SOM INSER att parterna har ett gemensamt intresse av samarbete på området högre utbildning och yrkesutbildning,
SOM FÖRVÄNTAR SIG att kunna få ömsesidiga fördelar av samarbete inom högre utbildning och yrkesutbildning,
SOM ERKÄNNER att det finns behov av att bredda tillgången till olika slags verksamhet som får stöd enligt detta avtal,
särskilt verksamhet inom yrkesutbildningssektorn,
SOM ÖNSKAR lägga en formell grund för genomförande av samarbetsverksamhet och fortsatt samarbete inom högre
utbildning och yrkesutbildning,
HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 2

Artikel 1

Definitioner

Syfte
I detta avtal avses med
Genom detta avtal förlängs samarbetsprogrammet på området
högre utbildning och yrkesutbildning (nedan kallat
programmet) som ursprungligen upprättades genom 1995 års
avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta
stater om upprättande av ett samarbetsprogram på området för
högre utbildning och yrkesutbildning.

1. institut för högre utbildning: alla inrättningar som enligt
gällande lagar eller praxis ger kvalifikationer eller examensbevis på en nivå för högre utbildning, oavsett vad en sådan
inrättning kallas,
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2. institut för yrkesutbildning: alla typer av offentliga, halvoffentliga eller privata organ, som oavsett hur de betecknas, enligt
gällande lagar eller praxis utformar eller genomför yrkesutbildning, vidareutbildning, fortbildning eller omskolning,
3. studerande: alla som följer utbildningskurser eller utbildningsprogram som anordnas av institut för högre utbildning
eller yrkesutbildning enligt definitionerna i denna artikel.
Artikel 3
Mål
Programmets mål skall vara att
1. främja ömsesidig förståelse mellan folken i Europeiska
gemenskapen och Amerikas förenta stater, särskilt vad gäller
bredare kunskaper om språk, kulturer och institutioner,
2. förbättra kvaliteten på personalutveckling både i Europeiska
gemenskapen och i Amerikas förenta stater, inbegripet
förvärvande av de kunskaper som behövs för att kunna
möta utmaningarna i den globala kunskapsbaserade
ekonomin,

L 71/9

förenta stater samt för självbestämmandet inom institutionerna för högre utbildning och yrkesutbildning.
2. Att den verksamhet som genomförs enligt avtalet skall vara
till ömsesidig nytta för båda parter.
3. Effektiv startfinansiering av ett brett urval av innovativa
projekt, som bildar nya strukturer och förbindelser, som ger
multiplikatoreffekter genom jämn och effektiv spridning av
resultat, som är hållbara på lång sikt utan kontinuerligt stöd
från programmet och som, om rörlighet för studerande
ingår, ger ömsesidigt erkännande av utbildningsperioder och
i förekommande fall möjligheter att överföra studiepoäng.
4. Brett deltagande i alla Europeiska gemenskapens medlemsstater och i Amerikas förenta stater.
5. Erkännande av hela den geografiska, kulturella och sociala
mångfalden i Europeiska gemenskapen och Amerikas
förenta stater.
6. Urval av projekt på konkurrenskraftig basis och med beaktande av ovannämnda principer.

3. uppmuntra till olika innovativa och välgrundade insatser
med inriktning på studerande med varaktiga effekter för
samarbete inom högre utbildning och yrkesutbildning
mellan olika regioner inom Europeiska gemenskapen och
Amerikas förenta stater,

Artikel 5
Programåtgärder

4. förbättra kvaliteten på transatlantisk rörlighet för studerande
genom att främja öppenhet, ömsesidigt erkännande av
utbildningsperioder och, i förekommande fall, möjlighet att
överföra studiepoäng,

Programmet skall genomföras med hjälp av de åtgärder som
beskrivs i bilagan som utgör en integrerad del av detta avtal.

5. uppmuntra till utbyte av sakkunskap om e-lärande, öppen
utbildning och distansutbildning samt om hur man utnyttjar
dem på bästa sätt för att bredda effekterna av programmet,

Artikel 6
Gemensam kommitté

6. främja och stärka partnerskap mellan institut för högre
utbildning och yrkesutbildning, yrkesorganisationer, offentliga myndigheter, den privata sektorn och andra sammanslutningar som är lämpliga både i Europeiska gemenskapen
och Amerikas förenta stater,

1.
En gemensam kommitté inrättas härmed. Den skall bestå
av lika många företrädare för varje part.

7. stärka det mervärde som Europeiska gemenskapens och
Amerikas förenta staters deltagande i det transatlantiska
samarbetet inom högre utbildning och yrkesutbildning ger,
och

a) granska den samarbetsverksamhet som planeras enligt detta
avtal, och

8. komplettera relevanta bilaterala program mellan medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta
stater samt andra program och initiativ som genomförs av
Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater.
Artikel 4
Principer
Samarbete enligt detta avtal skall vägledas av följande principer:
1. Fullständig respekt för ansvarsområdena hos medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och delstaterna i Amerikas

2.

Den gemensamma kommittén skall ha till uppgift att

b) årligen avge en rapport till parterna om nivån på, situationen för och effektiviteten av den samarbetsverksamhet
som genomförs enligt detta avtal.
3.
Den gemensamma kommittén skall sammanträda åtminstone vartannat år, och dessa möten skall hållas växelvis i
Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater. Andra
möten får hållas enligt gemensam överenskommelse.
4.
Beslut av den gemensamma kommittén skall fattas i
samförstånd. Ett protokoll som anger de beslut och huvudfrågor som har behandlats skall föras vid varje möte. Protokollet skall justeras av de personer som utsetts av varje part för
att gemensamt ansvara för ordförandeskapet vid mötet, och det
skall tillsammans med den årliga rapporten ställas till förfogande för respektive parts behöriga tjänstemän på ministernivå.
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Artikel 7

Artikel 11

Övervakning och utvärdering

Avtalets territoriella tillämpning

Programmet skall övervakas och utvärderas på lämpligt sätt
och i samarbete. Detta kan vid behov leda till att verksamheten
får en ny inriktning mot bakgrund av behov eller möjligheter
som framkommer under genomförandet.

Detta avtal skall, å ena sidan, tillämpas på de territorier där
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
tillämpas och enligt de villkor som fastställs i det fördraget och,
å andra sidan, på Amerikas förenta staters territorium.

Artikel 8
Finansiering
1.
Verksamheten enligt detta avtal skall genomföras mot
bakgrund av Europeiska gemenskapens och Amerikas förenta
staters tillgängliga medel och tillämpliga lagar och andra
författningar, politiska åtgärder och program. Finansiering
kommer, i möjligaste mån, att ske på grundval av jämnstora
insatser av vardera parten. Parterna skall sträva efter att erbjuda
verksamhet av jämförbar nytta och räckvidd.
2.
Kostnader som den gemensamma kommittén ådrar sig
eller som uppkommer på dess vägnar skall bäras av den part
som medlemmarna ansvarar inför. De kostnader som direkt är
knutna till gemensamma kommitténs möten skall bäras av
värdparten, förutom kostnader för resor och uppehälle.
Artikel 9
Inresa för personal
Vardera parten skall på alla sätt anstränga sig för att underlätta
inresa till och utresa från sitt territorium för personal och
studerande, samt införsel och utförsel av material och utrustning, från den andra parten i samband med samarbetsverksamheten enligt detta avtal.
Artikel 10
Andra avtal
Detta avtal ersätter inte och påverkar inte heller tillämpningen
av andra avtal eller annan verksamhet inom de områden som
omfattas av detta avtal vilken genomförs av en medlemsstat i
Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater.

