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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1959/2001
av den 8 oktober 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 9 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 oktober 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.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 8 oktober 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
999
052
999
052
999
052
388
512
524
528
999
052
064
388
400
512
624
999
060
388
400
512
800
804
999
052
999

89,8
89,8
140,7
140,7
103,1
103,1
75,2
63,9
46,9
36,3
55,8
55,6
76,5
92,8
113,3
187,9
82,0
111,6
110,7
40,0
77,7
59,7
92,9
179,0
76,5
87,6
107,9
107,9

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 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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L 268/3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1960/2001
av den 8 oktober 2001
om leveranser av vete som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Artikel 1

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den
27 juni 1996 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), ändrad genom förordning (EG) nr 1726/
2001 (2), särskilt artikel 24.1 b i denna, och

Ett anbudsförfarande inleds härmed för att tilldela kontrakt för
leveranser av vete till Bangladesh i enlighet med föreskrifterna i
förordning (EG) nr 2519/97 och med de villkor som fastställs i
bilaga I till denna förordning.

av följande skäl:
(1)

I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över
länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av
livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

(2)

Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat Bangladesh
spannmål.

(3)

Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna
i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16
december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd
från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG)
nr 1292/96 (3). Det är nödvändigt att ange tidsfrister och
leveransvillkor för att bestämma de därav följande kostnaderna.

De anbud som lämnas in skall anses ha blivit utarbetade med
hänsyn tagen till de kostnader och restriktioner som är en följd
av de speciella klausuler som fastställts vid brevväxlingen
mellan kommissionen och mottagaren och som delvis offentliggörs i bilaga II. I synnerhet bör liggedagarna värderas på
grundval av en genomsnittlig daglig lossningsnivå på 2 400 ton
på ett sådant sätt att de expeditionsavgifter som skall betalas av
Europeiska gemenskapen till mottagaren kommer att betalas av
den leverantören.
Anbudsgivare 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.
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 8 oktober 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.
(2) EGT L 234, 1.9.2001, s. 10.
(3) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.
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BILAGA I
PARTI A
1. Aktion nr: 150/00
2. Mottagare (2): Bangladesh
3. Mottagarens representant: The Secretary, Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka, Bangladesh
4. Bestämmelseland: Bangladesh
5. Vara som skall framskaffas: vete
6. Total kvantitet (ton netto): 30 000
7. Antal partier: 1
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (5): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.1)
9. Emballage: Bulk
10. Etikettering eller märkning:
— språk att använda vid märkning: —
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad
12. Fastställt leveransstadium: Fritt lossningshamnen – ej lossat (6)
Mottagaren skall lossa vete enligt vad som fastställs i bilaga II
13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen – fob stuvat och trimmat
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: Chittagong
16. Bestämmelseort:
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet
— första leveranstid: 30.12.2001
— andra leveranstid: 13.1.2002
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: 5–11.11.2001
— andra leveranstid: 19–25.11.2001
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 23.10.2001
— andra leveranstid: 6.11.2001
20. Anbudsgarantins belopp: 5 EUR/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment 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)
22. Exportbidrag (4): Bidrag som är tillämpligt den 4.10.2001 fastställt genom kommissionens förordning (EG)
nr 1902/2001 (EGT L 261, 29.9.2001, s. 12).
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Fotnoter:
(1) Ytterligare upplysningar: Torben Vestergaard (tfn (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) Leverantören skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren eller dennes representant för att fastställa vilka
fraktdokument som krävs.
(3) Leverantören 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 överskridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium-134 och -137 samt halten jod-131.
(4) Kommissionens förordning (EG) nr 259/98 (EGT L 25, 31.1.1998, s. 39) är tillämplig vad avser exportbidrag. Den dag
som avses i artikel 2 i den förordningen är den som avses i punkt 22 i denna bilaga.
Leverantören ombeds särskilt uppmärksamma artikel 4.1 sista stycket i nämnda förordning. En kopia av licensen skall
översändas så snart exportdeklarationen har godkänts (fax (32-2) 296 20 05).
(5) Leverantören skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid leveransen:
— Sundhetscertifikat för växter.
— Intyg om desinfektion genom rökning.
(6) Utöver vad som föreskrivs i artikel 14.3 i förordning (EG) nr 2519/97 får hyrda fartyg inte finnas angivna på någon av
de senaste fyra kvartalsförteckningarna över kvarhållna fartyg som offentliggjorts genom Parisavtalet (the Paris
Memorandum of Understanding on Port State Control) (rådets direktiv 95/21/EG [EGT L 157, 7.7.1995, s. 1]).
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BILAGA II
1. Fartygstyp som skall befraktas
Fartygen (självtrimmande bulklastfartyg) skall ha minst fem luckor. Fartygen skall vara utrustade med kranar/bommar,
som skall betjäna en eller två luckor vardera. Fartygen skall kunna anlöpa Chittagongs yttre redd och skall efter
nödvändig läktring kunna lägga till vid kaj i Chittagong (Chittagong Jetties). Fartygen bör för detta ändamål ha en
maximal längd på 610 fot.
Befraktare/redare skall ombesörja att allt behörigt fartygsbefäl ombord medför sina behörighetshandlingar i original
och att alla fartyg är bemannade i full överensstämmelse med STCW-konventionen av 1995. Om så inte är fallet får
redaren själv ta ansvar för eventuell försening.
2. Hjälpmedel vid lossning
Fartygen skall i lossningshamnen utan kostnad för mottagaren tillhandahålla vinschar och/eller kranar, energi för drift
av dessa samt block och taljor i gott skick och skall också vid behov tillhandahålla nödvändig belysning för arbete
nattetid, ombord, på däck och i lastrum. Fartygen skall på egen bekostnad tillhandahålla kranskötare.
3. Fartygs information om beräknad ankomsttid (ETA)
Fartygets befälhavare skall via radio/telegram begära lossningsorder av mottagarens ombud, Movements Chittagong –
telex 642237 CMS C BJ – (och samtidigt informera Banglaship Chittagong, telex 66277 BSC BJ och Movestore Dhaka,
telex 642230 CMS BJ) tio dagar före ankomsten till lossningshamnen, dvs. Chittagong, och meddela ETA och
djupgående. Lossningsorder meddelas fartyget inom fem dagar efter mottagandet av befälhavarens begäran.
Befälhavaren skall lämna uppgifter till mottagarens ombud, dvs. Movements Chittagong, Banglaship Chittagong och
Movestore Dhaka:
a) Vid avgång från lastningshamn skall fartyg meddela
i) lastad kvantitet
ii) djupgående vid ankomsten
iii) ton per tum (TPI)
b) 10 dagar i förväg: ETA Chittagongs hamn
5 dagar i förväg: ETA Chittagongs hamn
72 timmar, 48 timmar och 24 timmar i förväg: ETA Chittagongs hamn.
4. Lossningstakt och tidsberäkning i lossningshamn
Lasten skall lossas av mottagaren på mottagarens risk och bekostnad i en takt av 2 400 ton per 24 timmars arbetsdag
då vädret tillåter. Tid från kl. 12.00 torsdag middag och kl. 17.00 dag före helgdag till kl. 9.00 lördag eller nästföljande
arbetsdag skall inte betraktas som liggetid även om den utnyttjas. Lossningstakten baseras på fyra eller flera brukbara
luckor. Om antalet brukbara luckor är mindre än angivet minimum skall lossningstakten reduceras i motsvarande grad.
”Notice of readiness” (NOR) skall överlämnas och accepteras efter det att fartyget anlänt till Chittagongs yttre redd och
liggetiden skall börja 24 timmar efter det att NOR överlämnats och accepterats under kontorstid (09:00–17:00),
oavsett om fartyget ligger vid kaj eller ej. I de fall kommissionen har fastställt en tidsperiod för leveransen, skall
liggetiden inte börja före den första dagen av den nämnda perioden. I lossningshamnen skall redaren/befraktaren svara
för kostnaden för förflyttning från ankarplats till ankarplats, från ankarplats till kaj och från kaj till kaj, och den tid
som åtgår härför skall inte räknas som liggetid.
Även om hamnarbetare rekryteras av mottagaren skall allt lossningsarbete utföras under fartygsbefälhavarens överinseende eller med hans godkännande. All nödvändig trimning skall belasta redarens tid och utföras på hans bekostnad.
Om en läktare måste kasta loss från moderfartyget till följd av kraftig dyning och/eller dåligt väder på Chittagongs yttre
redd, skall inte all förlorad tid räknas som liggetid. Tidsberäkningen skall avbrytas då läktaren kastar loss och skall
återupptas då denna på nytt förtöjs vid moderfartyget.
5. Läktring i lossningshamn
All nödvändig läktring på Chittagongs yttre redd skall utföras av mottagaren på dennes bekostnad och tid. Fartyg som
till följd av alltför stort djupgående inte kan gå in till Chittagongs yttre redd får läktras på redden i Kutubdia av
befraktaren/redaren på dennes bekostnad och tid. Sådan läktring skall betraktas som omlastning och engagerade
läktare skall lossas på samma villkor som moderfartyget, och tid som åtgår för läktring i Kutubdia skall inte betraktas
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som liggetid. Eventuell kollisionsersättning under läktring skall regleras direkt mellan redarna för moderfartyget och
läktaren (oavsett om dessa engagerats av redaren/befraktaren för läktring i Kutubdia, eller av mottagaren för läktring på
Chittagongs yttre redd). Är ankring på Chittagongs yttre redd osäker skall kostnaden för läktring i Kutubdia belastas
mottagaren.
Fartygets befälhavare skall alltid på bästa sätt samverka med mottagaren och/eller dennes ombud/representanter/hamnarbetare/entreprenörer för att underlätta lossningen. Läktare skall vara försedda med fendrar för att undvika skada.
6. Demurrage/dispatch
Om fartyget/fartygen inte lossas i den takt som här föreskrivs skall överliggetid betalas av mottagaren enligt den taxa
som föreskrivs i befraktningsavtalet, dock högst 8 000 EUR per dag eller del av dag.
För inbesparad arbetstid i lossningshamnen skall mottagaren erhålla ersättning enligt en taxa som motsvarar 50 % av
den taxa för överliggedagspengar som fastställts i befraktningsavtalet, dock högst 4 000 EUR per inbesparad dag.
Överliggetid eller inbesparad tid i lossningshamnen skall i förekommande fall betalas av mottagaren till kommissionen
eller av kommissionen till mottagaren enligt ovan specificerad taxa. Reglering av överliggetid/inbesparad tid mellan
leverantören och kommissionen sker i förekommande fall i efterhand.
Liggetid i lossningshamnen är inte reversibel.
7. Övrigt
Kostnader för eventuell övertid för hamn- och tullpersonal skall belasta den part (redaren eller hans ombud,
mottagaren eller hans ombud) som beordrar denna, men om den beordras av hamnmyndigheten skall den bekostas av
mottagaren och redaren på 50/50-basis. Övertidskostnader för fartygets manskap skall alltid bekostas av redaren.
Öppning/förslutning av luckor i lossningshamnen skall alltid bekostas av redaren och den tid som åtgår härför skall
inte räknas som liggetid.
Första öppning och sista förslutning av luckorna i lossningshamnen skall göras av fartygets besättning.
Gods som befinns skadat skall oavsett destination undanskaffas/förstöras enligt hamnreglementet innan fartygen
avseglar.
Det åligger redaren att betala in avgift till hamnarbetarnas ledningsorgan eller andra liknande avgifter.
Då vissa extra kostnader som krävs av redaren/befraktaren skall förskotteras av mottagaren kan dessa på mottagarens
vägnar betalas direkt av kommissionen till leverantören.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1961/2001
av den 8 oktober 2001
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller exportbidrag inom
sektorn för frukt och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(6)

I enlighet med artikel 35.1 i förordning (EG) nr 2200/96
skall bidragen fastställas med hänsyn till de gränser som
fastställts i de avtal som slutits i enlighet med artikel 300
i EG-fördraget.

(7)

Kommissionen bör fastställa vilka bidragssatser och
maximikvantiteter som berättigar till bidrag. Detta skall
göras för varje period för ansökan om exportlicenser
och bidragssatserna och kvantiteterna bör få ändras på
grund av ekonomiska omständigheter.

(8)

För att säkerställa att exportkvantiteterna förvaltas med
exakthet bör en viss tidsperiod för bedömning av situationen förflytta innan licenserna utfärdas.

(9)

Det är lämpligt att medlemsstaterna utser de behöriga
organ som skall utfärda licenserna.

(10)

För att systemet skall fungera väl är det lämpligt att
föreskriva olika system för beviljande av bidrag, även ett
system med anbudsförfarande.

(11)

Licenser med förutfastställelse av bidraget bör endast
utfärdas mot att en säkerhet ställs.

(12)

För att säkerställa att ordningen fungerar väl och för att
motverka spekulation bör möjligheten till överlåtelse av
licenser avskaffas.

(13)

I artikel 35.4 i förordning (EG) nr 2200/96 föreskrivs
bland annat att bidragen skall fastställas med hänsyn till
den ekonomiska aspekten av den planerade exporten.
Det är därför lämpligt att föreskriva ett system där
bidrag beviljas via ett anbudsförfarande. Innan licenserna
utfärdas skall kommissionen skaffa sig upplysningar
genom att exportörerna uppmanas att ange till vilken
bidragssats de vill exportera. Med hjälp av de upplysningarna kan kommissionen utifrån fakta besluta om
den maximala bidragssats som har ekonomisk bärkraft. I
vissa fall, särskilt när de bidragssatser som anges i
anbuden är alltför höga, måste den maximala bidragssatsen fastställas enligt förfarandet i artikel 46 i förordning (EG) nr 2200/96. Om så är nödvändigt måste det
föreskrivas en möjlighet för kommissionen att avslå alla
ansökningar inom ramen för ett anbudsförfarande.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 911/2001 (2), särskilt artikel
35.8 och 35.11 i denna, och
av följande skäl:
För att förbättra ordningen för exportbidrag för frukt
och grönsaker är det lämpligt att på ett antal punkter
ändra kommissionens förordning (EG) nr 2190/96 av
den 14 november 1996 om tillämpningsföreskrifter till
rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad gäller exportbidrag för frukt och grönsaker (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 298/2000 (4). Bestämmelserna bör
omarbetas för klarhet och tydlighet och förordning (EG)
nr 2190/96 bör upphöra att gälla.

(1)

(2)

Enligt artikel 35.6 i förordning (EG) nr 2200/96 beviljas
exportbidrag endast mot uppvisande av exportlicens.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (5), fastställs tillämpningsföreskrifter för systemet med import-,
export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.
Genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/
87 (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1502/
2001 (7), upprättas en exportbidragsnomenklatur för
jordbruksprodukter.

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (8),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 90/2001 (9),
fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för
systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter.
Dessa föreskrifter bör kompletteras med särskilda föreskrifter för frukt- och grönsakssektorn.

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L
L
L

297, 21.11.1996, s. 1.
129, 11.5.2001, s. 3.
292, 15.11.1996, s. 12.
34, 9.2.2000, s. 16.
152, 24.6.2000, s. 1.
366, 24.12.1987, s. 1.
199, 24.7.2001, s. 13.
102, 17.4.1999, s. 11.
14, 18.1.2001, s. 22.
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(14)

Begreppet datum för utfärdande av licenser bör definieras i enlighet med förordning (EG) nr 1291/2000.

(15)

För att bibehålla den flexibilitet som är viktig när det
gäller export av ömtåliga varor som frukt och grönsaker
bör det fastställas att vissa transaktioner skall vara
bidragsberättigande utan förutfastställelse, under förutsättning att en licensansökan lämnas in i efterhand.

(16)

För att motverka att kvantiteterna i licenserna utan
förutfastställelse av bidraget överskrider de vägledande
kvantiteterna bör det föreskrivas en möjlighet för
kommissionen att ge avslag på licensansökningar som
avser ett exportdatum som ligger senare än ett visst
datum.

(17)

Destinationen eller destinationsgruppen bör göras obligatorisk.

(18)

Medlemsstaterna skall regelbundet via e-post meddela
kommissionen vissa uppgifter rörande licensansökningarna.

(19)

Det bör säkerställas att de produkter som exporteras
med bidrag uppfyller de gemensamma handelsnormerna
och de eventuella nationella kvalitetsföreskrifter som
gäller för frukt- och grönsaker som exporteras till tredje
land. Detta bör även, utan undantag, gälla för alla leveranser av proviant ombord på fartyg och luftfartyg,
vilket likställs med export från gemenskapen, varför
bestämmelserna om undantag i artikel 6.5 andra stycket
i förordning (EG) nr 2190/96 inte bör fortsätta att gälla.

(20)

Den exporterade kvantitet som berättigar till utbetalning
av bidrag får inte överstiga den kvantitet som licensansökan avser.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk
frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ordning för beviljande av bidrag
1.
De exportbidrag som föreskrivs i artikel 35 i förordning
(EG) nr 2200/96 skall bevilja på grundval av en exportlicens
som kan utfärdas enligt följande fyra system:
a) Standardsystemet med licens med förutfastställelse av
bidraget, nedan kallat system A1.
b) Ett särskilt system med licens med förutfastställelse av
bidraget, nedan kallat system A2.
c) Ett system med anbudsförfarande och licens med förutfastställelse av bidraget, nedan kallat system A3.
d) Ett system med licens utan förutfastställelse av bidraget,
nedan kallat system B.
Licenser får inte överlåtas.
2.
För systemen A1 och A2 skall kommissionen fastställa
bidragssatsen enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 46 i
förordning (EG) nr 2200/96 och de kvantiteter för vilka
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licenser kan beviljas samt giltighetstiden för licenserna. För
system A2 skall dessa bidragssatser och kvantiteter emellertid
endast vara vägledande.
Uppgifterna skall fastställas för varje licensansökningsperiod.
3.
För system A3 skall kommissionen fatta beslut om
öppnande av ett anbudsförfarande i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 46 i förordning (EG) nr 2200/96
och fastställa de preliminära bidragssatserna och de preliminära
kvantiteter för vilka licenser kan utfärdas, tidsfrister för inlämnande av anbud och giltighetstiden för licenserna.
4.
För system B skall kommissionen i enlighet med det
förfarande som föreskrivs i artikel 46 i förordning (EG)
nr 2200/96, fastställa preliminära kvantiteter och bidragssatser.
Uppgifterna skall fastställas för varje exportperiod.
5.
Under särskilda omständigheter får de bidragssatser som
avses i punkterna 2 och 4, de kvantiteter som avses i punkterna
2, 3 och 4, samt giltighetstiderna för de licenser som avses i
punkterna 2 och 3 ändras av kommissionen med hänsyn till
produktionsutvecklingen inom gemenskapen och exportutsikterna.

Artikel 2
Särskilda bestämmelser för system A1
1.
Aktörerna skall ansöka om A1-licens hos de behöriga
organen i medlemsstaterna för att beviljas bidrag till den sats
som är giltig den dag då ansökan inlämnas.
2.
Medlemsstaterna skall i enlighet med artikel 7.3 meddela
kommissionen uppgifter om för vilka kvantiteter ansökningar
lämnats in, fördelat per inlämningsdag, dock inte uppgifter om
ansökningar som avslagits i enlighet med artikel 5.4.
3.
Kommissionen skall, för varje produktkategori och för
varje ansökningsdag undersöka om de totala kvantiteter för
vilka ansökningar lämnats in överstiger den kvantitet som avses
i artikel 1.2,
— med avdrag för kvantiteter för vilka A1-licenser utfärdats
eller kommer att utfärdas under innevarande period för
utfärdande,
— med tillägg för kvantiteter i tillbakadragna ansökningar
enligt punkt 5,
— med tillägg för kvantiteter i licenser som har utfärdats men
inte utnyttjats,
— med tillägg för kvantiteter som inte utnyttjats inom ramen
för den tolerans som avses i artikel 8.5 i förordning (EG)
nr 1291/2000.
Vid överskridande skall kommissionen fastställa för vilken
procentandel av de begärda kvantiteterna licenser kan utfärdas
eller ge avslag på ansökningarna.
4.
Exportlicenserna skall utfärdas den femte arbetsdagen
efter den dag då ansökan lämnades in, under förutsättning att
de åtgärder som avses i punkt 3 andra stycket inte har vidtagits
under tiden.
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5.
I de fall en procentsats för utfärdande fastställs i enlighet
med bestämmelserna i punkt 3 andra stycket får ansökningarna
dras tillbaka inom tio arbetsdagar från dagen då procentsatsen
offentliggörs. Ett sådant tillbakadragande skall innebära att
säkerheten frisläpps. Säkerheten skall också frisläppas då ansökningarna avslås.
När det gäller ansökningar för vilka licens utfärdats innan de
drogs tillbaka skall licensen lämnas tillbaka till det behöriga
organet enligt artikel 7.1 för annullering tillsammans med
anmälan om återtåg.

Artikel 3
Särskilda bestämmelser för system A2
1.
Aktörerna skall ansöka om A2-licens hos de behöriga
organen i medlemsstaterna under de ansökningsperioder som
avses i artikel 1.2, för att beviljas en definitiv bidragssats och en
viss produktkvantitet, som är giltiga vid det faktiska ansökningsdatumet.
I denna förordning avses med ”det faktiska ansökningsdatumet”
det datum då de ansökningar som avses i första stycket anses
ha inlämnats.
2.
I licensansökningarna skall åtminstone en av följande
uppgifter anges i fält 20 där den minimibidragssats som den
sökande begärt för att kunna genomföra exporten, skall anges i
euro (heltal) per ton nettovikt:
— Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comisión, de un tipo de restitución superior o igual a … [tipo
mínimo solicitado por el solicitante del certificado] EUR/
tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud
— Ansøgning betinget af, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst … (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) EUR/t netto på den faktiske ansøgningsdato
— Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens … EUR/t Eigengewicht (vom
Antragsteller beantragter Satz)
— Αίτηση µε την επιφύλαξη του καθορισµού από την Επιτροπή
ύψους επιστροφής ανώτερου ή ίσου προς … (ελάχιστο ύψος
που ζητά ο υποβάλλων αίτηση πιστοποιητικού) ευρώ/τόνο
καθαρού βάρους κατά την πραγµατική ηµεροµηνία της αίτησης
— Application subject to the fixing by the Commission of a
refund rate of not less than EUR … /t net (minimum rate
sought by the applicant) on the actual date of application
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— Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet
lager is dan … EUR/ton netto (door de certificaataanvrager
gevraagde minimumrestitutie)
— Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa
de restituição superior ou igual a … (taxa mínima pedida
pelo requerente de certificado) EUR/tonelada líquida na data
efectiva do pedido
— Hakemus, joka edellyttää, että komissio vahvistaa tukimäärän, joka on vähintään … euroa/nettotonni (todistuksen
hakijan pyytämä vähimmäismäärä) tosiasiallisena hakupäivänä
— Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett
bidragsbelopp på minst … (minimibidragssats som den
licenssökande begärt) euro/ton nettovikt vid det faktiska
datumet för ansökan.
Den licenssökande får ansöka om en minimibidragssats som är
högst 50 % större än den vägledande bidragssatsen.
3.
Medlemsstaterna skall, i enlighet med bestämmelserna i
artikel 7.3, senast den andra arbetsdagen efter licensansökningsperioden kl. 12.00 (Brysseltid) till kommissionen översända ett meddelande i vilket det för varje produktkategori
anges för vilka kvantiteter licensansökningar inkommit, undantaget dem som rör ansökningar som avslagits i enlighet med
artikel 5.4.
4.
Vid utgången av varje licensansökningsperiod skall
kommissionen fastställa:
— faktiskt ansökningsdatum enligt punkt 1,
— de definitiva bidragssatser som är gällande den dagen,
— procentsatser för utfärdande när det gäller de ansökningar
som beräknas inkomma det faktiska ansökningsdatumet,
eller besluta att om så är nödvändigt ge avslag på ansökningarna.
5.
De ansökningar enligt punkt 2 där bidragssatsen är högre
än de slutgiltiga bidragssatser som fastställs av kommissionen
skall betraktas som ogiltiga.
6.
Medlemsstaterna skall utfärda exportlicenserna den tredje
arbetsdagen efter det faktiska ansökningsdatumet.
7.
Säkerheten skall frisläppas för de licensansökningar som
ogiltigförklarats genom tillämpning av punkt 5 och för de
ansökningar som avslagits i enlighet med punkt 4.

Artikel 4

— Demande sous réserve de la fixation par la Commission
d'un taux de restitution supérieur ou égal à … (taux
minimal demandé par le demandeur de certificat) EUR/t net
à la date effective de la demande

Särskilda bestämmelser för system A3 (anbudsförfarande)

— Domanda condizionata alla fissazione, da parte della
Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a
… (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) EUR/t
netta alla data effettiva della domanda

1.
För att delta i anbudsförfarandet skall de intresserade
aktörerna lämna in det skriftliga anbudet, mot mottagningskvitto, till ett behörigt organ i en medlemsstat, i syfte att erhålla
den A3-licens som avses i artikel 1.3.
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2.
Anbudet skall lämnas in i form av den blankett som avses
i avsnitt 2 i förordning (EG) nr 1291/2000, vilken skall vara
vederbörligen ifylld och i fält 20 innehålla följande uppgifter:
— Nummer på förordningen genom vilken anbudsförfarandet
inleds.
— Exportbidragssats uttryckt i euro (heltal) per ton nettovikt.
Anbud skall endast vara giltiga om de har lämnats in senast
kl. 12.00 (Brysseltid) den sista dagen i den fastställda ansökningsperioden. Om den dag som tidsfristen löper ut är en
allmän helgdag i en medlemsstat där ett organ som skall ta
emot anbud är beläget, skall tidsfristen löpa ut kl. 12.00 den
närmast föregående arbetsdagen.
3.
Anbud skall utan insyn behandlas av det behöriga
organet i den berörda medlemsstaten. De personer som deltar i
granskningen har tystnadsplikt. Giltiga anbud skall skickas till
kommissionen anonymt och i enlighet med artikel 7.3, senast
kl. 12.00 (Brysseltid) den första arbetsdagen efter det att tidsfristen för inlämning av anbud har gått ut.
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1.1 a-c. Destinationsorter och destinationsgrupper skall anges i
fält 7 i licensansökningarna och licenserna.

2.
Licenserna skall i fält 22 innehålla åtminstone en av
följande uppgifter:
— Restitución válida para … toneladas netas [cantidad para la
que se haya expedido el certificado], como máximo
— Restitutionen gælder for højst … ton(s) netto (den mængde,
licensen er udstedt for)
— Erstattung gültig für höchstens … Tonnen Eigengewicht
(Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)
— Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται
το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο
— Refund valid for not more than … tonnes net (quantity for
which licence issued)
— Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum … tonnes net

4.
Mot bakgrund av de anbud som lämnats in och
prognoser för utvecklingen på marknaderna för de aktuella
produkterna skall kommissionen fastställa den maximala
exportbidragssatsen för var och en av de produktkategorier
som skall exporteras samt för varje destination eller destinationsgrupp. De anbud skall godkännas som ligger på samma
nivå som den maximala exportbidragssatsen eller därunder och
kvantiteterna och bidragssatsen skall vara de som anges i
anbuden. När det gäller anbud som ligger på exakt samma nivå
som den maximala exportbidragssatsen kan den tilldelade
kvantiteten emellertid sänkas genom att kommissionen beslutar
om en procentsats för utfärdande. Kommissionen kan även
besluta att avslå samtliga anbud genom att fastställa en
maximal bidragssats som är lika med noll.

— Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il
quale è rilasciato il titolo) t nette

Om den maximala bidragssats som krävs för att utfärda
licenser för den preliminära kvantiteten, inom ramen för de
kvantiteter som anges i anbuden, överskrider den preliminära
bidragssatsen med mer än 50 %, eller om det är fråga om
exceptionella omständigheter, skall kommissionen fastställa den
maximala bidragssatsen enligt förfarandet i artikel 46 i förordning (EG) nr 2200/96.

3.
Licensansökningar skall åtföljas av en säkerhet som skall
ställas för ett belopp på 20 euro/ton nettovikt, i tillämpliga fall
inom gränserna för bidragssatsen. För tillämpningen av denna
bestämmelse skall den bidragssats som skall beaktas för system
A2 vara den preliminära bidragssatsen och för system A3 den
sats som anges i anbudet.

5.
Senast den tredje arbetsdagen efter det att den maximala
exportbidragssatsen har offentliggjorts skall det behöriga
organet utfärda licenser för de tilldelade kvantiteterna och i fält
22 ange det exportbidrag som anges i anbudet i enlighet med
artikel 5.7. När det gäller de anbudsgivare vars anbud ligger
över den maximala exportbidragssatsen skall säkerheten
frisläppas.

4.
De licensansökningar som av en aktör lämnas in för en
produktkategori i enlighet med artikel 7.2 tredje stycket eller en
destination eller destinationsgrupp får, för varje ansökningsperiod och för varje licenstyp, inte totalt sett avse en kvantitet
som är större än hälften av den kvantitet som fastställts för
produktkategorin och destinationen eller destinationsgruppen
under den berörda ansökningsperioden.

Artikel 5

Om denna kvantitet höjs under en ansökningsperiod, får senare
ansökningar inte avse en kvantitet som är större än hälften av
denna ökning.