Artikel 12
Ikraftträdande och uppsägning
1.
Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2001 eller den
första dagen i den månad som följer den dag då parterna
skriftligen har meddelat varandra om att deras respektive juridiska förfaranden för detta avtals ikraftträdande har fullföljts,
beroende på vilken tidpunkt som inträffar senare. Detta avtal
ersätter 1995 års avtal mellan Europeiska gemenskapen och
Amerikas förenta stater om upprättande av ett samarbetsprogram på området för högre utbildning och yrkesutbildning i sin
helhet.
2.
Detta avtal skall gälla för en period om fem år, och får
förlängas eller ändras genom skriftlig överenskommelse.
Ändringar eller förlängningar skall träda i kraft den första
dagen i den månad som följer efter den dag då parterna skriftligen har meddelat varandra om att deras respektive juridiska
förfaranden för ikraftträdandet av överenskommelsen om
ändringen eller förlängningen i fråga har fullföljts.
3.
Detta avtal får när som helst skriftligen sägas upp av
endera parten med tolv månaders uppsägningstid. Att detta
avtal upphör att gälla eller sägs upp påverkar inte giltigheten
eller varaktigheten för eventuella redan befintliga överenskommelser som träffats enligt avtalet.
Artikel 13
Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska,
finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska,
spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga.
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EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή
τους κάτω από την παρούσα συµφωνία.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed the present Agreement.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.
TEN BLĲKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst
hebben geplaatst.
EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, com os devidos poderes para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente
Acordo.
TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Washington D.C., el dieciocho de diciembre del año dos mil.
Udfærdiget i Washington D.C. den attende december to tusind.
Geschehen zu Washington D.C. am achtzehnten Dezember zweitausend.
Έγινε στην Ουάσιγκτον D.C., στις δέκα οκτώ ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες.
Done at Washington D.C. on the eighteenth day of December in the year two thousand.
Fait à Washington D.C., le dix-huit décembre deux mille.
Fatto a Washington D.C., addì diciotto dicembre duemila.
Gedaan te Washington D.C., de achttiende december tweeduizend.
Feito em Washington D.C., em dezoito de Dezembro de dois mil.
Tehty Washington D.C.:ssä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta.
Som skedde i Washington D.C. den artonde december tjugohundra.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por los Estados Unidos de América
For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique
Per gli Stati Uniti d'America
Voor de Verenigde Staten van Amerika
Pelos Estados Unidos da América
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar
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BILAGA
VERKSAMHET

OMRÅDE 1
Projekt för gemensamma EG/USA-konsortier
1. Parterna skall ge stöd till institut för högre utbildning och yrkesutbildning som inrättar gemensamma EG/USA-konsortier i syfte att genomföra gemensamma projekt inom högre utbildning och yrkesutbildning. Europeiska gemenskapen
kommer att stödja de konsortiepartner som kommer från Europeiska gemenskapen medan Amerikas förenta stater
kommer att stödja de amerikanska konsortiepartnerna.
2. Varje gemensamt konsortium måste inbegripa åtminstone tre aktiva deltagare från varje sida från minst tre olika
medlemsstater i Europeiska gemenskapen respektive tre olika delstater i Amerikas förenta stater.
3. Varje gemensamt konsortium bör som regel omfatta transatlantisk rörlighet för studerande och syfta till jämvikt i
flödena i varje riktning samt bör föreskriva lämplig språklig och kulturell förberedelse.
4. Startbidrag kommer att ges till den strukturella samarbetsverksamheten hos varje konsortium under högst tre år.
Bidrag kan ges under högst ett år till förberedelser eller projektutarbetande.
5. De behöriga myndigheterna från varje sida skall gemensamt komma överens om de områden för gemensamma
EG/USA-konsortier som kan få bidrag.
6. Bidragsberättigande projektverksamhet kan omfatta
a) förberedelser eller utveckling av projekt,
b) utveckling av de organisatoriska ramarna för rörlighet för studerande, inbegripet praktik på arbetsplatser, som även
omfattar lämplig språklig förberedelse och partnerinstitutets fullständiga erkännande,
c) strukturerat utbyte av studerande, lärare, utbildare, förvaltningspersonal och andra lämpliga specialister,
d) gemensamt utarbetande och spridning av innovativa kursplaner som omfattar läromedel, undervisningsmetoder och
kursmoduler,
e) gemensamt utarbetande och spridning av nya metoder inom högre utbildning och yrkesutbildning, inbegripet
användning av informations- och kommunikationsteknik, e-lärande samt öppen utbildning och utbildning på
distans,
f) korta intensivprogram på minst tre veckor under förutsättning att de utgör en integrerad del av kursen eller
yrkesutbildningen,
g) lärarpraktik hos ett samarbetande institut på andra sidan Atlanten som är till stöd för projektets utarbetande av
kursplaner, och
h) andra innovativa projekt som har som mål att förbättra kvaliteten på samarbetet över Atlanten inom högre
utbildning och yrkesutbildning och uppnå åtminstone ett av målen i artikel 3 i detta avtal.

OMRÅDE 2
Fulbright/EU-programmet
Parterna skall tillhandahålla stipendier för studier, forskning och föreläsning i EU-frågor och förbindelser mellan EG och
Amerikas förenta stater. Stipendierna skall tillhandahållas inom ramen för Fulbright/EU-programmet.

OMRÅDE 3
Kompletterande åtgärder
Parterna får stödja ett begränsat antal kompletterande åtgärder som överensstämmer med avtalets mål, däribland
erfarenhetsutbyte eller andra former av gemensam verksamhet inom utbildning och yrkesutbildning.
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FÖRVALTNING AV PROGRAMMET

Förvaltningen av programmets verksamhet skall utföras av behöriga tjänstemän hos vardera parten. Dessa uppgifter kan
inbegripa
1. beslut om regler och förfarande för presentation av förslag, inbegripet utarbetandet av gemensamma riktlinjer för
sökande,
2. fastställande av en tidsplan för offentliggörande av inbjudan att lämna projektförslag, inlämnande och urval av förslag,
3. tillhandahållande av information om programmet och dess genomförande,
4. utnämnande av akademiska rådgivare och experter,
5. rekommendationer till de lämpliga myndigheterna hos vardera parten om vilka projekt som bör få bidrag,
6. tillhandahållande av ekonomisk förvaltning, och
7. främjande av samarbete vad gäller övervakning och utvärdering av programmet.
ÅTGÄRDER FÖR TEKNISKT STÖD
Inom detta program får medel användas för inköp av tjänster som är nödvändiga för att genomföra programmet. Parterna
får särskilt anlita experter, anordna seminarier, konferenser eller andra möten som kan underlätta genomförandet av
programmet, samt genomföra insatser för utvärdering, information, publicering och spridning.

13.3.2001

13.3.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 71/15

RÅDETS BESLUT
av den 26 februari 2001
om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om förlängning av
samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning
(2001/197/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 149 och 150 jämförda med
artikel 300.3 första stycket i detta,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av kommissionens förslag,

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering
om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning godkänns härmed på gemenskapens
vägnar.

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

Avtalets text bifogas detta beslut.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Genom sitt beslut av den 22 maj 2000 bemyndigade
rådet kommissionen att förhandla om samarbetsavtal
inom högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen, Kanada och Amerikas förenta
stater.
Gemenskapen och Kanada förväntar sig att dra ömsesidig nytta av detta samarbete, vilket från gemenskapens
sida måste vara ett komplement till de bilaterala
programmen mellan medlemsstaterna och Kanada samt
medföra ett europeiskt mervärde.
Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas
regering om förlängning av samarbetsprogrammet inom
högre utbildning och yrkesutbildning bör godkännas.

Artikel 2
Europeiska gemenskapens delegation vid den gemensamma
kommitté som avses i artikel 6 i avtalet skall bestå av en
representant för kommissionen som biträds av en representant
för varje medlemsstat.
Artikel 3
Rådets ordförande skall lämna det meddelande som avses i
artikel 12 i avtalet.
Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2001.
På rådets vägnar
A. LINDH

Ordförande
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AVTAL
mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om förlängning av samarbetsprogrammet
inom högre utbildning och yrkesutbildning
EUROPEISKA GEMENSKAPEN
å ena sidan och
KANADAS REGERING
å andra sidan,
nedan gemensamt kallade parterna,
SOM NOTERAR att det i den transatlantiska förklaring som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och
Kanadas regering antog den 22 november 1990 särskilt hänvisas till stärkandet av det ömsesidiga samarbetet inom olika
områden som direkt påverkar deras medborgares nuvarande och framtida välfärd, som t.ex. utbyte och gemensamma
projekt inom utbildning och kultur, inbegripet utbyten för akademiker och ungdomar,
SOM NOTERAR att det i den gemensamma förklaring om förbindelserna mellan EU och Kanada som antogs den 17
december 1996 anges att parterna, för att återknyta de band som grundas på gemensamma kulturer och värderingar, skall
uppmuntra kontakter mellan sina medborgare på alla nivåer, särskilt bland ungdomar; parterna noterar vidare att de enligt
den gemensamma åtgärdsplanen i bilagan till förklaringen skall förstärka sitt samarbete ytterligare genom avtalet om
högre utbildning och yrkesutbildning,
SOM BEAKTAR att åtagandena i den transatlantiska förklaringen får en konkret form genom antagandet och genomförandet av 1995 års avtal om högre utbildning och yrkesutbildning och att genomförandet har varit mycket positivt för
båda parterna,
SOM ERKÄNNER att högre utbildning och yrkesutbildning på ett avgörande sätt bidrar till att utveckla personalresursernas förmåga att delta i den globala kunskapsbaserade ekonomin,
SOM INSER att samarbete inom högre utbildning och yrkesutbildning bör komplettera andra relevanta initiativ till
samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Kanada,
SOM ERKÄNNER vikten av att ta hänsyn till det arbete inom området högre utbildning och yrkesutbildning som utförs av
internationella organisationer som är verksamma inom dessa områden, t.ex. OECD, Unesco och Europarådet,
SOM INSER att parterna har ett gemensamt intresse av samarbete på området högre utbildning och yrkesutbildning som
ett led i det bredare samarbetet mellan Europeiska gemenskapen och Kanada,
SOM FÖRVÄNTAR SIG att kunna få ömsesidiga fördelar av samarbete inom högre utbildning och yrkesutbildning,
SOM ERKÄNNER att det finns behov av att bredda tillgången till olika slags verksamhet som får stöd enligt detta avtal,
särskilt verksamhet inom yrkesutbildningssektorn,
SOM ÖNSKAR förlänga den formella grunden för genomförande av samarbetsverksamhet inom högre utbildning och
yrkesutbildning,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2
Definitioner

Syfte

Genom detta avtal förlängs samarbetsprogrammet på området
högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska
gemenskapen och Kanada som upprättades 1995.

I detta avtal avses med
1. institut för högre utbildning: alla inrättningar som enligt
gällande lagar eller praxis ger kvalifikationer eller examensbevis på en nivå för högre utbildning, oavsett vad en sådan
inrättning kallas,
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2. institut för yrkesutbildning: alla typer av offentliga, halvoffentliga eller privata organ, som oavsett hur de betecknas, enligt
gällande lagar eller praxis utformar eller genomför yrkesutbildning, vidareutbildning, fortbildning eller omskolning
som bidrar till att ge kvalifikationer som erkänns av de
behöriga myndigheterna,
3. studerande: alla som följer utbildningskurser eller utbildningsprogram som anordnas av institut för högre utbildning
eller yrkesutbildning enligt definitionerna i denna artikel och
som erkänns eller får ekonomiskt bidrag av de behöriga
myndigheterna.

Artikel 3
Mål
Programmets mål skall vara att
1. främja bättre förståelse mellan folken i Europeiska gemenskapen och Kanada, inbegripet bredare kunskaper om språk,
kulturer och institutioner,
2. förbättra kvaliteten på personalutveckling både i Europeiska
gemenskapen och i Kanada, inbegripet förvärvande av de
kunskaper som behövs för att kunna möta utmaningarna i
den globala kunskapsbaserade ekonomin,
3. uppmuntra till olika innovativa och välgrundade studentinriktade insatser med varaktiga effekter för samarbete inom
högre utbildning och yrkesutbildning mellan olika regioner
inom Europeiska gemenskapen och Kanada,
4. förbättra kvaliteten på transatlantisk utbytesverksamhet för
studenter genom att främja öppenhet, ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och studie- och yrkesutbildningsperioder samt, i förekommande fall, möjlighet att överföra
studiepoäng,
5. uppmuntra till utbyte av sakkunskap om e-lärande, öppen
utbildning och distansutbildning samt om hur man utnyttjar
dem på bästa sätt för att bredda effekterna av programmet
genom konsortier,
6. upprätta eller stärka partnerskap mellan institut för högre
utbildning och yrkesutbildning, yrkesorganisationer, offentliga myndigheter, den privata sektorn och andra sammanslutningar som är lämpliga både i Europeiska gemenskapen
och Kanada,
7. stärka det mervärde som Europeiska gemenskapens och
Kanadas deltagande i det transatlantiska samarbetet inom
högre utbildning och yrkesutbildning ger,
8. komplettera bilaterala program mellan medlemsstaterna i
Europeiska gemenskapen och Kanada samt andra initiativ
som genomförs av Europeiska gemenskapen och Kanada.

L 71/17
Artikel 4
Principer

Samarbete enligt detta avtal skall vägledas av följande principer:
1. Fullständig respekt för ansvarsområdena hos medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och i Kanadas provinser
och territorier samt för självbestämmandet inom instituten
för högre utbildning och yrkesutbildning.
2. Att den verksamhet som genomförs enligt avtalet skall vara
till ömsesidig nytta för båda parter.
3. Effektiv startfinansiering av ett brett urval av innovativa
projekt, som bildar nya strukturer och förbindelser, som ger
multiplikatoreffekter genom jämn och effektiv spridning av
resultat, som är hållbara på lång sikt utan kontinuerligt stöd
från samarbetsprogrammet och som, om studentutbyte
ingår, ger ömsesidigt erkännande av utbildningsperioder och
i förekommande fall möjligheter att överföra studiepoäng.
4. Brett deltagande i alla Europeiska gemenskapens medlemsstater och i Kanadas provinser och territorier.
5. Erkännande av hela den geografiska, kulturella och sociala
mångfalden i Europeiska gemenskapen och Kanada.
6. Urval av projekt i öppen konkurrens och med beaktande av
ovannämnda principer.
Artikel 5
Programåtgärder
Programmet skall genomföras med hjälp av de åtgärder som
beskrivs i bilagan som utgör en integrerad del av detta avtal.
Artikel 6
Gemensam kommitté
1.
En gemensam kommitté inrättas härmed. Den skall bestå
av lika många företrädare för varje part.
2.