— Restitutie geldig voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor
het certificaat wordt afgegeven) ton netto
— Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é
emitido o certificado) toneladas líquidas, no máximo
— Tukea myönnetään enintään … nettotonnin määrälle
(määrä, jolle todistus on myönnetty)
— Bidrag som gäller för högs …. ton nettovikt (kvantitet för
vilken licensen är utfärdad).

Gemensamma bestämmelser för systemen A1, A2 och A3
1.
Bestämmelserna i artikel 18.3 i förordning (EG) nr 800/
1999 skall tillämpas på A1-, A2-, och A3-licenser enligt artikel

Medlemsstaterna skall automatiskt ge avslag på alla ansökningar som inte överensstämmer med bestämmelserna i första
och andra stycket.
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5.
Medlemsstaterna skall i enlighet med bestämmelserna i
artikel 7.3 meddela kommissionen följande:
— De kvantiteter för vilka licensansökningarna dragits tillbaka.
— De kvantiteter för vilka licenser har utfärdats, men inte
utnyttjats och de kvantiteter som inte utnyttjats inom
ramen för den tolerans som föreskrivs i artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1291/2000.
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ändring av destination till någon av de destinationer som anges
i bilaga I.
7.
Den tillämpliga bidragssatsen skall anges i fält 22 i på
licensen enligt följande:
— Certificado con fijación anticipada de la restitución a un
tipo de … EUR/t neta

— Ansökningsdatum för licenserna och system för utfärdande
av licenserna, enligt artikel 1.1, för de kvantiteter som
anges i första och andra strecksatsen.

— Licens med forudfastsættelse af restitutionen til … EUR/ton
netto

Eftersom ett exportår löper från den 1 juli till den 30 juni skall
återtagna kvantiteter eller outnyttjade kvantiteter i licenser
under ett föregående exportår inte meddelas.

— Πιστοποιητικό µε προκαθορισµό της επιστροφής σε … ευρώ/
τόνο καθαρού βάρους

6.
Licensernas giltighetstid skall löpa från den dag då de
utfärdades i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG)
nr 1291/2000.
När det gäller exportlicenser för äpplen för en eller flera av de
destinationer som anges i bilaga I skall giltighetstiden löpa från
— den 15 juli det innevarande året för de licenser som utfärdats mellan det datum som svarar mot den 15 juli minus
giltighetstiden och den 14 juli,
— dagen för utfärdandet av licensen, för de licenser som
utfärdas från den 15 juli till den sista februari följande år.

— Lizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung zum Satz von
… EUR/t Eigengewicht

— Licence with refund fixed in advance at EUR …/tonne net
— Certificat avec fixation à l'avance de la restitution au taux de
… EUR/t net
— Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di
… EUR/t netta
— Certificaat met vaststelling vooraf van de restitutie op
… EUR/ton netto
— Certificado com prefixação da restituição à taxa de
… EUR/t líquida
— Todistus, jossa vientitueksi on vahvistettu ennakolta
… euroa/nettotonni
— Licens med förutfastställelse av bidraget på ett belopp av
… euro/ton nettovikt.

Giltighetstiden går ut den sista februari för de licenser som
utfärdas mellan det datum som svarar mot den 1 mars minus
giltighetstiden och den sista februari.

8.
En kvantitet som exporteras inom den tolerans som avses
i artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1921/2000 skall inte berättiga
till utbetalning av bidraget.

I de fall då giltighetstiden börjar löpa från en annan dag än från
dagen för utfärdandet enligt första stycket skall detta anges i
fält 22 i licensen enligt följande:

Artikel 6

— Certificado válido a partir del … [fecha de comienzo del
período de validez]

Särskilda bestämmelser för system B

— Licensen er gyldig fra … (gyldighedsperiodens begyndelse)

1.
Utan hinder av bestämmelserna i artikel 4 i förordning
(EG) nr 800/1999 skall aktörerna ansöka om de B-licenser som
avses i artikel 1.4, hos de behöriga organen i medlemsstaterna
senast den andra arbetsdagen efter den dag då exportdeklarationen för produkterna mottagits, för att en bidragssats som är
giltig för exportperioden i fråga skall kunna beviljas.

— Lizenz gültig ab … (Beginn der Gültigkeitsdauer)
— Πιστοποιητικό ισχύον από … (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος)
— Licence valid from … (date of commencement of validity)
— Certificat valable à partir du … (date de début de validité)
— Titolo valido dal … (data di decorrenza della validità)
— Certificaat geldig vanaf … (datum van begin van de geldigheidsduur)
— Certificado válido a partir de … (data de início da validade)
— Todistus voimassa … (voimassaolon alkamispäivä) alkaen
— Licens giltig från … (datum för giltighetstidens början).
De licenser som avses i andra stycket skall inte utfärdas under
perioden mellan den l mars och det datum som svarar mot den
15 juli minus giltighetstiden. Exportlicenser för äpplen med
andra destinationer, vars giltighetstid delvis omfattar perioden
mellan den l mars och den 14 juli, får inte bli föremål för

Licensansökningarna anses ha lämnats in den dag då exportdeklarationen för produkterna mottogs.
När det gäller exportlicenser för äpplen avsedda för de destinationer som anges i bilaga I skall sådana ansökningar endast
tillåtas under perioden från den 15 juli till den sista februari
följande år.
2.
Licensansökningarna skall åtföljas av en kopia av exportdeklarationen för produkterna. Deklarationen skall innehålla
åtminstone en av följande uppgifter:
— Exportación para la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fìjación anticipada de
la restitución (sistema B)
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— Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B)
— Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne
Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)
— Εξαγωγή για την οποία θα υποβληθεί αίτηση εκ των υστέρων
για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισµό
της επιστροφής (σύστηµα Β)
— Export to be the subject of an a posteriori application for an
export licence without advance fixing of the refund (system
B)
— Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de
certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution (système B)
— Esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori
di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della
restituzione (sistema B)
— Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder
vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden
aangevraagd
— Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de
certificado de exportação sem prefixação da restituição
(sistema B)
— Vientiä, josta jätetään jälkikäteen vientitodistus, johon ei
sisälly tuen ennakkovahvistusta, koskeva hakemus (Bmenettely)
— Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens
utan förutfastställelse av bidraget (system B).
3.
Bestämmelserna i artikel 18.3 i förordning (EG) nr 800/
1999 skall tillämpas på B-licenser. Destinationsorter och destinationsgrupper skall anges i fält 7 i licensansökningarna och
licenserna.
4.
Licensansökningarna och licenserna skall i fält 20 innehålla åtminstone en av följande uppgifter:
— Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) no …/2001
— Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. …/2001
— Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung
(EG) Nr. …/2001
— Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισµό της επιστροφής σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. …/2001
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— Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling
vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. …/2001
— Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o
…/2001
— Asetuksen (EY) N:o …/2001 6 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta
— Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget
enligt artikel 6 i förordning (EG) nr …/2001.
5.
Medlemsstaterna skall i enlighet med bestämmelserna i
artikel 7.3 meddela kommissionen följande:
— de kvantiteter för vilka licensansökningar inkommit, fördelade efter inlämningsdatum i enlighet med punkt 1, andra
stycket,
— de kvantiteter för vilka licensansökningarna dragits tillbaka
under den innevarande exportperioden, och
— de kvantiteter som inte utnyttjats under den innevarande
exportperioden.
Medlemsstaterna skall inte lämna uppgifter om kvantiteter som
ingår i de ansökningar som har fått avslag i enlighet med punkt
6.
6.
Om de kvantiteter som begärts för en produkt för en viss
destination eller destinationsgrupp överskrider eller löper risk
att överskrida den vägledande kvantitet som fastställts för den
innevarande exportperioden, får kommissionen fastställa ett
sådant datum att de licensansökningar för vilka produkternas
exportdeklaration har godkänts senare under den innevarande
exportperioden, kan avslås.
7.
Efter varje exportperiod skall kommissionen, genom att
använda den information som finns tillgänglig, för varje
produkt undersöka om kvantiteterna överskrider de vägledande
kvantiteterna och fastställa de definitiva bidragssatserna. Om ett
överskridande konstateras kan kommissionen sänka bidragssatsen för transaktionerna ifråga.
För att ta hänsyn till de årliga gränser som fastställts i de avtal
som slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget, kan kommissionen dessutom fastställa en procentsats för utfärdande av de
begärda kvantiteterna.
8.
Exportlicenser skall utfärdas den fjortonde arbetsdagen
efter utgången av exportperioden. Licensen skall i fält 22 innehålla åtminstone en av följande uppgifter, samt bidragssatsen,
fastställd enligt punkt 7 första stycket, och kvantiteten, om
nödvändigt, minskad med den procentsats för utfärdande som
avses i punkt 7 andra stycket:

— Application for export licence without advance fixing of the
refund in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No
…/2001

— Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de … kilogramos de los productos
que se indican en la casilla 16, a un tipo de … EUR/tonelada neta

— Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance
de la restitution conformément à l'article 6 du règlement
(CE) no …/2001

— Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en
mængde på … kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats
på … EUR/ton netto

— Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. …/2001

— Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für
eine Menge von … kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von … EUR/t Eigengewicht
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— Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισµό της επιστροφής
για ποσότητα … χιλιογράµµων των προϊόντων που αναγράφονται στη θέση 16, ύψους … ευρώ/τόνο καθαρού βάρους
— Export licence without advance fixing of the refund for …
kilograms of products as listed in box 16, at a rate of
EUR …/tonne net
— Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de … kilogrammes de produits
figurant à la case 16, au taux de … EUR/t net
— Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di … kg dei prodotti indicati
nella casella 16, al tasso di … EUR/t netta
— Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie
voor een hoeveelheid van … kg van de in vak 16
genoemde producten, met eenheidsbedrag van de restitutie
… EUR/ton netto
— Certificado de exportação sem prefixação da restituição
para uma quantidade de … quilogramas de produtos indicados na casa 16, à taxa de … EUR/tonelada líquida
— Vientitodistus, joka ei sisällä vientituen ennakkovahvistusta,
… kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita,
tuen määrä … euroa/nettotonni
— Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av … kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett
belopp av … euro/ton nettovikt.
Om bidragssatsen eller procentsatsen för utfärdande i enlighet
med vad som anges i punkt 7 är lika med noll, skall ansökningarna emellertid avslås.
9.
Artikel 24 i förordning (EG) nr 1291/2000 är inte
tillämplig på de licenser som avses i denna artikel.
Aktören skall lämna in licenserna till det organ som ansvarar
för utbetalning av exportbidraget. Organet skall kontera och
visera licensen.

Artikel 7
Allmänna bestämmelser
1.
Medlemsstaterna skall utse det eller de organ skall vara
behöriga att utfärda exportlicenser och underrätta kommissionen om detta.
2.
Licensansökningarna och licenserna skall i fält 16 innehålla produktens kod enligt exportbidragsnomenklaturen för
jordbruksprodukter som upprättas genom förordning (EEG)
nr 3846/87.
Flera koder får emellertid förekomma samtidigt på licensansökan under förutsättning att de tillhör samma produktkategori
och att bidragssatsen är densamma.
Med produktkategori avses i enlighet med artikel 14 andra
stycket i förordning (EG) nr 1291/2000 följande produktklasser:
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— Tomater enligt KN-nummer 0702 00 00.
— Mandel, skalad enligt KN-nummer 0802 12 10 och
0802 12 90.
— Hasselnötter (Corylus (ssp.) enligt KN-nummer 0802 21 00
och 0802 22 00.
— Valnötter med skal enligt KN-nummer 0802 31 00.
— Apelsiner enligt KN-nummer 0805 10 10 till 0805 10 80.
— Klementiner enligt KN-nummer 0805 20 10.
— Monreales och satsumor enligt KN-nummer 0805 20 30.
— Mandariner och wilkings enligt KN-nummer 0805 20 50.
— Tangeriner enligt KN-nummer 0805 20 70.
— Andra citrushybrider enligt KN-nummer 0805 20 90.
— Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) enligt KN-nummer
0805 30 10.
— Limefrukter (Citrus
0805 30 90.

aurantifolia)

enligt

KN-nummer

— Bordsdruvor enligt KN-nummer 0806 10 10.
— Äpplen enligt KN-nummer 0808 10 10 till 0808 10 90.
— Persikor (inbegripet nektariner)
0809 30 10 och 0809 30 90.

enligt

KN-nummer

3. a) De meddelanden som avses i artiklarna 2.2, 3.3, 4.3, 5.5
och 6.5 skall
— fördelas per produktgrupp enligt punkt 2 tredje
stycket och i tillämpliga fall per destination eller
destinationsgrupp,
— i tillämpliga fall märkas med uppgiften ”livsmedelsbistånd GATT” om det rör sig om ett bidrag som
beviljats inom ramen för det livsmedelsbistånd som
avses i artikel 10.4 i det jordbruksavtal som ingicks
inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguay-rundan,
— märkas med ”uppgift saknas” när det gäller kvantiteter för vilka ingen ansökan lämnats in eller
ansökan återtagits eller kvantiteterna inte har utnyttjats,
— anges på de blanketter som kommissionen tillhandahåller medlemsstaterna och skickas till kommissionen via e-post.
b) De uppgifter som avses i artiklarna 2.2, 5.5, och 6.5
skall meddelas varje måndag och torsdag, senast
kl. 12.00 (Brysseltid) när det gäller de ansökningar som
medlemsstaterna erhållit mellan föregående meddelandedag och dagen före meddelandedagen, vilket även
gäller de uppgifter om återtagna och outnyttjade kvantiteter som medlemsstaterna erhållit under samma period.
Om en måndag eller en torsdag är en dag då kommissionen inte arbetar kan kommissionen temporärt ändra
meddelandedagarna.
c) Om den dag då ett meddelande enligt punkt b skall
lämnas är en nationell helgdag, skall den berörda
medlemsstaten sända meddelandet under arbetsdagen
före den nationella helgdagen, senast kl. 15.00 (Brysseltid).
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4.
Utöver de villkor som föreskrivs i förordning (EG)
nr 800/1999 skall utbetalning av bidraget ske på följande
villkor:
— För produkter för vilka gemensamma handelsnormer har
fastställts, skall det kontrollintyg som föreskrivs i artikel 5.2
i kommissionens förordning (EG) nr 1148/2001 (1)
uppvisas.
— För produkter för vilka gemensamma handelsnormer inte
fastställts, men för vilka nationella kvalitetsföreskrifter för
frukt och grönsaker som exporteras till tredje land tilllämpas, skall ett dokument uppvisas som utfärdats av
kontrollmyndigheterna i medlemsstaterna i vilket det
intygas att varorna vid inspektionstillfället motsvarade föreskrifterna.
Artikel 8
Upphävande
Förordning (EG) nr 2190/96 upphör att gälla.
Bestämmelserna i förordningen skall emellertid fortsätta att
gälla för exporttransaktioner för vilka licensansökan lämnats in
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före den 9 november 2001 när det gäller systemen A1 och A2
och före den 16 november 2001 för system B.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall tolkas som
hänvisningar till den här förordningen och skall läsas enligt
jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 9
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas på exporttransaktioner för vilka licensansökan lämnats in från och med den 9 november 2001 när det
gäller systemen A1, A2 och A3 och från och med den 16
november 2001 för system B.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 oktober 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 156, 13.6.2001, s. 9.
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BILAGA I
Destinationer enligt artiklarna 5.6 och 6.1
Hongkong (Den särskilda administrativa regionen Hongkong)
Singapore
Malaysia
Sri Lanka
Indonesien
Thailand
Taiwan
Papua Nya Guinea
Laos
Kambodja
Vietnam
Japan
Uruguay
Paraguay
Argentina
Mexiko
Costa Rica
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BILAGA ΙΙ
Jämförelsetabell
Förordning (EG) nr 2190/96