Den gemensamma kommittén skall ha till uppgift att

a) granska den samarbetsverksamhet som planeras enligt detta
avtal,
b) åtminstone vartannat år avge en rapport till parterna om
nivån på, situationen för och effektiviteten av den samarbetsverksamhet som genomförs enligt detta avtal.
3.
Den gemensamma kommittén skall sträva efter att mötas
minst vartannat år, och dessa möten skall hållas växelvis i
Europeiska gemenskapen och Kanada. Andra möten får hållas
enligt gemensam överenskommelse.
4.
De personer som vardera sidan utser att gemensamt leda
mötet skall godkänna protokollet, som tillsammans med
tvåårsrapporten skall ställas till förfogande dels för den gemensamma samarbetskommitté som inrättats enligt 1976 års
ramavtal om kommersiellt och ekonomiskt samarbete mellan
Europeiska gemenskaperna och Kanada, dels för respektive
parts behöriga ministrar.
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Artikel 7
Övervakning och utvärdering
Samarbetsprogrammet skall övervakas och utvärderas på lämpligt sätt och i samarbete. Detta kan vid behov leda till att
samarbetsprogrammet får en ny inriktning mot bakgrund av
behov eller möjligheter som framkommer under genomförandet.
Artikel 8
Finansiering
1.
Samarbetsverksamheten skall genomföras mot bakgrund
av Europeiska gemenskapens och Kanadas tillgängliga medel
och tillämpliga lagar och andra författningar, politiska åtgärder
och program. Finansiering kommer att ske på grundval av
jämnstora insatser av vardera parten.
2.
Varje part skall tillhandahålla medel till direkt förmån för,
såvitt avser Europeiska gemenskapen, medborgare i en av Europeiska gemenskapens medlemsstater eller personer som av en
medlemsstat erkänns ha officiell ställning som stadigvarande
bosatt, och, såvitt avser Kanada, landets egna medborgare och
stadigvarande bosatta såsom dessa definieras i ”Immigration
Act”.
3.
Kostnader som den gemensamma kommittén ådrar sig
eller som uppkommer på dess vägnar skall bäras av den part
som ledamöterna ansvarar inför. De kostnader som direkt är
knutna till gemensamma kommitténs möten skall bäras av
värdparten, förutom kostnader för resor och uppehälle.
Artikel 9
Inresa för personal
Vardera parten skall vidta alla lämpliga åtgärder och på alla sätt
anstränga sig för att underlätta inresa till och utresa från sitt
territorium för personal och studenter, samt införsel och
utförsel av material och utrustning, från den andra parten i
samband med samarbetsverksamheten enligt detta avtal i
enlighet med vardera partens lagar och andra författningar.
Artikel 10
Andra avtal
1.
Detta avtal påverkar inte det samarbete som sker i
enlighet med andra avtal som parterna ingått.
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2.
Detta avtal påverkar inte tillämpningen av befintliga eller
framtida bilaterala avtal mellan enskilda medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Kanada inom de områden som
omfattas av detta avtal.
Artikel 11
Avtalets territoriella tillämpning
Detta avtal skall, å ena sidan, tillämpas på de territorier där
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tilllämpas och enligt de villkor som fastställs i det fördraget och, å
andra sidan, på Kanadas territorium.
Artikel 12
Slutbestämmelser
1.
Detta avtal skall träda i kraft den första dagen i den
månad som följer på det datum då parterna skriftligen har
meddelat varandra om att deras respektive juridiska förfaranden för detta avtals ikraftträdande har fullföljts. Avtalet skall
träda i kraft den första dagen i den månad som följer på det
senaste meddelandet.
2.
Detta avtal skall gälla för en period om fem år, varefter
det kan förlängas ytterligare genom överenskommelse mellan
parterna.
3.
Detta avtal kan ändras eller förlängas genom överenskommelse mellan parterna. Ändringar eller förlängningar skall
vara skriftliga och träder i kraft den första dagen i den månad
som följer på den dag då parterna skriftligen har meddelat
varandra om att deras respektive juridiska förfaranden för
ikraftträdandet av överenskommelsen om ändringen eller
förlängningen i fråga har fullföljts.
4.
Detta avtal får när som helst skriftligen sägas upp av
endera parten med tolv månaders uppsägningstid. Att detta
avtal upphör att gälla eller sägs upp påverkar inte giltigheten
eller varaktigheten av överenskommelser som träffats enligt
avtalet och inte heller de skyldigheter som fastställs enligt
bilagan till detta avtal.
Artikel 13
Giltiga texter
Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska,
finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska,
spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga.
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EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συµφωνία.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, have signed this Agreement.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.
TEN BLĲKE WAARVAN de ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.
EM FÉ DO QUE os abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.
TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut ovat allekirjottaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Ottawa, el diecinueve de diciembre del año dos mil.
Udfærdiget i Ottawa den nittende december to tusind.
Geschehen zu Ottawa am neunzehnten Dezember zweitausend.
Έγινε στην Οτάβα, στις δέκα εννέα ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες.
Done at Ottawa on the nineteenth day of December in the year two thousand.
Fait à Ottawa, le dix-neuf décembre deux mille.
Fatto a Ottawa addì diciannove dicembre duemila.
Gedaan te Ottawa, de negentiende december tweeduizend.
Feito em Otava, em dezanove de Dezembro de dois mil.
Tehty Ottawassa yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta.
Som skedde i Ottawa den nittonde december tjugohundra.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Gobierno de Canadá
For Canadas regering
Für die Regierung Kanadas
Για την Κυβέρνηση του Καναδά
For the Government of Canada
Pour le gouvernement du Canada
Per il governo del Canada
Voor de regering van Canada
Pelo Governo do Canadá
Kanadan hallituksen puolesta
På Kanadas regerings vägnar
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BILAGA
VERKSAMHET
OMRÅDE 1
Projekt för gemensamma EG/Kanada-konsortier

1. Parterna kommer att ge stöd till institut för högre utbildning och yrkesutbildning som inrättar gemensamma
EG/Kanada-konsortier i syfte att genomföra gemensamma projekt inom högre utbildning och yrkesutbildning. Europeiska gemenskapen kommer att stödja de konsortiepartner som kommer från Europeiska gemenskapen medan
Kanada kommer att stödja de kanadensiska konsortiepartnerna.
2. Varje gemensamt konsortium måste inbegripa åtminstone tre aktiva partner på vardera sidan från minst tre olika
medlemsstater i Europeiska gemenskapen och från minst två olika provinser eller territorier i Kanada.
3. Varje gemensamt konsortium bör som regel omfatta studentutbyte över Atlanten och syfta till jämvikt i flödena i varje
riktning samt bör planera för lämplig språklig och kulturell förberedelse.
4. Bidrag till gemensamma konsortieprojekt får beviljas för innovativa verksamheter som har mål som kan uppfyllas
inom en tid av högst tre år. Bidrag kan ges under högst ett år till förberedelser eller projektutarbetande.
5. Den gemensamma kommitté som inrättas enligt artikel 6 skall fatta beslut om vilka områden som kan bli föremål för
det gemensamma EG/Kanada-konsortiets samarbete.
6. Bidragsberättigande verksamhet kan omfatta
— förberedelser eller utveckling av projekt,
— utveckling av de organisatoriska ramarna för studentutbyte, inbegripet praktik på arbetsplatser, som även omfattar
lämplig språklig förberedelse och partnerinstitutens fullständiga erkännande,
— strukturerat utbyte av studenter, lärare, utbildare, förvaltningspersonal, personaladministratörer, planerare och
administratörer av yrkesutbildningsprogram, utbildare och yrkesvägledare inom institut för högre utbildning eller
organisationer för yrkesutbildning,
— gemensamt utarbetande och spridning av innovativa kursplaner som omfattar läromedel, undervisningsmetoder
och kursmoduler,
— gemensamt utarbetande av nya metoder inom högre utbildning och yrkesutbildning, inbegripet användning av
informations- och kommunikationsteknik, e-lärande samt öppen utbildning och utbildning på distans,
— korta intensivprogram på minst tre veckor,
— lärarpraktik som utgör en del av kursplanen i ett partnerinstitut,
— andra innovativa projekt som har som mål att förbättra kvaliteten på samarbetet över Atlanten inom högre
utbildning och yrkesutbildning och uppnå åtminstone ett av målen i artikel 3 i detta avtal.
OMRÅDE 2
Kompletterande åtgärder
Parterna får genomföra ett begränsat antal kompletterande åtgärder som överensstämmer med avtalets mål, däribland
erfarenhetsutbyte eller andra former av gemensam verksamhet inom utbildning och yrkesutbildning.
FÖRVALTNING AV PROGRAMMET
1. Vardera parten får ge ekonomiskt bidrag till verksamhet enligt detta program.
2. Förvaltningen av programmets verksamhet skall utföras av behöriga tjänstemän hos vardera parten. Dessa uppgifter
kommer att inbegripa
— beslut om regler och förfarande för presentation av förslag, inbegripet utarbetandet av gemensamma riktlinjer för
sökande,
— fastställande av en tidsplan för offentliggörande av inbjudan att lämna projektförslag, inlämnande och urval av
förslag,
— tillhandahållande av information om programmet och dess genomförande,
— utnämnande av akademiska rådgivare och experter, inbegripet oberoende bedömning av förslag,
— rekommendationer till de lämpliga myndigheterna hos vardera parten om vilka projekt som bör få bidrag,
— ekonomisk förvaltning, och
— samarbete vad gäller övervakning och utvärdering av programmet.
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ÅTGÄRDER FÖR TEKNISKT STÖD