Denna förordning

Artikel

Punkt

Artikel

Punkt

1

1

1

1

1

2

1

2

1

3

1

3

1

4

1

4

1

5

2

1

2

1

2

2

2

2

2

3

2

3

2

4

2

4

2

5

2

5

3

1

3

1

3

2

3

2

3

3

3

3

3

4

3

4

3

5

3

5

3

6

3

6

3

7

3

7

4

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

1

5

1

4

2

5

2

4

2a

5

3

4

3

5

4

4

4

5

5

4

5

5

6

4

5a

5

7

4

6

5

8
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Förordning (EG) nr 2190/96

9.10.2001

Denna förordning

Artikel

Punkt

Artikel

Punkt

5

1

6

1

5

2

6

2

5

2a

6

3

5

3

6

4

5

4

6

5

5

5

6

6

5

6

6

7

5

7

6

8

5

8

6

9

6

1

7

1

6

2

7

2

6

3

7

3

6

4

7

4

6

5

7

5

8
9
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1962/2001
av den 8 oktober 2001
om ändring av förordning (EG) nr 1429/95 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för
bearbetade produkter av frukt och grönsaker, med undantag av exportbidrag som beviljats på
grundval av tillsatt socker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1239/2001 (2), särskilt
artikel 16.8 i denna, och
av följande skäl:
I kommissionens förordning (EG) nr 1429/95 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1007/97 (4), fastställs
tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för bearbetade
produkter av frukt och grönsaker, med undantag av
exportbidrag som beviljas för tillsatt socker.

(1)

(2)

För att detta system skall kunna förvaltas mer effektivt
bör det ändras i vissa avseenden.

(3)

Beräkningen av det garantibelopp som skall ställas då
licensansökan lämnas in bör förenklas.

(4)

Meddelanden till kommissionen bör skickas med e-post.

(5)

Kommissionens och medlemsstaternas helgdagar bör
beaktas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1429/95 ändras på följande sätt:
1. I artikel 3.1 andra stycket skall första strecksatsen ersättas
med följande:
”— en säkerhet på 20 euro per nettoton, inom gränserna
för bidragssatsen.”

a) samtliga kvantiteter för vilka det har ansökts om licens,
utom de för vilka licensansökningar har avslagits med
tillämpning av artikel 3.4,
b) samtliga kvantiteter för vilka licensansökningar har
dragits tillbaka i de fall som avses i artikel 4.4,
c) samtliga kvantiteter för vilka licenser har utfärdats, men
inte utnyttjats,
d) samtliga kvantiteter som inte utnyttjats inom ramen för
de toleranser som anges i artikel 8.5 i kommissionens
förordning (EG) nr 1291/2000 (*).
Om ingen av ovannämnda kvantiteter finns skall meddelandet innehålla angivelsen ’ingen’.
2.

Följande gäller för meddelandena:

a) De skall vid behov bära angivelsen ’livsmedelsbistånd
GATT’ när det gäller bidrag som beviljats inom ramen
för det livsmedelsbistånd som föreskrivs i artikel 10.4 i
det avtal som slutits inom ramen för de multilaterala
handelsförhandlingarna i Uruguayrundan.
b) De skall skickas via e-post till kommissionen på det
formulär som kommissionen skickat till medlemsstaterna.
3. a) Meddelandena skall skickas på måndag och torsdag
varje vecka, senast kl. 12 (lokal tid i Bryssel), för de
ansökningar som lämnas in under samtliga arbetsdagar under tiden mellan det förra meddelandet och
fram till och med dagen före det aktuella meddelandet, och samma sak gäller för uppgifter som
inkommit till medlemsstaterna under denna period
om indragna eller outnyttjade kvantiteter. Om
måndagen eller torsdagen infaller på en av kommissionens helgdagar kan detta tillfälligt komma att
ändra meddelandedagarna.
b) Om den dag då ett meddelande skall lämnas enligt
punkt a är en nationell helgdag skall den berörda
medlemsstaten sända detta meddelande den sista
arbetsdagen före denna nationella helgdag, senast kl.
15 (lokal tid i Bryssel).
(*) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.”
3. Bilagan skall utgå.

2. Artikel 6 skall ersättas med följande:
Artikel 2

”Artikel 6
1.
Medlemsstaterna skall för varje produktkategori
meddela kommissionen
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

297,
171,
141,
145,

21.11.1996, s. 29.
26.6.2001, s. 1.
24.6.1995, s. 28.
5.6.1997, s. 16.

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning
Den skall tillämpas på licenser för vilka ansökningar lämnas
in från och med den 25 oktober 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 oktober 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1963/2001
av den 8 oktober 2001
om tillfällig ändring av rådets förordning (EG) nr 2505/96 såvitt avser en ökning av volymen för
vissa autonoma gemenskapstullkvoter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2505/96 av den
20 december 1996 om öppnande och förvaltning av autonoma
gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1142/
2001 (2), särskilt föreskriften i artikel 6 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Kvotmängden för vissa autonoma gemenskapstullkvoter
är inte tillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins
behov. Därför bör kvotmängden för flurtamon (ISO)
(löpnummer 09.2955) och kraftpapper (löpnummer
09.2959) höjas.
Förordning (EG) nr 2505/96 bör ändras i enlighet med
detta. För att säkerställa obehindrad tillgång till kvoterna
bör denna förordning ändras med verkan från den 1
januari 2001.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För kvotperioden 1 januari–31 december 2001 skall bilaga I till
förordning (EG) nr 2505/96 ändras på följande sätt:
1. Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2955 skall
vara 260 ton.
2. Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2959 skall
vara 85 000 ton.
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 januari
2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 oktober 2001.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 345, 31.12.1996, s. 1.
(2) EGT L 155, 12.6.2001, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1964/2001
av den 8 oktober 2001
om ändring av förordning (EEG) nr 2166/83 om införande av ett system med tillstånd för visst
fiske i ett område norr om Skottland (Shetlandsområdet)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den
20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och
vattenbruk (1), senast ändrad genom rådets förordning (EG)
nr 1181/98 (2), särskilt artikel 7.2 i denna, och
av följande skäl:

Frankrikes och Tysklands radiostationer har helt och
hållet upphört med sina verksamheter. Det är följaktligen lämpligt att stryka hänvisningarna till radiostationerna i fråga i den relevanta bilagan.

(2)

Det är därför nödvändigt att ändra förordning (EEG)
nr 2166/83.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske
och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I bilaga I till förordning (EEG) nr 2166/83, skall följande
strykas:
”Boulogne

I kommissionens förordning (EEG) nr 2166/83 av den
29 juli 1983 om införande av ett system med tillstånd
för visst fiske i ett område norr om Skottland (Shetlandsområdet) (3), ändrad genom förordning (EG) nr 2502/
1999 (4), fastställs att ett kommunikationssystem skall
rapportera rörelser inom området för gemenskapens
fartyg via en av de radiostationer som anges i bilaga I.

(1)

(4)

FFB

Brest

FFU

Saint-Nazaire

FFO

Bordeaux

FFC

Norddeich

DAF

DAK

DAH

DAL

DAI

DAM

DAJ

DAN”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde 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 8 oktober 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

389,
164,
206,
304,

31.12.1992, s. 1.
9.6.1998, s. 1.
30.7.1983, s. 71.
27.11.1999, s. 14.

9.10.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

L 268/23

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1965/2001
av den 8 oktober 2001
om ändring av förordning (EEG) nr 2807/83 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter
om medlemsstaternas fångster av fisk
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den
12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den
gemensamma fiskeripolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2846/98 (2), särskilt artikel 6.8 i denna, och

Artikel 1
Förordning (EEG) nr 2807/83 ändras på följande sätt:
1. I bilagorna IV och V skall punkt 2.1.1 ersättas med följande:
”2.1.1 Fartyg på vilka loggbok skall föras
Befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg skall föra
loggbok om fartyget har en största längd på 10 eller
mer än 10 meter.

av följande skäl:
Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 2847/93 skall befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg föra loggbok om
fartyget har en största längd på 10 eller mer än 10
meter. I bilagorna IV och V till kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om
närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om
medlemsstaternas fångster av fisk (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2737/1999 (4), bör det därför
klargöras vilka fiskefartyg som omfattas av den bestämmelsen.

(1)

I bilaga VIIIa till förordning (EEG) nr 2807/83 anges via
vilka radiostationer gemenskapens fiskefartyg skall sända
vissa meddelanden. De franska och tyska radiostationer
som anges i den bilagan har upphört. Uppgifterna om
dessa stationer bör således utgå.

(2)

Även om fartygets största längd är mindre än 10
meter skall befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg föra loggbok om medlemsstaten vars flagg de
för, eller där de är registrerade, kräver detta.”
2. I bilaga VIIIa skall följande strykas:
”Norddeich Radio

DAN

Boulogne

FFB

Bordeaux-Arcachon

FFC

Saint-Nazaire

FFO

Brest

FFU”

(3)

Det är därför nödvändigt att ändra förordning (EEG)
nr 2807/83.

Artikel 2

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske
och vattenbruk.

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter de 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 8 oktober 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

261,
358,
276,
328,

20.10.1993,
31.12.1998,
10.10.1983,
22.12.1999,

s.
s.
s.
s.

1.
5.
1.
54.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1966/2001
av den 8 oktober 2001
om fastställande av maximibeloppet för kompensation enligt den omräkningskurs för pund sterling
som gällde den 1 juli 2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

hampa som odlas för fiberproduktions från och med
regleringsåret 2001/2002 omfattas av den stödordning
som gäller för producenter av vissa jordbruksgrödor.
Från och med ovan nämnda regleringsår skall därför
tidpunkten för den avgörande händelsen för arealersättning för lin och hampa för fiberproduktion flyttas från
den 1 augusti till den 1 juli.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den
15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system
för euron (1), särskilt artikel 5.2 i denna, och
av följande skäl:
I förordning (EG) nr 2799/98 föreskrivs i artikel 5.1 att
ett kompensationsbidrag får beviljas, om den växelkurs
som är tillämplig vid tidpunkten för den avgörande
händelsen är lägre än den som tidigare tillämpades. Den
växelkurs för pund sterling som tillämpades vid
tidpunkten för den avgörande händelsen den första juli
2001 var lägre än de som tidigare tillämpats.

(1)

Kompensationsbidragen skall fastställas och beviljas i
enlighet med förordning (EG) nr 2799/98 och kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 av den 22
december 1998 om tillämpningsföreskrifter för den
agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2452/
2000 (3).

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1672/2000 av den 27
juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1251/1999
om upprättande av ett stödsystem för producenter av
vissa jordbruksgrödor för att däri inbegripa lin och
hampa som odlas för fiberproduktion (4) skall lin och

(3)

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från de berörda förvaltningskommittéerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förenade kungariket bemyndigas härmed att bevilja kompensationsbidrag enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2799/98 till
följd av den sänkning av växelkursen för pund sterling som
konstaterades vid tidpunkten för den avgörande händelsen den
1 juli 2001 i förhållande till de växelkurser som tidigare tillämpades.
Maximibeloppen för den första delbetalningen anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde 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 8 oktober 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

349,
349,
282,
193,

24.12.1998, s. 1.
24.12.1998, s. 36.
8.11.2000, s. 9.
29.7.2000, s. 13.

9.10.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

L 268/25

BILAGA
Maximibeloppen för den första delbetalningen av kompensationsstödet (i miljoner euro)
Åtgärd
Typ

Förordning

Miljoner euro

Stöd till majs ”basareal majs” (små prod.)

(EG) nr 1251/1999

0,071274

Stöd till andra grödor än ”basareal majs” (små prod.)

(EG) nr 1251/1999

1,870094

Stöd till raps, solros och soja (små prod.)

(EG) nr 1251/1999

0,016970

Stöd till ärter och bondbönor (små prod.)

(EG) nr 1251/1999

0,037334

Stöd till linfrö (små prod.)

(EG) nr 1251/1999

0,044122

Stöd till majs ”basareal majs” (yrkesprod.)

(EG) nr 1251/1999

0,159518

Stöd till andra grödor än ”basareal majs” (yrkesprod.)

(EG) nr 1251/1999

31,268922

Stöd till raps, solros och soja (yrkesprod.)

(EG) nr 1251/1999

8,668276

Stöd till ärter och bondbönor (yrkesprod.)

(EG) nr 1251/1999

2,514954

Stöd till linfrö (yrkesprod.)

(EG) nr 1251/1999

1,126808

Tilläggsstöd till durumvete (yrkesprod.)

(EG) nr 1251/1999

0,000000

Tilläggsstöd till durumvete (traditionella produktionsområden)

(EG) nr 1251/1999

0,016970

Markuttag kopplat till arealstöd

(EG) nr 1251/1999

6,781212

Rådets förordning (EEG)
nr 1696/71 (1)

0,098426

Stöd till lin avsett för fiberproduktion

(EG) nr 1251/1999

0,295336

Stöd till hampa avsedd för fiberproduktion

(EG) nr 1251/1999

0,022914

Arealstöd till humle

(1) EGT L 175, 4.8.1971, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1967/2001
av den 8 oktober 2001
om justering av vissa agromonetära kompensationsstöd i Danmark och Sverige
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med avgörande händelse den 1 juli 1999. På samma sätt
bör Sverige, vad beträffar dessa delbetalningar, inte tilllåtas att bevilja kompensationsstöd med avgörande
händelser den 1 juli 1999, den 1 augusti 1999, den 1
juli 2000 och den 1 augusti 2000.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den
15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system
för euron (1), särskilt artikel 5 i denna, och

(6)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1672/2000 av den 27
juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1251/1999
om upprättande av ett stödsystem för producenter av
vissa jordbruksgrödor för att däri inbegripa lin och
hampa som odlas för fiberproduktion (7) skall lin och
hampa som odlas för fiberproduktion från och med
regleringsåret 2001/2002 omfattas av stödsystemet för
producenter av vissa jordbruksgrödor. Från och med
detta regleringsår flyttas därför dagen för den avgörande
händelsen för arealersättning för lin och hampa som
odlas för fiberproduktion från den 1 augusti till den 1
juli.

(7)

De åtgärder som föreksrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från berörda förvaltningskommittéer.

av följande skäl:
För flera medlemsstater fastställs maximibeloppen för de
kompensationsstöd som beviljas till följd av kurserna för
omräkning av euro till nationella valutaenheter eller till
följd av de växelkurser som gällde den 1 juli 1999 och
den 1 augusti 1999 i förordningarna (EG) nr 1639/
1999 (2) och (EG) nr 2200/1999 (3).

(1)

När det gäller Sverige och Förenade kungariket fastställdes maximibeloppen för kompensation enligt de
omräkningskurser som gällde den 1 juli 2000 och den 1
augusti 2000 genom förordningarna (EG) nr 1612/
2000 (4) respektive (EG) nr 2293/2000 (5).

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enligt artikel 5.3 i förordning (EG) nr 2799/98 skall de
belopp som betalas under den andra och den tredje
delbetalningsperioden minskas i förhållande till den föregående delbetalningsperioden med minst en tredjedel av
det belopp som betalats ut genom den första delbetalningen och enligt artikel 5.4 i samma förordning skall
maximibeloppet för kompensationsstödet minskas eller
utgå i förhållande till den inverkan på inkomsterna som
blivit resultatet av utvecklingen av den omräkningskurs
som konstaterats den första dagen den andra och den
tredje delbetalningsperioden.

För delbetalningar av stöd med en avgörande händelse den 1
juli 2001 skall de belopp för kompensationsstöd till Danmark
som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1639/1999 multipliceras med 0,7776.

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 1580/2001 (6) fastställs omräkningskurserna för vissa direktstöd med avgörande händelse den 1 juli 2001. En granskning av de
omräkningskurser som fastställts för den danska kronan
och den svenska kronan visar en nedskrivning för dessa
valutor.

För delbetalningar av stöd med en avgörande händelse den 1
juli 2001 får Sverige inte bevilja de belopp för kompensationsstöd som anges i bilagorna till förordningarna (EG) nr 1639/
1999, (EG) nr 2200/1999, (EG) nr 1612/2000 och (EG)
nr 2293/2000.

(5)

För delbetalningar under perioden 1 juli 2001–30 juni
2002 är det därför lämpligt att för Danmarks del ytterligare minska maximibeloppet för kompensationsstöd

Artikel 3

(3)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

349,
194,
268,
185,
262,
209,

24.12.1998, s. 1.
27.7.1999, s. 33.
16.10.1999, s. 8.
25.7.2000, s. 36.
17.10.2000, s. 12.
2.8.2001, s. 16.

Artikel 1

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
(7) EGT L 193, 29.7.2000, s. 13.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 oktober 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

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

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 11 oktober 2000
om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet
(Ärende COMP/M.1845 − AOL/Time Warner)
[delgivet med nr K(2000) 3009]
(Endast den engelska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2001/718/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 57.2 a i detta,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av
företagskoncentrationer (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1310/97 (2), särskilt artikel 8.2 i
denna,
med beaktande av kommissionens beslut av den 19 juni 2000 om att inleda ett förfarande i detta ärende,
med beaktande av att berörda företag har fått möjlighet att meddela sina ståndpunkter om de invändningar
som kommissionen har gjort,
med beaktande av yttrandet från Rådgivande kommittén för koncentrationer (3), och
av följande skäl:
(1)

Den 28 april 2000 mottog kommissionen en anmälan i enlighet med artikel 4 i förordning (EEG)
nr 4064/89 (nedan kallad koncentrationsförordningen) om en föreslagen koncentration, genom
vilken America Online, Inc. (AOL) i den mening som avses i artikel 3.1 a i koncentrationsförordningen skulle gå samman med Time Warner, Inc. (Time Warner), varmed den nya enheten AOL
Time Warner skulle bildas.

(2)

I ett beslut av den 19 juni 2000 fann kommissionen att den anmälda koncentrationen ger upphov
till allvarliga tvivel när det gäller dess förenlighet med den gemensamma marknaden och beslöt att
inleda ett förfarande enligt artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen och artikel 57 i EES-avtalet.

(3)

En utfrågning ägde rum den 7 september 2000 på grundval av ett meddelande om invändningar,
som sändes till parterna den 22 augusti 2000.

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 1, rättad version EGT L 257, 21.9.1990, s. 13.
(2) EGT L 180, 9.7.1997, s. 1.
(3) EGT C 283, 9.10.2001.

9.10.2001
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I. PARTERNA

AOL
(4)

AOL är ett börsnoterat företag som bildades i Delaware i Förenta staterna och som har sitt
huvudkontor i Dulles, Virginia. AOL definierar sig själv som ”världsledande på interaktiva tjänster,
webbmärken, Internet-teknik och e- handelstjänster” (4).

(5)

AOL levererar främst on-line-tjänster på Internet. Bland dessa tjänster kan nämnas tre Internet-leverantörer (ISP), som erbjuder uppkoppling via ett uppringningsmodem (uppringd anslutning, s.k.
dial-up access) och som även erbjuder olika typer av innehåll. De tre Internet-leverantörerna är
följande:
— AOL, en tjänst med abonnemangsavgift, som hade 23,2 miljoner abonnenter över hela världen i
juni 2000 (5,6 miljoner fler än förra året).
— CompuServe, en tjänst med abonnemangsavgift, som har 2,8 miljoner abonnenter över hela
världen, och CompuServe Office, som inriktar sig på affärskunder, och har [...]* (*)abonnenter i
Tyskland.
— Netscape Online, en abonnemangsfri tjänst i Förenade kungariket, med cirka [...]* abonnenter.
Totalt har dessa Internet-leverantörer 27 miljoner abonnenter, av vilka 4,3 miljoner finns i Europa.

(6)

AOL erbjuder även följande två tjänster för direktmeddelanden (instant messaging) (5):
— AOL, Instant Messenger, med 61 miljoner registrerade användare, av vilka mer än 20 miljoner
enligt AOL är aktiva användare. Aktiva användare av AOL Instant Messenger tillbringar i
genomsnitt nästan 2,5 timmar med denna tjänst varje gång de loggar in.
— ICQ, med 70 miljoner användare, av vilka mer än 20 miljoner enligt AOL är aktiva användare.
Aktiva användare av ICQ är uppkopplade till ICQ nästan tre timmar per dygn och de använder
tjänsten aktivt 75 minuter per dag i genomsnitt.

(7)

AOL erbjuder även följande Internet-tjänster:
— AOL.COM och Netscape Netcenter, som är två ledande Internet-portaler.
— Det lokala innehållsnätet (Local content network) och samhällsguiden (community guide) på AOL
och Internet Digital City (Digital City är främst en nöjes- och besöksguide för de större städerna i
USA).
— AOL MovieFone, den största filmguiden och biljettjänsten on-line.
— MapQuest.com, en resetjänst med kartor och väganvisningar.
— Tjänsterna Shoutcast, Spinner och Winamp, för distribution av musik on-line. Dessa tjänster är
”allmänt” tillgängliga för Internet-användare via AOL:s webbplatser.

(8)

AOL driver ett antal samriskföretag i Europa. AOL Europe SA (AOL Europe), är för närvarande ett
hälften-hälftenägt samriskföretag med den tyska mediegruppen Bertelsmann AG (Bertelsmann) som
erbjuder Internet-tjänster i nio europeiska länder. I Frankrike drivs AOL Europe via ett samriskföretag
mellan AOL, Bertelsmann och den franska gruppen Vivendi (genom dess telekomdotterbolag Cegetel
och Canal Plus, betal-TV-operatören som Vivende har kontrollen över). Netscape Online är en
abonnemangsfri Internet-tjänst i Förenade kungariket.

(9)

AOL erbjuder även mjukvara, bland annat webbläsaren Netscape Navigator, tekniskt stöd, samt
konsulttjänster och utbildning för företagskunder genom Netscape Enterprise Group. De marknadsförs gemensamt med Sun Microsystems Inc., genom [Sun-Netscape Alliance]*.

(4) AOL:s pressmeddelande om deras ekonomiska resultat från fjärde kvartalet 2000.
(*) Delar av denna text har redigerats för att konfidentiell information inte skall avslöjas. Dessa delar står inom hakparentes och är markerade med en asterisk.
(5) Med dessa tjänster kan användare spåra sina vänner och kollegor on-line, sända direkt- meddelanden och chatta i
realtid med andra användare. Direktmeddelanden är mycket snabbare än e-post, och till skillnad från e-post gör denna
tjänst det möjligt för användaren att ta reda på om den andra användaren är on-line och den möjliggör direktkonversation.
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Den 16 mars 2000 ingick AOL och Bertelsmann ett avtal på fyra år om villkoren för deras
förhållande med avseende på innehåll och annonser, mot bakgrund av Bertelsmanns planerade
utträde ur AOL Europe. Villkoren i avtalet beskrivs i bedömningen. Det bör dock påpekas att
Bertelsmann har ett antal innehållsföretag, bland annat film- och TV-programsproducenten CLTUFA, Financial Times TV-programsproducent och utgivare Pearson, samt BMG, dess musikgren.
Bertelsmann har också ett samriskföretag med Lycos, Lycos Europe/Comondo, som främst erbjuder
Internet-anslutning.

Time Warner
(11)

Time Warner är ett medie- och nöjesföretag, som bildades i Delaware i Förenta staterna och har sitt
huvudkontor i New York (6).

(12)

Time Warner, som beskriver sig själv som det ledande medieföretaget i världen, har affärsintressen
inom följande huvudområden:
a) Program för kabel-TV, huvudsakligen intressen i nätverk för kabel-TV, i Europa bland annat
kanalen för klassisk film TNT, Cartoon Network och CNN News Group. Enligt Time Warners
webbplats är CNN världens främsta nyhetsmärke och mer än en miljard människor över hela
världen har tillgång till en CNN-tjänst. Time Warner deltar i ett antal europeiska samriskföretag.
Time Warner har en andel på [40-50 %]* i n-tv., en tyskspråkig TV-nyhetstjänst, tillsammans med
Holtzbrinck. Time Warner har även en [minoritets-]* andel i Music Choice Europe, som driver en
digital betalradiotjänst som levereras via kabel och satellit, tillsammans med Sony Software Corp
och BskyB. Tillsammans med Universal, EMI och Sony har Warner bildat den tyskspråkiga
musikvideokanalen VIVA, som företaget har en [minoritets-]* andel i.
b) Utgivning, huvudsakligen intressen i utgivning av tidskrifter och böcker, inbegripet Time, People,
Sports Illustrated, Warner Books och Time Life Inc. Time Warners tidskrifter är USA-orienterade,
även om vissa av dem också ges ut i Europa. Time Warner ger sammanlagt ut 36 tidskrifter med
130 miljoner läsare.
c) Musik, huvudsakligen intressen i inspelad musik och musikförlag, bland annat Warner Music
Group och dess märken Atlantic, Elektra, Rhino, Sire, i Warner Bros. Records och Warner Music
International, och Warner/Chappell i musikförlagsbranschen. Time Warner har även en andel [på
mindre än 10 %]* i CD Now, en plats för näthandel med musik som kontrolleras av Sony.
d) Filmad underhållning, huvudsakligen intressen i filmad underhållning, TV-produktion och TV-sändning, bland annat Warner Bros. Studios, New Line Cinema och WB Network. I Europa driver
Warner Bros. filmproduktion och filmdistribution, distribution av TV-program och hemvideoprodukter, och biografer genom ett antal samriskföretag. Warner Bros. har avtal om samproduktion
och distribution med Polygram Holdings Inc. (nu en del av Universal), Canal Plus och UFA/CLT.
e) Kabelnät, huvudsakligen intressen i kabel-TV-system i Förenta staterna men inte i Europa. Time
Warner är en av de främsta kabeloperatörerna i Förenta staterna med 12,6 miljoner abonnenter
och 21,3 miljoner anslutningsbara hem. Time Warner äger en del av Road Runner, som är ett
samriskföretag för tjänster on-line som erbjuder Internet-anslutning och innehåll för kabelsystem
med bredbandstjänster. Road Runner har ingen verksamhet i Europa.

II. UPPGÖRELSEN
(13)

Affärsuppgörelsen kommer att struktureras på följande sätt: AOL och Time Warner kommer var och
en att gå samman med nybildade dotterbolag till ett nybildat holdingföretag, AOL Time Warner. Till
följd av sammanslagningarna kommer både AOL och Time Warner att bli helägda dotterbolag till
AOL Time Warner.

(6) Time Warner äger 74,49 % av Time Warner Entertainment Company, LP (Time Warner). Återstående 25,51 % av
Time WarnerE ägs av MediaOne Limited Partner, vars moderbolag har gått med på att gå samman med AT & T Corp.
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Efter det att sammanslagningen har slutförts kommer AOL:s aktieägare att erhålla 55 % av AOL Time
Warners aktier och Time Warners aktieägare att erhålla återstående 45 %. Den första bolagsstyrelsen
på AOL Time Warner kommer att bestå av 16 medlemmar, av vilka åtta kommer att utses av AOL
och åtta av Time Warner. Den anmälda transaktionen kommer därför att leda till en koncentration
enligt artikel 3.1 a i koncentrationsförordningen.

III. GEMENSKAPSDIMENSION
(15)

Den kombinerade globala omsättningen för berörda företag är mer än fem miljarder euro (AOL:
4 780 miljoner euro, Time Warner: 25 600 miljoner euro).

(16)

Vart och ett av företagen har en sammanlagd omsättning i EES på mer än 250 miljoner euro (AOL:
[...]* euro, Time Warner: [...]* euro), men de uppnår inte mer än två tredjedelar av sin sammanlagda
EES-omsättning inom en och samma medlemsstat. Den anmälda transaktionen har således en
gemenskapsdimension i den mening som avses i artikel 1.2 i koncentrationsförordningen.

IV. KONKURRENSBEDÖMNING

A. Relevanta marknader

Musik on-line (smalbandsinnehåll)
(17)

Verksamheten med musik on-line inbegriper följande aktiviteter:

Nedladdning
(18)

Nedladdning av musik är en ny form av distribution av musik till konsumenter över Internet. Den
möjliggör elektronisk överföring av hela musikfiler till en enhet före uppspelning. Efter nedladdning
av musik, finns filen kvar på enheten som en permanent kopia, i motsats till en tillfällig kopia (se
avsnittet om direktuppspelning). Nedladdning av musik bygger på distribution av digitala musikfiler
och bör inte förväxlas med s.k. e-tailing, där fysisk försäljning (försäljning av en fysisk vara,
exempelvis en cd-skiva) sker över Internet.

(19)

Musik är en produkt som passar bra för distribution on-line eftersom det är en digital produkt med
låga krav på bandbredd.