Inom detta samarbetsprogram kommer medel att ställas till förfogande för inköp av tjänster som är nödvändiga för att
genomföra programmet på bästa sätt. Parterna får särskilt anordna seminarier, konferenser eller andra möten med
sakkunniga, genomföra utvärderingar, ge ut publikationer och sprida information som gäller programmet.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 15 november 2000
angående statligt stöd lämnat av Belgien till stålverket Cockerill Sambre SA
[delgivet med nr K(2000) 3563]
(Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)

(2001/198/EKSG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 4 c i detta,
med beaktande av kommissionens beslut nr 2496/96/EKSG
den 18 december 1996 om gemenskapsregler för statligt stöd
till stålindustrin (1),
efter att i enlighet med ovan nämnda beslut ha låtit de berörda
inkomma med synpunkter (2) samt beaktat dessa, och

II. NÄRMARE BESKRIVNING AV STÖDET
(5)

av följande skäl:

Efter uppgifter i belgisk press skrev kommissionen den
23 november 1998 till de belgiska myndigheterna (D/
54789) och begärde upplysningar om stöd som skulle
ha beviljats stålföretaget Cockerill Sambre SA inom
ramen för en minskning av arbetstiden. I skrivelse av
den 11 december 1998 bekräftade de belgiska myndigheterna att de hade vidtagit åtgärderna i fråga men
förklarade att det enligt deras uppfattning inte var fråga
om statligt stöd.

(2)

I skrivelse av den 25 januari 2000 meddelade kommissionen Belgien sitt beslut att inleda förfarande enligt
artikel 6.5 i sitt beslut nr 2496/96/EKSG (nedan kallade
reglerna om stöd till stålindustrin) angående åtgärderna i
fråga.

(3)

Kommissionens beslut att inleda förfarandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (3).
Kommissionen uppmanade de berörda att inkomma
med synpunkter på de aktuella åtgärderna.

(1) EGT L 338, 28.12.1996, s. 42.
(2) EGT C 88, 25.3.2000, s. 8.
(3) Se fotnot 2.

Stödet från Belgien till företaget Cockerill Sambre SA
omfattar 553,3 miljoner belgiska franc (13,7 miljoner
euro) och består av två delar:
1. Den federala regeringen har beviljat en minskning av
arbetsgivaravgifterna för socialförsäkring med
sammanlagt 418 miljoner belgiska franc (10,36
miljoner euro) under en sjuårsperiod, 1999–2005.

I. FÖRFARANDE
(1)

Kommissionen mottog synpunkter i denna fråga från de
berörda. Den översände dem till Belgien den 23 maj
2000 och gav landet möjlighet att kommentera dem
samt mottog de belgiska synpunkterna i skrivelse av den
8 juni 2000.

2. Den vallonska regionregeringen har beviljat en
subvention på 135,3 miljoner belgiska franc (3,35
miljoner euro) under en sjuårsperiod.
(6)

Detta stöd har beviljats i samband med en förkortning
av veckoarbetstiden för de kollektivanställda vid företaget, från 37 till 34 timmar. Minskningen berör 1 852
anställda under perioden 1999–2005.

(7)

Den federala regeringens stöd har beviljats inom ramen
för regeringsbeslutet av den 24 december 1993, enligt
vilket de sociala avgifterna minskas i en avsikt att omfördela arbetet (4). Beslutet kompletterades, beträffande
företag i svårigheter eller under omstrukturering, med
regeringsbeslut av den 24 februari 1997, som innebar
gynnsammare tillämpningsvillkor. Dessa fördelar gäller
särskilt antalet arbetsplatser som skall inrättas och den
tid då minskningen får medges och vilken i detta fall får
omfatta den period under vilken företaget officiellt
erkänns som varande i svårigheter eller under omstrukturering, med möjlig förlängning till högst sju år. Den

(4) Detta beslut godkändes av kommissionen såsom stöd förenligt med
EG-fördraget i skrivelse av den 30 juni 1994 (D/9395).
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28 juli 1997 gav den federala regeringen Cockerill
Sambre SA status som företag under omstrukturering,
och den 19 maj 1998 beviljade den åt detta förmånen
av minskade sociala avgifter enligt regeringsbeslutet av
den 24 december 1993 enligt de mer fördelaktiga villkoren i beslutet av den 24 februari 1997.
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III. SYNPUNKTER FRÅN DE BERÖRDA

(11)

Under ärendets gång mottog kommissionen synpunkter
från UK Steel Association och Förenade kungarikets
ständiga representation vid Europeiska unionen.

(12)

I dessa inlagor uttrycks det slags tvivel som kommissionen framförde då den beslutade inleda sitt förfarande.
Enligt dem utgör åtgärderna stöd till företaget Cockerill
Sambre SA som är oförenligt med lagen om stöd till
stålindustrin.

(8)

Den vallonska regionsregeringens stöd beviljades den 18
december 1998 som komplement till det federala stödet.
Detta bidrag betalas till de anställda via en för detta
ändamål inrättad förening utan vinstsyfte.

(9)

Det ifrågasatta stödet har beviljats för att nivån på ersättningen till företagets kollektivanställda skulle kunna
behållas under en sjuårsperiod, trots förkortningen av
arbetstiden, varvid företaget endast betalade samma
timkostnad som tidigare. Under förhandlingarna
1997–1998 krävde och uppnådde de kollektivanställda
nämligen en minskning av veckoarbetstiden från 37 till
34 timmar, enligt följande upplägg:

(13)

I sina kommentarer upprepar Belgien den ståndpunkt
som det uttryckt redan före beslutet att inleda förfarande, nämligen att åtgärderna inte utgör statligt stöd.

1. Veckoarbetstiden minskas från 37 till 34 timmar, på
obestämd tid.

(14)

Belgien hävdar att företaget inte åtnjuter någon direkt
eller indirekt finansiell fördel till följd av dessa åtgärder
och att således de offentliga subventionerna inte utgör
statligt stöd. För att motivera denna avsaknad av finansiella fördelar framför Belgien följande argument:

2. Antalet arbetstimmar som samtliga kollektivanställda
utför behålls på den nivå som fastställs i företagsplanen ”Horizon 2000”. Därigenom kunde 150 nya
arbetsplatser inrättas så att antalet uppgick till 1 852.
3. Ersättningen är densamma som 1998 ända tills
genom löneindexeringen en motsvarande lön på basis
av 34 timmar har uppnåtts (vilket förväntas ske vid
utgången av 2005).

(10)

Företaget finansierar enbart den del av ersättningen som
motsvarar lönerna beräknade på basis av 34 timmar,
med årlig indexering. Skillnaden mellan det belopp företaget betalar och den ersättning de anställda mottar
finansieras med resurser av olika ursprung:

1. De anställda själva: med användande av den löneökning som de hade rätt till 1997 och 1998 men
avstod från (29,2 miljoner franc = 0,7 miljoner
euro).
2. Den federala regeringen: med stöd beviljat i samband
med inrättande av 150 nya arbetsplatser till följd av
arbetstidens omläggning (418 miljoner franc = 10,4
miljoner euro)
3. Regionsregeringen: stödet från den vallonska regionens regering som komplement till det federala
stödet (135,3 miljoner franc = 3,4 miljoner euro).