(20)

Parterna anser inte att nedladdningsbar musik utgör en avskild marknad utan att den utgör en del av
den större marknaden för inspelad musik. De hävdar att nedladdningsbar musik är utbytbar med
musik som distribueras på fysiska enheter.

(21)

Det kan emellertid hävdas att det finns ett antal väsentliga skillnader, som gör nedladdningsbar
musik till en helt annan affärsmodell, och till en avskild marknad. På efterfrågesidan kan konsumenterna exempelvis tillgå eller köpa och erhålla musik omedelbart (i stället för e-handel, där de måste
vänta på den cd-skiva som de beställt) från vilken dator som helst med Internet-anslutning, utan att
besöka en affär, oavsett tid och plats. De kan ladda ned enskilda spår, i stället för att köpa ett helt
album eller en singel, och skapa personliga samlingar. Utöver hårdvaran behöver de en särskild
mjukvara för att spela den musik som de har laddat ned. På utbudssidan är strukturen på distribution
on-line av nedladdningsbar musik väsensskild från den fysiska distributionen av musik (när det gäller
både fysiska butiker och e-handel). Nedladdning av musik inbegriper inte tillverkning, lagring, fysisk
försäljning eller distribution. På grund av dessa skillnader är nedladdningar och fysiska cd-skivor två
helt avskilda produktmarknader. Nedladdningar och cd-skivor har dessutom olika prisstrukturer (7),
och priset på och volymen av cd-skivor har inte minskat till följd av utbudet av nedladdningar av
musik. I föreliggande fall har parterna inte tillhandahållit något empiriskt bevis för att priset på den
musik som distribueras på fysiska enheter begränsas av priset på nedladdningar eller på att priset på
fysiska cd-skivor har sjunkit till följd av utbudet av nedladdningar av musik. Därför kan slutsatsen
dras att det finns en ny, men avskild, marknad för nedladdningsbar musik.

(7) Exempel på företag som säljer nedladdningar över Internet är CDNOW och Musicmaker.
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Direktuppspelning

(22)

Direktuppspelning (streaming) av ljud är en metod för att överföra ljud över Internet. Streaminsystemen förvandlar en dator till en virtuell jukebox. Användaren klickar på en länk till en ljudfil,
som börjar spelas efter några sekunder. Den största skillnaden mellan nedladdning och direktuppspelning är att nedladdning går ut på att en musikfil överförs från en dator till en annan, lagras lokalt
och är tillgänglig direkt på mottagarens dator, medan direktuppspelning går ut på att en ljudfil
endast överförs tillfälligt till användarens uppspelningsenhet. Konsumenterna kan få tillgång till filer
för direktuppspelning som finns lagrade i centrala ”skåp” (lockers), som är tillgängliga via ett unikt
lösenord. Konsumenterna kan därefter öppna sina skåp från vilken Internet-ansluten enhet som helst.
På en av sina webbplatser, Shoutcast.com, erbjuder AOL ett system för direktuppspelning av ljud
med hjälp av uppspelningsprogrammet Winamp, där användare kan skapa musikprogram on-line
eller lyssna på program som skapats av andra användare.

(23)

Streaming är för närvarande gratis och finansieras genom intäkter från annonsering på Internet. Det
är dock rimligt att anta att användare kommer att få betala för direktuppspelning inom den närmsta
framtiden. I detta sammanhang kan det nämnas att Internet-musikföretaget MP3 till följd av sitt
licensavtal med Time Warner och Bertelsmann har tillkännagivit planer på en tjänst för abonnemang
på musik över Internet (ett system som bygger på abonnemangsavgifter som användare betalar för
”skåp”).

(24)

Ett företag som erbjuder nedladdning och direktuppspelning av musik över Internet måste erhålla
licens och säkra alla upphovsrätter som krävs i samband med användningen av musikkompositionerna. Upphovsrättsinnehavarens samtycke krävs således för användning on-line av musikkompositioner. I de flesta fall har upphovsmän och kompositörer överlåtit sina rättigheter till förlag eftersom
det finns mycket få upphovsmän som ger ut sina egna verk (8). Utgivaren avgör vilka rättigheter som
skall överlåtas till vem och på vilka villkor. När utgivaren licensierar ett visst musikverk för ett
skivbolag, kommer han att kunna avgöra huruvida skivbolaget får distribuera det licensierade verket
via Internet. Utgivaren kan i synnerhet vägra att bevilja en distributionsrätt on-line eller kräva
ytterligare avgifter för den.

(25)

Därför är säkrandet av upphovsrätten det första logiska och rättsliga steget och en förutsättning för
användning on-line av musik över Internet. Ett företag som har en dominerande ställning på
marknaden för den licensiering av de förlagsrättigheter för musik som krävs för leverans on-line
skulle kunna vara grindvakt genom att diktera villkoren för leveransen av musik över Internet genom
att vägra att licensiera eller hota att dra tillbaka rättigheter.

Slutsats

(26)

Slutsatsen kan dras att det finns en framväxande marknad för leverans on-line av musik. För
föreliggande bedömning är det onödigt att besluta huruvida nedladdning och direktuppspelning av
musik utgör en eller två avskilda produktmarknader, eftersom uppgörelsen under alla omständigheter skulle leda till att en dominerande ställning skapas.

(27)

När det gäller den geografiska dimensionen av marknaden för leverans on-line av musik, medför de
möjligheter som erbjuds genom digital teknik en definition av den geografiska marknaden som utan
tvivel sträcker sig bortom nationella gränser och som åtminstone skulle kunna utgöras av EES. Under
alla omständigheter visar den undersökning som kommissionen har gjort att affärsuppgörelsen skulle
ge upphov till dominans även om marknaden ansågs vara global. Frågan om fastställande av exakt
geografisk omfattning av marknaden kan därför lämnas öppen.

(8) Utgivning av musik består bland annat av förvärv av rättigheter till musikverk och deras efterföljande användning mot
ersättning, oftast i form av en provision som utgivaren tar ut av upphovsmannen av intäkterna från den kommersiella
användningen av musikverk. ”Självutgivning” är då en upphovsman främjar, ger tillstånd för och administrerar sitt
eget arbete utan hjälp från en professionell utgivare.
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Uppspelningsprogram för musik

(28)

Nedladdning och direktuppspelning av musik bygger i allmänhet på följande tre tekniker:
a) Komprimering/uppackning, som används för att komprimera musiken för snabb leverans över
Internet och packa upp den vid uppspelning. Genom komprimering minskas storleken på en
digital musikfil och således den mängd information (bits) som skall överföras elektroniskt, utan
någon anmärkningsvärd försämring av ljudkvaliteten. Komprimeringen gör musiken levereras
snabbare och att lagringskapaciteten ökar. För närvarande ger komprimerade filer en ljudkvalitet
som är praktiskt taget den samma som på en cd-skiva. Det finns flera företag som har utvecklat
komprimerings- och uppackningsalgoritmer (codec) som används för musikfiler. Det överlägset
mest populära komprimeringsformatet är MP3 (som utvecklats av Fraunhofer Institut). Andra
populära format är Windows Media Audio (utvecklat av Microsoft), G2 (utvecklat av Real
Networks), AAC (utvecklat av Fraunhofer Institut, Sony, AT & T, och Dolby Laboratories och
licensierat av Dolby), samt ATRAC (utvecklat av Sony).
b) Kryptering/dekryptering, för att göra digitala nedladdningar säkra genom att en digital fil förvrängs
så att den kan läsas enbart med därför avsett dekrypteringsprogram. Exempel på företag inom
detta område är Audiosoft, IBM, Intel, Mjuice, och Microsoft. I allmänhet erbjuder dessa företag
sin teknik till företag som förvaltar digitala rättigheter.
c) Förvaltning av digitala rättigheter (Digital Rights Management (DRM), som är till hjälp när man
förvaltar överföringen av ljudfiler från deras källa till deras mottagare. DRM-program sköter
överföringen av en viss sång för nedladdning, verifierar mottagningen av sången och registrerar
uppgörelsen. DRM-tekniken måste vara kompatibel med krypteringstekniken eftersom kryptering
används i de flesta DRM-system för att förhindra obehörig åtkomst till innehållet. De populäraste
DRM-systemen är Liquid Audio (utvecklat av Liquid Audio), Mjuice (utvecklat av ARTIST Direct),
Windows Media Audio (utvecklat av Microsoft), Intertrust (utvecklat av Intertrust) och IBM/EMMS
(utvecklat av IBM).

(29)

Skivbolagen formaterar sina sånger genom att använda en blandning av komprimering, kryptering
och DRM-teknik. När en formaterad ljudfil väl har laddats ned eller direktuppspelats, kan en
användare spela den på sin PC med hjälp av ett uppspelningsprogram, som är den mjukvaruenhet i
en PC som slutligen spelar ljudfilen och tillhandahåller ett användargränssnitt (en grafisk skärm med
de viktigaste reglagen, såsom play, volume, stop osv.). En digital fil spelas upp i följande tre steg:
Först avkodas ljudfilen med hjälp av en mjukvarumodul som kallas input plug-in (ingående insticksprogram) (rent tekniskt konverteras filen till rådata för digitalt ljud), sedan justeras ljudkvaliteten och till sist spelas musiken upp med hjälp av en annan mjukvarumodul som kallas output
plug-in (utgående insticksprogram). Uppspelningsprogrammet måste vara kompatibelt med komprimeringstekniken för filen, samt DRM-tekniken och krypteringstekniken, om sådana används. Ju fler
typer av teknik som uppspelningsprogrammet stödjer, desto mer musik kan det spela. Därför har
utvecklare av uppspelningsprogram intresse av att vara licensierade för så många typer av teknik som
möjligt. Några av de populäraste uppspelningsprogrammen är RealPlayer (utvecklad av Real
Networks), Microsoft Media Player (utvecklad av Microsoft), Winamp (9) (utvecklad av Nullsoft, som
förvärvades av AOL 1999), QuickTime (utvecklad av Apple), och MusicMatch Jukebox (utvecklad av
MusicMatch). De flesta av dessa program är vanligtvis gratis på Internet, vissa andra betingar ett pris
(exempelvis är priset på Music Match Jukebox 29,99 US-dollar).

(30)

Nedladdad musik kan även överföras (brännas) på ett fysiskt medium, såsom en inspelningsbar
cd-skiva, ett ljudkort eller en minidisk.

(31)

Det finns därför en marknad för utbudet av uppspelningsprogram.

(9) Enligt artikeln ”MP3” av Glyn Moody, i New Scientist från den 19 juni 1999, dominerar Winamp, med 160 000
nedladdningar per dygn, sektorn för uppspelningsprogram.
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Den geografiska omfattningen av marknaden för uppspelningsprogram är global. Språket på filmenytexten i uppspelningsprogram kan lätt ändras till många andra språk. Winamp erbjuder exempelvis
gratis språkpaket på sin webbplats. De företag som rådfrågats ansåg att språkets effekter är minimala
och att lokalisering av uppspelningsprogram (dvs. anpassningen av mjukvaran till behoven på en
lokal marknad) är vanlig och enkel att åstadkomma.

Uppringd anslutning till Internet (anslutning via smalband)
(33)

I ärendet Telia/Telenor (10) identifierade kommissionen en efterfrågan på tjänster för Internet-åtkomst
och skilde på uppringda anslutningar (dial-up access) och fasta anslutningar (dedicated access). Med
en fast anslutning kopplas användaren till Internet-leverantören över en fast kabelförbindelse, medan
han/hon kopplas över en normal PSTN-förbindelse (allmänt tillgängligt kopplat telefonnät) om
anslutningen är uppringd. Med avseende på efterfrågan utgör dessa typer av åtkomst två avskilda
produktmarknader. Uppringda anslutningar är inriktade på bostäder och små och medelstora företag,
medan det främst är stora företag som efterfrågar fasta anslutningar. I ärendet BT/ESAT (11) framgick
det vid marknadsundersökningen att man bland uppringda anslutningar skulle kunna skilja på vilka
som avser bostäder och näringslivet (stora företag), eftersom den sistnämnda erbjuds med hjälp av
mer sofistikerade mekanismer för uppringning. I detta skede behöver man inte fastställa huruvida de
utgör avskilda relevanta produktmarknader, eftersom uppgörelsen under alla omständigheter skulle
leda till att en dominerande ställning på marknaden för Internet-leverantörer skapas.

(34)

Det anses allmänt att den geografiska marknaden för Internet-leverantörers uppringda tjänster till
övervägande del är nationell och bygger på behovet av en tjänst över lokala nät. I ärendet
Telia/Telenor drog kommissionen slutsatsen att denna egenskap begränsar den omfattning i vilken de
befintliga åtkomstmarknaderna skulle kunna vara mer än nationella. Denna slutsats gäller även i
föreliggande fall där den relevanta geografiska marknaden kommer att anses vara var och en av de
nio medlemsstater där AOL verkar (Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna,
Österrike, Sverige och Förenade kungariket).

Annat betalinnehåll än musik (bredbandsinnehåll)
(35)

Kommissionen definierade en marknad för betalinnehåll i ärendet Telia/Telenor/Schibsted (12). Under
utredningens gång påvisade kommissionen att det finns en framväxande efterfrågan på ett samordnat
integrerat utbud av bredbandsinnehåll via Internet. Denna efterfråga gäller kombinerat audio/videoinnehåll (bland annat film, sporttävlingar och popmusikkonserter) via Internet och förefaller som
sådant vara åtskilt från efterfrågan på filmer och TV-program som erbjuds genom mer traditionella
distributionskanaler (bland annat pay-per-view, video on demand eller DVD-/videouthyrning). De
olika bredbandsinnehållen skulle vara kompletterande, och inte utbytbara, varor. En Internet-leverantör som kan erbjuda ett sådant innehållsutbud skulle kunna jämföras med ett snabbköp som
erbjuder en lång rad kompletterande produkter på en enda plats. Denna marknad skulle omfatta
följande innehållskategorier.

(36)

När det gäller dess geografiska omfattning är denna marknad, på grund av de olika nationella
publikernas språkkrav på film och TV-program, å ena sidan sannolikt nationell, liksom den för
likvärdig betal-TV (13). Å andra sidan är utbudet av filmer över Internet främst inriktat på amerikanska filmer och program (tecknad film) som har internationell dragningskraft och som är populära
i alla EES-länder.

(37)

I denna bedömning finns det inget behov av att avgöra huruvida det finns en åtskild produktmarknad för det integrerade utbudet av bredbandsinnehåll, eftersom slutsatsen kan dras att uppgörelsen inte leder till att en dominerande ställning skapas på detta område.

(10)
(11)
(12)
(13)

Kommissionens beslut: Ärende IV/M. 1439 Telia/Telenor.
Kommissionens beslut: Ärende COMP/M.1838 BT/Esat.
Kommissionens beslut i ärende JV 1.
Se kommissionens beslut 1999/242/EG i ärende IV/36.237 − TPS (EGT L 90, 2.4.1999, s. 6), skäl 43.
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Bredbandsanslutning till Internet
(38)

Under utredningen fann kommissionen att det finns en framväxande efterfrågan på bredbandsanslutningar till Internet i bostäder. Bredbandsanslutningar innebär snabb uppkoppling till Internet och
större ljudmässig och visuell funktionalitet än uppringd anslutning (smalband). Detta inbegriper
direktuppspelning av video och audio, video-e-post, interaktiva annonser och videokonferenser, som
inte kan levereras på ett effektivt sätt över traditionella smalbandsförbindelser.

(39)

Tillgången till bredband är ännu inte allmänt förekommande i Europa och är vanligtvis dyrare än
uppringd anslutning.

(40)

De senaste generationerna av bredbandsalternativ är Digital Subscriber Line (DSL) och kabelmodem.
DSL är en ny teknik där det befintliga telefonnätet används för att leverera en heldigital förbindelse.
Med DSL kan en tråd delas med en konventionell telefonlinje så att användaren kan ta emot
höghastighetstjänster och konventionella telefontjänster på en och samma tråd. DSL erbjuder en
enda datakanal och en särskild fast krets, som vanligtvis används för att ansluta ett hem till en
Internet-leverantör. Kabelmodem levererar hastigheter i multi-megabit med hjälp av det lokala
kabel-TV-nätet.

(41)

Marknaden för Internet-tjänster via bredband förefaller vara främst nationell, eftersom en fysisk
förbindelse måste installeras (telefonlinje för DSL och kabel för kabelmodem) mellan kunderna och
Internet-leverantören. I denna bedömning behöver man inte avgöra huruvida det finns en avskild
marknad för bredbandsanslutning till Internet, huruvida DSL, kabel och andra former av snabba
Internet-anslutning tillhör samma relevanta produktmarknad, eller huruvida denna marknad är
nationell, eftersom man efter att ha övervägt saken har dragit slutsatsen att uppgörelsen inte leder till
att en dominerande ställning skapas på detta område.

B. Bedömning

1. Inledning

Förhållandet mellan AOL och Bertelsmann
(42)

AOL och Bertelsmann, det tyska medieföretaget, har varit partners sedan Internet började kommersialiseras. År 1995 bildade de det hälften-hälftenägda samriskföretaget AOL Europe, vilket har
möjliggjort AOL:s expansion i Europa. Dessutom har AOL och Bertelsmann tillsammans med
Vivendi ett samriskföretag i Frankrike.

(43)

I mars 2000 ingick AOL och Bertelsmann ett gemensamt avtal för marknadsföring, distribution och
försäljning. Parternas främsta skyldigheter enligt avtalet kan sammanfattas på följande sätt:
a) Bertelsmanns skyldigheter: Bertelsmann skall lägga [...]* på annonsering för AOL under fyra år och
skall få förmånliga villkor för denna annonsering [...]*. Bertelsmann skall [verka för och generera]* nya abonnenter för AOL Europe. Om Bertelsmanns marknadsföring är mindre framgångsrik än planerat, skall Bertelsmann inte få marknadsföra någon annan Internet-leverantör
förrän bristen har åtgärdats. Bertelsmann skall förse AOL med innehåll [på förmånliga]* villkor.
b) AOL:s skyldigheter: AOL kommer att förhandla med Bertelsmanns i närstående e-handelsdetaljister
barnes & noble.com och Bertelsmann Online i (BOL), för att strukturera e-handelsrelationer med
dem som sina [...]* e-handelspartners. Detta innebär att dessa företag, tillsammans med en annan l
detaljhandlare, kommer att erhålla förmånlig placering (exempelvis ”anchor tenancy”, vilket
innebär en ständig närvaro genom en logotyp eller annons, genom vilken en besökare kan gå
direkt till annonsörens webbplats) på lämpliga AOL-sidor. AOL kommer att förhandla med andra
av Bertelsmanns webbegendomar och webbföretag för att ge dem [...]* erbjudanden. AOL skall
dessutom förhandla i god tro om Bertelsmann kontaktar AOL angående ett avtal om marknadsföring av detaljhandelsförsäljning on-line av böcker och musik på en särskild AOL-egendom
(såsom s.k. anchor tenancy eller webbannonser för en kortare tidsperiod). [...]*.
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c) Ömsesidiga skyldigheter: AOL och Bertelsmann går med på att utbyta [...]* marknadsföring under
fyra år (vilket innebär att AOL skall förse Bertelsmann med ett marknadsföringspaket on-line i
utbyte mot ett paket on-line och off-line – såsom marknadsföring på TV, radio och tryckt
material som i Bertelsmann skall tillhandahålla). Om AOL går samman med Time Warner, åtar
sig dessutom AOL och Bertelsmann [ytterligare korsvis marknadsföring]*. AOL och Bertelsmann
går med på att arbeta för att se till att Bertelsmanns musik formateras så att den kan spelas på
AOL:s uppspelningsprogram Winamp. I avtalet står det i synnerhet att Bertelsmann skall göra
kommersiellt rimliga ansträngningar för att se till att alla de DRM-system som Bertelsmann
använder skall vara kompatibla och färdiga att användas med AOL:s samtliga uppspelningsprogram. Enligt avtalet kan AOL alternativt i besluta att omformatera sådana system eller Bertelsmanns innehåll för att uppnå kompatibilitet med dess uppspelningsprogram [...]* och Bertelsmann skall, oavsett om det är kommersiellt rimligt eller inte för dem, tillåta att AOL gör detta och
på ett rimligt sätt samarbeta med AOL i detta arbete.
(44)

Kommissionen anser att dessa strukturella förbindelser i synnerhet, och, i mindre utsträckning,
kontraktsförbindelserna mellan AOL och Bertelsmann, ger Bertelsmann ett starkt incitament att utse
AOL till sin prioriterade innehållsleverantör, dvs. att göra sitt innehåll tillgängligt på förmånliga
villkor genom AOL. Hänsyn bör tas till detta när man bedömer AOL/Time Warners ställning på
marknaden för leverans on-line av musik. Bertelsmanns marknadsandelar har därför lagts till Time
Warners på marknaderna för i funktion och mekaniska rättigheter för att man skall kunna mäta den
nya enhetens marknadsinflytande.

Affärsuppgörelsen mellan Time Warner och EMI
(45)

En ytterligare faktor är att Time Warner och EMI den 23 januari 2000 ingick ett avtal om att
kombinera deras verksamheter för inspelad musik och musikförlag. Det avtalet har dock övergivits.

Musik on-line
(46)

AOL/Time Warner kommer att kontrollera Time Warners utgivningsrättigheter och AOL kommer –
på grund av samriskföretagen och, i mindre utsträckning, avtalet med Bertelsmann – att ha tillgång
till Bertelsmanns musikbibliotek och medföljande rättigheter. Till följd av detta kommer AOL att
säkra tillgången till den främsta källan för förlagsrättigheter för musik. Time Warner och Bertelsmann står för cirka [30–40 %]* av förlagsrättigheterna för musik när det gäller både mekaniska
rättigheter och framföranderättigheter (14) inom EES ([10–20 %]* Time Warner och [10–20 %]*
Bertelsmann). Den näst största utgivaren är EMI med [10−20 %]* av framföranderättigheterna och
[15-25 %]* av de mekaniska rättigheterna, följd av Universal med mer än 10 % av de mekaniska
rättigheterna och nästan 10 % av framföranderättigheterna, och Sony med betydligt mindre än 10 %
i båda rättighetskategorierna. I Spanien, Tyskland, Nederländerna och Italien uppgår deras sammanlagda marknadsandelar till mellan [25−35 %]* och [30−40 %]*. I det nordiska området, Grekland och
Portugal uppgår deras sammanlagda marknadsandelar till mellan [40−50 %]* och [50−60 %]* (15).

(47)

En enhet som kontrollerar ett så omfattande musikutbud skulle kunna utöva betydande marknadsinflytande genom att vägra att licensiera sina rättighteter, eller att hota att inte licensiera dem, eller
genom att införa höga eller diskriminerande priser och andra oskäliga handelsvillkor för de kunder
som önskar erhålla sådana rättigheter (såsom detaljhandlare på Internet som erbjuder nedladdning
och direktuppspelning av musik).

(48)

Parterna bestrider detta resonemang, som de anser bero på ett fundamentalt missförstånd av
förhållandet mellan AOL och Bertelsmann. Parterna hävdar att avtalet med Bertelsmann är på
icke-exklusiv grundval och således utesluter AOL:s kontroll över Bertelsmanns musik.

(49)

Kommissionen delar inte parternas åsikt. Den anser att Bertelsmann, på grund av sina ekonomiska
intressen i AOL Europe och samriskföretaget i Frankrike, har ett ekonomiskt incitament att samarbeta med AOL.

(14) Mekaniska rättigheter behövs för att licensiera reprodukton av skyddade musikverk med mekaniska medel, exempelvis
cd-skivor och md-skivor, till ett skivbolag. Framförande rättigheter behövs för att licensiera offentliga framföranden av
skyddad musik till kommersiella användare, exempelvis televisions-, radio-, kabel- och satellitstationer, konsert organisatörer, diskotek, hotell, restauranger etc. Båda rättigheterna måste licensieras för användning on-line av musikverk
över Internet.
15
( ) En utgivare som kontrollerar utgivningsrättigheterna i ett visst EES-land skulle kunna kontrollera användningen online av åtminstone motsvarande musikverk i det landet.
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(50)

Parterna anser att kommissionen underlåter att ta hänsyn till den roll som kollektiva organisationer
spelar. Enligt parterna är det i de flesta fall kollektiva organisationer och inte utgivare som kontrollerar de rättigheter som krävs för att auktorisera användning på Internet av deras musik, eftersom de
rättigheterna har beviljats till och kontrolleras av de kollektiva organisationerna. Utgivare av musik
kan därför inte dra tillbaka rättigheterna till utgivning on-line från de kollektiva organisationerna
eftersom de för att göra detta skulle dra tillbaka alla rättigheterna till ett verk − och dessutom erhålla
medgivande från upphovsmannen, som i sin tur måste dra tillbaka alla sina rättigheter från de
kollektiva organisationerna − och inget av dessa alternativ är praktiskt eller lönsamt.

(51)

Kommissionen har funnit att det för närvarande i musikbranschen är oklart om det är de kollektiva
organisationerna och inte utgivarna som kontrollerar användningen av rättigheterna till musik
on-line. Även om man antar att de kollektiva organisationerna kontrollerar dessa rättigheter finns det
inga rättsliga hinder för att utgivare drar tillbaka vissa kategorier av rättigheter från dem. Detta kan
göras för alla de kategorier eller användningsformer som definieras i besluten om GEMA I (16) och
GEMA II (17). Detta innebär att vissa mekaniska rättigheter eller framföranderättigheter kan komma
att dras tillbaka. De tillämpliga reglerna visar att det i alla medlemsstater utom Förenade kungariket
och Irland kan vara så att författarens eller kompositörens tillstånd krävs för att utgivaren skall
kunna dra tillbaka sina rättigheter från de kollektiva organisationerna. Författaren eller kompositören
kan givetvis övertygas om att tillbakadragandet av vissa rättigheter blir ekonomiskt fördelaktig för
honom.

(52)

När det gäller digitalt Internet har kommissionen funnit att rättighets-innehavares utövande av en
ensamrätt att ge tillstånd för eller förbjuda kommunikation till allmänheten av upphovsrättsskyddade
verk, över tråd eller trådlöst, ger en dominerande utgivare möjlighet att utöva ännu större marknadsinflytande vid licensieringen av sådana verk på digitalt sätt, jämfört med konventionell utgivning av
musik.

(53)

AOL skulle kunna upprätta en egen verksamhet för distribution av musik över Internet eller ta över
en befintlig verksamhet [...]*. Av den marknadsundersökning som kommissionen har genomfört
framgår det att konkurrerande skivmärken kommer att känna sig tvingade att gå med i AOL, på
grund av den kritiska massa av musikinnehåll som kontrolleras av den nya enheten och AOL:s
Internet-distribution i Förenta staterna. AOL är den största Internet-leverantören i världen och den
överlägset största Internet-leverantören i Förenta staterna. AOL har sina två egna samhällen för
direktmeddelanden (ICQ och Instant Messenger) som tillsammans står för mer än 130 miljoner
registrerade potentiella användare och mer än 34 miljoner regelbundna användare. AOL är dessutom
den mest välbesökta portalwebbplatsen i Förenta staterna med 59 miljoner unika besökare (18) (maj
2000) (19). På grund av att dess innehåll är så attraktivt är AOL dessutom mycket bättre än övriga
Internet-leverantörer på att hålla kvar användarnas uppmärksamhet under längre tidsperioder (detta
kallas vanligen stickiness).

(54)

Skivbolag som säljer internationell popmusik, som har stor dragningskraft över hela världen, måste
för att uppnå största möjliga distribution av sina produkter säkra distributionen genom AOL:s
”on-line outlet”. AOL skulle kunna använda sin position antingen för att ta ut priser som är högre än
under normala konkurrens förhållanden för att förmedla innehåll eller för att begränsa tillträdet till
marknaden för musik on-line genom att gynna Time Warner och Bertelsmann och sänka kvaliteten
på anslutningen för konkurrerande innehållsleverantörer.

(55)

Kommissionens marknadsundersökning har dessutom visat att den kombinerade enheten skulle
kunna diktera de tekniska standarderna (för beskrivning av relevant teknik och uppspelningsanordningar) för leverans av musik över Internet. Det måste understrykas att ett av syftena med affären
Time Warner/AOL, enligt det dokument före sammanslagningen som avses i skäl 53, är ”[att säkra
massinförande av standarder för leverans av digitala nedladdningar]*”. Enligt samma dokument kan
denna musikstrategi kompletteras med [en policy för strategiska förvärv]*.