IV. KOMMENTARER FRÅN BELGIEN

1. Initiativet till planen på omfördelning av arbetstiden
(nedan kallat OA) kom från arbetstagarna, och Cockerill Sambre gav sitt medgivande enbart på villkor att
företaget inte skulle drabbas av någon extra kostnad.
Det offentliga stödet skulle därför inte finansiera
några av Cockerills åtaganden gentemot de kollektivanställda. I kollektivavtalet för 1998, där OA ingår,
skulle följande skrivas in: ”Detta kollektiva arbetsavtal
har som ekonomisk förutsättning att en offentlig
kompensation motsvarande de gemensamt fastställda
beloppen kan erhållas. I annat fall skall parterna tillsammans gå igenom situationen och möjligheterna
att förverkliga detta avtal.”
2. Minskningen av de sociala avgifterna skulle inte
medföra någon ekonomisk fördel för Cockerill
Sambre. Detta beror på att de medel som sparas i sin
helhet har betalats av företaget till arbetstagarna
genom att de federala offentliga medlen endast
passerat genom företaget utan att dess utgifter blivit
mindre än tidigare. Regionala offentliga medel
passerar inte ens genom företaget.
3. Antalet arbetstimmar utförda av de kollektivanställda
före OA behålls, till samma kostnad enligt lag och
avtal för Cockerill Sambre. Företaget får identiskt lika
timlönekostnader efter genomförandet av OA då,
som ovan angivits, företaget skulle ha tillåtit det nya
arrangemanget med arbetstiden enbart på villkor att
det inte därigenom drabbades av extra kostnader.
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4. Cockerill Sambre belastas av nytillkommande olägenheter och utgifter, som extra utbildningskostnader,
mindre likvida tillgångar, högre fast kostnad per
enhet, administrativa överkostnader, organisatoriska
svårigheter m.m. Dessa extrakostnader uppges vara
relativt betydande och har burits av företaget.
5. Företaget har beställt en rapport från två revisionsfirmor som kommit fram till att den av företaget
använda räknemetoden är rimlig samt att företagets
finansuppgifter och bokföring om hur OA genomfördes 1999 kan godkännas. Belgien drar därav slutsatsen att alla ifrågasatta finansflöden, däribland
offentliga bidrag, vore till glädje enbart för arbetstagarna och att företaget inte i något fall kommer i
åtnjutande av offentliga medel.

(15)

(16)

V. UTVÄRDERING AV INGRIPANDENA

Rättslig grund för utvärderingen

(17)

(18)

Enligt artikel 6 i reglerna om stöd till stålindustrin skall
medlemsstaterna till kommissionen anmäla allt slags
överförande av offentliga resurser till järn- och stålföretag. De skall likaså anmäla varje gång stödordningar
godkända av kommissionen på grundval av EG-fördraget
tillämpas på sådana företag. Kommissionen skall avgöra
om dessa åtgärder utgör sådant stöd som avses i artikel
1.2 i lagen och om de i så fall är förenliga med den inre
marknaden.

(19)

Kommissionen har i sitt meddelande om riktlinjer för
sysselsättningsstöd (6) offentliggjort de kriterier som den
använder för att bedöma om ingripande från det offentliga till förmån för sysselsättning utgör statligt stöd.
Dessa kriterier är giltiga i det aktuella fallet för att avgöra
om ingripandena i fråga utgör stöd, men om svaret blir
ja måste deras förenlighet kontrolleras i förhållande till
EKSG-fördraget och därmed lagen om stöd till stålindustrin. I denna medges inte sysselsättnings- eller driftsstöd knutet till lönekostnaderna.

Belgien anser att detta stöd måste betecknas som stöd till
person och ser inte det faktum att det beviljats till
arbetstagare i deras egenskap av personal vid ett visst
företag som något tillräckligt argument mot detta.
Landet säger sig grunda denna ståndpunkt på kommissionens beslut angående Belgiens finansiella ingripande
till förmån för SA Duferco Clabecq (5), där kommissionen ansåg att de den arbetslöshetsersättning som
betalas åt före detta arbetstagare vid Clabecq-stålverket
till 65 års ålder inte utgör statsstöd till företaget utan
personligt stöd.

Belgien hävdar likaså att det belgiska offentliga stödet
utgör en social åtgärd till förmån för de kollektivanställda vid Cockerill Sambre. Kommissionen skulle i det
förflutna ha godkänt liknande åtgärder, bland annat stöd
från de franska myndigheterna till fiskesektorn ”utifrån
deras konkreta situation och de sökandes omedelbara
behov, och detta stöd har inte någon reell ekonomisk
inverkan som kan påverka den fria konkurrensen mellan
företagen”.

Cockerill Sambre SA är ett integrerat stålverk beläget i
Belgien, regionen Vallonien. Företaget var fram till
början av 1999 offentligägt med regionen Vallonien
som majoritetsägare. Det privatiserades under 1999
genom försäljning till den franska stålkoncernen Usinor.
Eftersom det är ett integrerat stålverk faller det under
EKSG-fördraget, och analysen av det beviljade stödet
görs alltså på grundval av reglerna om stöd till stålindustrin.

(5) EGT C 20, 22.1.1998, s. 3.
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Analys av Belgiens argument

(20)

Som Belgien hävdar medför varje form av statligt stöd
en fördel för det mottagande företaget jämfört med
andra konkurrerande företag. Tvärtemot vad Belgien gör
gällande har emellertid Cockerill Sambre haft finansiell
och ekonomisk fördel av erhållet stöd. Denna fördel
skall fastställas i förhållande till företagets situation om
det inte hade erhållit (eller inte skulle komma att erhålla)
ett sådant stöd, inte i förhållande till läget i det förflutna.
Detta innebär följande:

1. Det faktum att initiativet till OA kommit från arbetstagarna och att företaget gått med på det endast om
det inte behövde bära de extra utgifter som skulle bli
följden ändrar inget i fråga om det offentliga ingripandets karaktär av statligt stöd. De utgifter som
följer av kollektiva arbetsavtal skall bäras av företagen, oberoende av vem som har tagit initiativ till
processen. Om staten ingriper som direkt part i
förhandlingarna eller i efterhand för att finansiera
uppkomna utgifter rör det sig utan vidare om ett
statligt stöd till detta företag. Att Cockerill Sambre
sedan förhandlingarnas början har krävt offentlig
finansiering av de utgifter avtalet leder till och innefattat denna ståndpunkt i det kollektiva arbetsavtalet
betyder inte att lönekostnaderna för dess anställda
inte längre skulle åvila företaget. Det visar ju tvärtom
genom sitt uppträdande att det är väl medvetet om
betydelsen av den erhållna fördelen.
(6) EGT C 334, 12.12.1995, s. 4.
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2. På samma sätt ändrar det faktum att dessa offentliga
medel enbart passerar genom företaget, eller inte ens
det, och att deras slutmottagare är arbetstagarna på
intet sätt deras karaktär av statligt stöd. Det viktiga är
att offentliga pengar finansierar en del av ersättningen
till en grupp arbetstagare vid Cockerill Sambre. Det
som har betydelse för att beteckna dessa medel som
statligt stöd är inte hur de är uppbyggda och hur de
hanteras utan vilket slags kostnader de finansierar.

3. Belgien framför också argumentet att företagets
timlönekostnad har förblivit oförändrad. Det är i
själva verket den av företaget betalade timkostnaden
som ligger stilla, det som tillkommer genom OA tar
det offentliga hand om. Företagets lönekostnader per
enhet skulle fortfarande vara oförändrade om staten
betalade de utgiftsökningar som nya löneavtal med
finansiella fördelar för arbetstagarna ledde till. Företaget gynnas av just det faktum att det inte har tagit
på sig de ökningar av lönekostnaderna som avtalats
med dess kollektivanställda.

4. Det faktum att företaget inte i sin betalningsvägran
har innefattat den del av de tillkommande indirekta
utgifterna som är knuten till OA är inte heller relevant då ju, som ovan nämnts, denna vägran inte har
någon betydelse för att avgöra vilken typ av offentliga medel det har mottagit, till och med i samband
med en sådan vägran. De arbetsrelaterade utgifterna
ingår bland de väsentliga kostnaderna för vilket
företag som helst, och detta får inte vid något tillfälle
överlåta dem på det offentliga.

(22)
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Dessutom säger sig Belgien anse att det ifrågasatta
offentliga stödet utgör en social åtgärd till förmån för
denna grupp av arbetstagare. Landet gör gällande att
kommissionen skulle ha intagit en sådan ståndpunkt i
ett liknande fall där stöd lämnats av Frankrike till fiskesektorn. Då denna hänvisning inte är närmare preciserad
har kommissionen inte kunnat hitta beslutet i fråga och
kan alltså inte kommentera det. Kommissionen erinrar
likväl om att fiskesektorn hänför sig till EG-fördraget
och får mottaga olika slags stöd på vissa villkor vilket
emellertid inte är tillåtet enligt EKSG-fördraget som
Cockerill Sambre berörs av.

Utvärdering av stödräkenskaperna

(23)

Som framgår av ovanstående kan kommissionen inte
godkänna de av Belgien framförda argumenten. Tvärtom
måste kommissionen, utifrån sina egna kriterier i riktlinjerna för sysselsättningsstöd, dra slutsatsen att stödet i
fråga inte utgör stöd till person utan stöd till företaget.
Med detta finansieras kostnader förbundna med arbetsprestationer från de anställda vid Cockerill Sambre.
Sådana utgifter är en väsentlig del av driftskostnaderna
för vilket företag som helst, och om finansieringen av
dem bärs av staten utgör den utan vidare statligt stöd till
företaget.

(24)

Kommissionen konstaterar därutöver, så som redan har
angivits i dess beslut att inleda förfarande och som
upprepats ovan, att det offentliga stödet har betalats
inom ramen för en lag godkänd av kommissionen och
därvid behandlats som stöd förenligt med EG-fördraget,
medan denna lag ålade Belgien att följa de specifika
sektorsreglerna vid tillämpningen angående federalt stöd.
Denna del av stödet har alltså beviljats i strid med
kommissionens beslut där den federala stödordningen
godkändes. Beträffande det regionala stödet har det
beviljats som stöd ad hoc. Stödet utgör alltså inte generella åtgärder utan det handlar klart och tydligt om stöd
till förmån för ett bestämt företag.

5. Som ovan angivits är det förhållandet att ett företag
hanterar och förvaltar offentliga medel inte en relevant faktor för att avgöra om tillhandahållandet av
dessa medel från det offentligas sida utgör statligt
stöd. Att revisorerna funnit finansflödena som gäller
de aktuella offentliga medlen i sin ordning är inte
relevant för att avgöra om ingripandet från staten
utgör statligt stöd eller inte.

VI. SAMMANFATTNING

(21)

Enligt Belgien skall inte det faktum att stödet betalas till
arbetstagarna i fråga enbart i deras egenskap av arbetstagare vid Cockerill Sambre vara avgörande för att
beteckna detta stöd som stöd till företaget och inte stöd
till person. Belgien anser att kommissionen skulle ha
intagit denna ståndpunkt i sitt beslut om de före detta
arbetstagarna vid företaget Forges de Clabecq. I själva
verket är det precis tvärtom, det var därför att Forges de
Clabecq hade gått i konkurs som stödet från staten till
de före detta arbetstagarna vid detta företag kunde anses
som stöd till person. När stödet beviljades åt dem var de
inte längre arbetstagare vid Forges de Clabecq.

(25)

Kommissionen konstaterar att Belgien olagligen har
utbetalat stöd till företaget Cockerill Sambre SA i strid
med artikel 6.1 och 6.2 i reglerna om stöd till stålindustrin.

(26)

Det är fråga om sådant statligt stöd som avses i artikel 1
i reglerna om stöd till stålindustrin. Det kan inte
jämställas med det stöd som medges i artiklarna 2–5 i
reglerna och är alltså oförenligt med EKSG-fördraget och
en väl fungerande gemensam marknad.
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HÄRMED FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1
Det av Belgien beviljade statliga stödet till stålföretaget Cockerill Sambre SA, uppgående till 553,3 miljoner belgiska franc
(13,7 miljoner euro), utgör sådant statligt stöd som avses i
artikel 1 i reglerna om stöd till stålindustrin och är oförenligt
med den gemensamma marknaden.
Artikel 2
1.
Belgien skall vidta alla erforderliga åtgärder för att från
Cockerill Sambre SA återkräva det i artikel 1 angivna stöd som
redan olagligen har ställts till företagets förfogande och inställa
betalningen av de belopp som ännu inte utanordnats.
2.
Återkrävandet skall äga rum utan dröjsmål, i enlighet
med förfarandena i nationell rätt om dessa möjliggör omedelbart och reellt verkställande av detta beslut. I det stöd som skall
återkrävas ingår ränta från det datum då det ställdes till mottagarens förfogande fram till datum för återkravet. Räntan skall

L 71/27

beräknas utifrån den referensnivå för beräkning av subventionsekvivalenten inom ramen för regionalstöd som var i kraft
då stödet betalades ut.
Artikel 3
Belgien skall inom två månader från meddelandet av detta
beslut underrätta kommissionen om vilka åtgärder landet har
vidtagit för att rätta sig efter det.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien.
Utfärdat i Bryssel den 15 november 2000.
På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 9 mars 2001
om tillstånd för medlemsstaterna att bevilja undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv
2000/29/EG avseende annan potatis än potatis avsedd som utsäde, med ursprung i Nya Zeeland
[delgivet med nr K(2001) 685]
(2001/199/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(5)

De förhållanden som motiverade att tillståndet beviljades
råder fortfarande.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj
2000 om skyddåtgärder mot att skadegörare på växter eller
växtprodukter förs in till medlemsstaterna och mot att de
sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 15.1 i detta,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Förenade kungarikets begäran, och
av följande skäl:
(1)

Enligt bestämmelserna i direktiv 2000/29/EG får annan
potatis än potatis avsedd som utsäde med ursprung i
Nya Zeeland, i princip inte införas till gemenskapen på
grund av risken för införsel av potatissjukdomar som är
okända i gemenskapen.

(2)

Genom besluten 98/81/EG (2), 1999/209/EG (3) och
2000/193/EG (4) gav kommissionen vissa medlemsstater
tillstånd att bevilja undantag avseende annan potatis än
potatis avsedd som utsäde med ursprung i Nya Zeeland,
på särskilda villkor under säsongerna 1998, 1999 och
2000.

(3)

Inga fall av sjukdomar eller skadegörare har bekräftats i
de prov som tagits på potatis som importerats enligt
besluten 1999/209/EG och 2000/193/EG. Av tekniska
skäl har ingen import ägt rum i enlighet med beslut
98/81/EG.

(4)

Med avseende på kraven i del A, avsnitt I, punkt 25.2 i
bilaga IV till direktiv 2000/29/EG och på grundval av
den information som Nya Zeeland överlämnat och internationell vetenskaplig teknisk litteratur, anses Nya
Zeeland fritt från Clavibacter michiganensis (Smith) Davis
et al. ssp. sependonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis
et al.

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

169, 10.7.2000, s. 1.
14, 20.1.1998, s. 29.
72, 18.3.1999, s. 37.
60, 7.3.2000, s. 26.

Artikel 1
1.
Genom undantag från artikel 4.1 i direktiv 2000/29/EG
med avseende på de förbud som avses i del A, punkt 12 i
bilaga III till det direktivet får medlemsstaterna fr.o.m. den 1
mars t.o.m. den 31 augusti 2001, tillåta införsel till sitt eget
territorium av annan potatis än potatis avsedd som utsäde med
ursprung i Nya Zeeland, enligt villkoren i punkterna 2 och 3.
2.
För annan potatis än potatis avsedd som utsäde som förs
in enligt punkt 1 skall, utöver de krav som föreskrivs i bilagorna I och II till direktiv 2000/29/EG, följande krav vara
uppfyllda:
a) Den skall ha odlats i Nya Zeeland direkt från utsädespotatis
som certifierats enligt det nyzeeländska certifieringssystemt
för utsädespotatis, eller från utsädespotatis som certifierats i
någon av medlemsstaterna eller i ett land från vilket införsel
till gemenskapen av potatis avsedd som utsäde är tillåten
enligt direktiv 2000/29/EG, vilka importerats till Nya
Zeeland direkt från gemenskapen eller, avseende utsädespotatis med ursprung i tredje land, direkt från det landet.
b) Förutom när det gäller tidig potatis skall potatisen ha
behandlats med groningshämmare.
c) Den skall ha odlats i områden som anses vara fria från
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, och inga
symptom på Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
får ha noterats vare sig på produktionsplatsen eller i dess
omedelbara närhet sedan början av en lämplig tidsperiod.
d) — Den skall ha odlats i områden där Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. inte anses förekomma.
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— Den skall vid kontroller under odlingssäsongen och vid
kontroller av potatisknölar på alla växtstadier ha befunnits vara fri från Graphognathus leucoloma (Boheman) och
dessutom vid kontroller av potatisknölar befunnits vara
fri från alla tecken på Graphognathus leucoloma
(Boheman).

vidarebefordra uppgifterna i anmälan till kommissionen
och därvid ange

— Den skall vid kontroller under odlingssäsongen och vid
provtagning på jord- eller växturval, beroende på vad
som är lämpligt, ha befunnits vara fri från följande
skadegörare: Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. och Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. Resultaten av dessa
kontroller och provtagningar skall på begäran vara tillgängliga för kommissionen.

— anmält införseldatum och bekräftelse av införselort.

e) Potatisen skall ha hanterats med maskiner som är avsedda
endast för detta ändamål eller som desinfekterats på lämpligt sätt efter att ha använts för andra ändamål.

Den berörda medlemsstaten skall utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna ovan samt varje ändring av dessa
till kommissionen.

f) Den skall packas antingen i nya säckar eller i behållare som
desinfekterats på lämpligt sätt. Varje säck eller behållare
skall förses med en officiell etikett med de uppgifter som
anges i bilagan.

c) De kontroller, och i förekommande fall den provtagning,
som krävs enligt artikel 13 i direktiv 2000/29/EG och
enligt bestämelserna i det här beslutet skall utföras av det
ansvariga officiella organ som avses i nämnda direktiv.
Av dessa kontroller skall sundhetskontrollen utföras av
den medlemsstat som använder sig av undantaget.

g) Innan potatisen exporteras skall den ha rensats från jord,
blad och annat växtavfall.
h) Potatis som är avsedd för gemenskapen skall åtföljas av ett
sundhetscertifikat som utfärdats i Nya Zeeland i enlighet
med artiklarna 7 och 13 i direktiv 2000/29/EG på grundval
av den undersökning som anges i det direktivet, och som
särskilt skall intyga att potatisen är fri från de skadegörare
som nämns i c och d. På certifikatet skall under rubriken
”Ytterligare uppgifter” följande anges: ”Denna sändning
uppfyller kraven i beslut 2001/199/EG”.

3. a) Potatisen skall föras in via införselorter som ligger inom
en medlemsstats territorium och som är utsedda av den
medlemsstaten med anledning av detta undantag.
Medlemsstaterna skall i tillräckligt god tid till kommissionen lämna uppgifter om dessa införselorter med
namn och adress på det ansvariga officiella organ som
avses i direktiv 2000/29/EG och som är ansvarigt på
varje införselort och på begäran från övriga medlemsstater tillhandahålla dessa uppgifter. Om införsel till
gemenskapen äger rum i en annan medlemsstat än den
medlemsstat som använder sig av detta undantag, skall
det nämnda ansvariga officiella organet i den medlemsstat där införseln äger rum underrätta och samarbeta
med det nämnda ansvariga officiella organet i den
medlemsstat som använder sig av undantaget för att se
till att bestämmelserna i detta beslut följs.
b) Innan potatisen förs in till gemenskapen skall importören officiellt informeras om de villkor som anges i 2
a–h och 3 a–e. Importören skall i tillräckligt god tid
underrätta det ansvariga officiella organet i den
medlemsstat till vilken införseln sker om varje parti som
införs, och denna medlemsstat skall utan dröjsmål

— typ av material,
— kvantitet,

— de anläggningar som avses i d.
Importören skall meddela alla eventuella ändringar i
förhållande till den ovannämnda förhandsanmälan till
det ansvariga officiella organet så snart dessa ändringar
blir kända och under alla omständigheter före
tidpunkten för importen.

Under denna sundhetskontroll skall medlemsstaten också
undersöka och där detta är lämpligt ta prover avseende
den eventuella förekomsten av andra skadegörare. Utan
att det påverkar den övervakning som avses i artikel 21.3
andra strecksatsen första möjligheten i nämnda direktiv,
skall kommissionen fastställa i vilken utsträckning de
kontroller som avses i artikel 21.3 andra strecksatsen
andra möjligheten i nämnda direktiv skall integreras i
kontrollprogrammet i enlighet med artikel 21.5 tredje
stycket i det direktivet.
d) Potatisen skall förpackas och ompackas endast på
anläggningar som har godkänts och registrerats av det
ovan nämnda ansvariga officiella organet.
e) Potatisen skall förpackas eller ompackas i slutna förpackningar som är färdiga för direkt leverans till återförsäljare
eller konsumenter och som inte överstiger den vikt som
förpackningar för detta ändamål vanligen har i den
medlemsstat där införsel äger rum, doch högst 25 kg. På
förpackningen skall numret på de registrerade anläggningar som avses i d anges och att potatisen är av
nyzeeländskt ursprung.
f) Den medlemsstat som utnyttjar detta undantag skall, om
så är lämpligt, i samarbete med den medlemsstat där
införseln äger rum säkerställa att minst två prover om
200 potatisknölar tas från varje leverans om 50 ton eller
del av sådan leverans av potatis som importeras i
enlighet med detta beslut, för officiell undersökning vad
avser Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. och
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., i enlighet
med den metod som gemenskapen har upprättat för
påvisande och diagnos av Ralstonia solanacearum (Smith)
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Yabuuchi et al. och Clavibacter michiganensis (Smith) Davis
et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis
et al. Om misstanke föreligger skall partierna hållas
avskilda under officiell kontroll och får inte saluföras
eller användas förrän det har fastställts att förekomst av
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. or Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. inte bekräftats
vid dessa undersökningar.
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ning som avses i artikel 1.3 f. Kopior av alla sundhetscertifikat
skall skickas till kommissionen.
Artikel 3
Detta beslut skall återkällts om det fastställts att de villkor som
anges i artikel 1.2 och 1.3 inte har varit tillräckliga för att
förhindra införsel av skadegörare eller om dessa villkor inte har
uppfyllts.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 2
Medlemsstaterna skall, genom den anmälan som anges i artikel
1.3 b, meddela övriga medlemsstater och kommissionen då
detta bemyndigande utnyttjas. De skall före den 1 november
2001 till kommissionen och övriga medlemsstater lämna
uppgifter om de kvantiteter som importerats enligt detta beslut
samt en utförlig teknisk redogörelse för den officiella undersök-

Utfärdat i Bryssel den 9 mars 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA
Information som skall anges på etiketten
(enligt artikel 1.2 f)
1. Namn på den myndighet som utfärdar etiketten.
2. Namnet på exportorganisationen, om tillgängligt.
3. Uppgiften ”Potatis från Nya Zeeland ej avsedd som utsäde”.
4. Sort.
5. Produktionsort.
6. Storlek.
7. Angiven nettovikt.
8. Uppgifter ”Denna sändning uppfyller kraven i beslut 2001/199/EG”.
9. Den nyzeeländska växtskyddsmyndighetens tryckta eller stämplade märkning.
10. En för partiet särskiljande märkning såsom en kod, ett märke eller annat lättläsligt yttre kännetecken.