(16) Kommissionens beslut 71/224/EG i ärende IV/26.760 − GEMA EGT L 134, 20.6.1971, s. 15.
(17) Kommissionens beslut 72/268/EG i ärende IV/26.760 − GEMA EGT L 166, 24.7.1972, s. 22.
(18) Unika besökare innebär ett uppskattat antal olika besökare som besöker en viss webbplats bland det sammanlagda
antalet planerade enskilda personer.
(19) Enligt Media Matrix.
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(56)

Enligt kommissionens marknadsundersökning skulle detta resultat kunna uppnås genom att en egen
formateringsteknik med hemlig kod utarbetas eller förvärvas för all nedladdning och direktuppspelning av Time Warners musik. Genom att släppa all sin musik med egna koder eller i egna format,
skulle den nya enheten kunna förhindra att dess enorma musikinnehåll laddas ned eller spelas upp
direkt genom konkurrerande teknik. På grund av vidden hos Time Warners och Bertelsmanns
utgivningsrättigheter, deras katalogs popularitet, AOL:s kunskaper om Internet och dess enorma
Internet-samfund, skulle den nya enheten ha förutsättningar att införa sin teknik eller sina formateringsspråk som de facto-standard. Den nya enheten skulle exempelvis genom att hota att inte
licensiera sin teknik kunna tvinga utvecklare av uppspelningsprogram för musik att inte stödja
konkurrerande teknik. Konkurrerande skivbolag som vill distribuera sin musik on-line skulle då bli
tvungna att formatera sin musik med hjälp av den nya enhetens teknik. På grund av sin kontroll över
den relevanta tekniken skulle den nya enheten kunna kontrollera nedladdningsbar musik och
direktuppspelning över Internet och höja konkurrenternas kostnader genom orimligt höga licensavgifter.

(57)

Den nya enheten skulle kunna öka AOL:s kapacitet för Internet-distribution i Förenta staterna i syfte
att införa sin egen teknik. Den nya enheten skulle kunna gå med på att distribuera konkurrerande
märkens produkter (exempelvis skivor med internationell pop som säljs i hela världen) på villkor att
dessa märken inför dess teknik. Skivbolagen skulle vara beredda att betala ett högt pris för
anslutningen till AOL.

(58)

Parterna hävdar att den nya enheten varken skulle ha makt eller incitament att fullfölja en egen
formateringsstrategi. Dessutom säger de att området domineras av etablerade, stabila konkurrenter,
inbegripet Microsoft, Intel, IBM, Sony Fraunhofer Institut och AT & T. Var och en av dessa enheter
skulle ensam kunna erbjuda stort motstånd mot alla försök av den nya enheten att utveckla och
införa ett eget format med hemlig kod. Kommissionen anser att detta argument kan avfärdas
eftersom ingen av dessa konkurrenter, med undantag av Sony, är vertikalt integrerad och de
kontrollerar därför inte några förlagsrättigheter för musik. När det gäller Sony går storleken på dess
musikbibliotek (i genomsnitt [1–10 %]* av alla förlagsrättigheter för musik) inte att jämföra med den
nya enheten. Kommissionen anser därför att Sonys musikbibliotek inte är tillräckligt stort för att
Sony skall kunna införa en formateringsstrategi. Det bör påpekas att Sony redan har utvecklat ett
eget komprimeringsformat (ATRAC), som inte har blivit de facto-standard men som konkurrerar
med ett antal andra format.

(59)

Kommissionen anser således att den nya enheten skulle bli dominerande på marknaden för musik
on-line.

Uppspelningsprogram för musik

(60)

Kommissionens marknadsundersökning visar att den kombinerade enheten, i stället för att utveckla
en egen teknik, skulle kunna besluta att formatera Time Warners musik så att den blir kompatibel
enbart med Winamp, som skulle bli det enda uppspelningsprogram som kan användas för att spela
upp dess musik.

(61)

AOL har även rätt att omformatera Bertelsmanns musik så att den blir kompatibel med Winamp.
Det har tidigare nämnts att Bertelsmann enligt avtal är skyldigt att se till att dess musik formateras så
att den kan spelas med Winamp. Alternativt kan AOL enligt avtalet besluta att omformatera
Bertelsmanns innehåll så att det blir kompatibelt med dess uppspelningsprogram på egen bekostnad
och Bertelsmann, oavsett om detta är kommersiellt rimligt för Bertelsmann. Bertelsmann måste
samarbeta med AOL i sådana ansträngningar.
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(62)

Winamp skulle kunna stödja de andra formaten och teknikerna (exempelvis MP3 eller WMA), med
vilka konkurrerande skivbolag släpper sin musik (eller det mesta av denna musik). Winamp skulle då
bli det enda uppspelningsprogrammet i världen som kan spela praktiskt taget all musik på Internet.
De andra skivbolagen skulle inte ha något incitament att formatera sin musik med hjälp av egna
standarder eftersom de varken har något uppspelningsprogram för musik (såsom AOL:s Winamp),
något nätverk för distribution on-line som är jämförbart med AOL:s eller samma kritiska massa när
det gäller redan släppt musik. Genom att vägra att licensiera sin teknik skulle den nya enheten införa
Winamp som det dominerande uppspelningsprogrammet för musik, eftersom inget annat uppspelningsprogram skulle kunna avkoda Time Warners och Bertelsmanns eget format. På grund av sina
tekniska begränsningar kommer konkurrerande uppspelningsprogram för musik inte att ha något
konkurrensbegränsande inflytande på priset på Winamp. Den nya enheten kommer därför till följd
av uppgörelsen att kontrollera det dominerande uppspelningsprogrammet och skulle kunna ta ut ett
pris för det som är högre än under normala konkurrensförhållanden.

(63)

Parterna hävdar att en strategi som bygger på omformatering av deras musik så att den blir
kompatibel med enbart Winamp skulle bli en kommersiell katastrof. De hävdar att Winamp enligt
den senaste statistiken bara når [10–20 %]* av musiklyssnarna on-line (de populäraste uppspelningsprogrammen är Real med [70–80 %]*, Microsoft Media Player med [40–50 %]* och QuickTime med
[20–30 %]*). Det skulle därför strida mot Time Warners och Bertelsmanns kommersiella intressen att
släppa sin musik i ett format som enbart går att spela med Winamp, eftersom de då bara skulle nå
[10–20 %]* av alla musiklyssnare on-line. Kommissionen anser att det faktum att Winamp (som
enligt AOL:s webbplats är ledande inom musik på Internet) för närvarande skulle nå ett mer
begränsat antal lyssnare än konkurrerande uppspelningsprogram inte är relevant om AOL kan
omformatera Time Warners och Bertelsmanns musik. Uppspelningsprogram för musik kan enkelt
laddas ned gratis på en PC, som kan stödja mer än ett uppspelningsprogram. Nyckeln till ett
uppspelningsprograms framgång är givetvis dess förmåga att spela så mycket musik som möjligt. I
föreliggande fall skulle det musikutbud som omformateras av AOL locka on-line-lyssnare till
Winamp och inte tvärtom. Internet-användare som vill ladda ned exempelvis en sång med en av
Time Warners artister skulle samtidigt uppmanas att ladda ned Winamp, som på kort tid skulle bli
det populäraste uppspelningsprogrammet i världen.

(64)

Parterna noterar även att Winamp för närvarande inte innehåller någon betydande egen teknik, utan
att alla tekniska kärnkomponenter kommer från ej närstående tredje part. På detta argument kan
man svara att inget kommer att förhindra den nya enheten att utveckla eller licensiera ett sådant eget
format. AOL har exempelvis redan ingått ett avtal med Intertrust, enligt vilket AOL skall använda
Intertrusts DRM-system. Detta avtal, som ger Intertrust status som AOL:s teknikleverantör på
förmånliga villkor, skulle kunna utgöra grundval för utvecklingen av den egna tekniken.

(65)

Man kan därför dra slutsatsen att den nya enheten skulle bli dominerande på marknaden för
musikprogram.

Uppringd anslutning till Internet

AOL:s ställning i Förenta staterna och dess affärsmodell
(66)

AOL är den överlägset största Internet-leverantören i Förenta staterna med [40–50 %]* av marknaden, enligt parterna. [...]*.

(67)

AOL:s tillväxt i Förenta staterna har (åtminstone delvis) berott på AOL:s unika egenskaper. AOL
erbjuder en stor mängd användarvänligt innehåll, i stället för att bara erbjuda en portal för tillträde
till innehåll som finns var som helst på Internet.

(68)

En del av det innehåll och de relaterade tjänster (exempelvis forum, tidskrifter, s.k. chat board,
referensdatabaser och nyhetstjänster) som AOL erbjuder är dess eget, som enbart abonnenter och
inte alla Internet-användare kan få tillgång till (20).

(20) Se ”The Internet − the rough guide 2000”, av Angus J. Kennedy, s. 41.

L 268/39

L 268/40

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

(69)

AOL:s storlek i Förenta staterna har dessutom gjort att företaget kan förvärva innehåll på förmånlig
grundval, vilket avtalet med Bertelsmann är bevis på. AOL:s innehåll och relaterade tjänster kombinerade med ett enormat antal abonnenter skapar nätverkseffekter som gör att abonnenterna inte har
någon anledning att lämna AOL. Nykomlingar vill också gå med i AOL för att kunna kommunicera
och interagera med dess stora Internet-samfund. Som förklaras nedan har nätverket två effekter: Fler
abonnenter ger mer innehåll och vice versa.

(70)

AOL:s tjänster har också beskrivits som en ”inringad trädgård” eller en ”one-stop shop”, där de flesta
Internet-användarna får intrycket att de kan hitta det de vill. Detta verkar innebära att ett stort antal
tjänster och en stor mängd innehåll erbjuds på AOL:s webbplats. Mycket av detta erbjuds bara på
AOL. När en användare klickar på dessa hyperlänkar går han in i en återvändsgränd från vilken han
bara kan tillgå andra närstående tjänster och visst centralt externt innehåll. AOL:s kunder kan dock
ledas bort från innehåll som konkurrerar alltför aggressivt med AOL. Vidden på AOL:s tjänster och
innehåll kan leda till en obenägenhet att byta, eftersom användarna kan komma att identifiera AOL
med Internet och inte leta efter konkurrerande webbplatser. Ju mer innehåll och ju fler användare
AOL får, desto mindre anledning finns det för en abonnent att lämna AOL:s ”trädgård”, och desto
större anledning för potentiella Internet-användare att gå med i AOL. I detta sammanhang måste
man skilja på passiva och aktiva Internet-användare. De förstnämnda är oerfarna användare som
tenderar att stanna hos AOL, och klicka på de hyperlänkar som AOL visar. Aktiva Internet-användare däremot är erfarna användare som letar efter specifik information och som hittar på Internet.
Enligt en presentation av Bob Pitman, AOL:s verkställande direktör, finns det bevis på att AOL:s
abonnenter tillbringar [en avsevärd del]* av sin surftid inom AOL (stickiness). Detta visar att passiva
användare utgör majoriteten av AOL:s kunder.

(71)

Enligt AOL har kommissionen missförstått AOL:s affärsmodell. AOL skulle inte bli en ”inringad
trädgård”, eftersom företaget skulle ge sina on-line-abonnenter obegränsad tillgång till det Internetinnehåll som de själva väljer, inbegripet konkurrerande webbplatser och produkter och innehåll som
inte är underordnat AOL eller har något reklamsamband med AOL. AOL hävdar att en strategi som
begränsar abonnenters tillgång till innehåll som står utanför AOL skulle vara självdestruktiv eftersom
AOL skulle förlora kunder och motsvarande annonsintäkter. Vissa undersökningar som bifogas
AOL:s svar på kommissionens meddelande om invändningar visar dessutom att AOL:s användare,
när det gäller relevant betraktning av innehåll (dvs. användning on-line utom chat och e-post),
tillbringar [en avsevärd del]* av sin tid utanför AOL.

(72)

Kommissionen anser att dessa undersökningar är missvisande eftersom den tid som en användare
tillbringar på webbplatser som står utanför AOL, inom nätverket, där betraktas som tid utanför AOL.
Detta motsägs direkt i ett internt AOL-dokument (den presentation av Bob Pitmann som nämns i
skäl 70), enligt vilken ”det innehåll som människor går till inom AOL:s fyra väggar utgör [en
avsevärd del]* av den användningen. Endast [en mindre del]* går till Internet i största allmänhet,
som, vilket många av er vet, är den stora skillnaden mellan oss och en sedvanlig Internet-leverantörstjänst, som så att säga bara hakar i Internet och har nästan 100 % användning av enbart allmänt
Internet-innehåll.”

(73)

När det gäller ”trädgårdsbegreppet” fann kommissionen att de flesta AOL-användare tenderar att
surfa på Internet genom de navigeringsverktyg som visas på AOL:s sidor (exempelvis länkar till tredje
parts webbsidor), i stället för att använda motorer eller skriva in adressen till de sidor som de letar
efter. I detta sammanhang kan det vara bra att upprepa att AOL förutom grundläggande Internetanslutningar samlar och paketerar innehåll från Internet för sina kunder (dessa tjänster liknar dem
som utförs av en redaktör, som sammanställer och arrangerar material som andra skriver). Vid detta
redaktörsarbete säljer AOL marknadsföring och hyr ut handelsplats inom sitt nätverk till innehållsleverantörer. De kontrakt som AOL sluter innehåller begränsande klausuler som förbjuder annonser
och länkar till webbplatser utanför AOL:s nätverk och försäljning av produkter som konkurrerar
med AOL:s produkter. Till följd av dessa restriktioner hålls AOL:s användare kvar inom AOL:s
nätverk, även om de har intryck av att de surfar på Internet utan begränsningar.

9.10.2001

9.10.2001

SV
(74)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

När det gäller AOL:s avsaknad av ekonomiska incitament till att ingå exklusiva handelsrelationer,
noterar kommissionen att parternas argument fokuseras på ett scenario där AOL absolut vägrar att
förmedla konkurrerande tredje parters innehåll. AOL beaktar dock inte ett mer realistiskt scenario
där AOL godtar att överföra icke närstående parters innehåll, men på diskriminerande villkor.
Kommissionen anser att den vertikala integrationen av Time Warners innehåll med AOL:s Internettjänster kommer att förändra AOL: s incitament vid bestämningen av anslutningsavgifterna för icke
närstående innehållsleverantörer. Efter fusionen kommer AOL, när man bemöter tredje parter som är
innehållsleverantörer, att beakta konkurrenseffekten på Time Warners lönsamhet. AOL kommer
därför att ha incitament att göra villkoren för handel hårdare och höja anslutningspriset i syfte att
skydda Time Warners lönsamhet och kompensera för Time Warners minskade intäkter på grund av
konkurrensen.

AOL:s ställning i Europa
(75)

På den europeiska marknaden för uppringda anslutningar till Internet, som fortfarande i stort sett
domineras av de befintliga telefonbolagen på grund av deras kontroll över de lokala näten, är AOL
den enda Internet-leverantör som finns representerad i de flesta medlemsstaterna. AOL är den näst
största Internet-leverantören i Frankrike, Tyskland och Förenade kungariket.

(76)

Enligt parterna är marknadsställningen, på grundval av antalet kunder, för AOL och dess dotterbolag
på dess fyra främsta marknader följande:
a) I Frankrike är AOL med sina [10–20 %]* (AOL [10–20 %]* och CompuServe [mindre än 10 %]*
den näst största Internet-leverantören efter Wanadoo, som ägs av France Telecom, och har en
marknadsandel på [30–40 %]*.
b) I Tyskland är AOL med sina [10–20 %]* (AOL [10–20 %]* och CompuServe [mindre än 10 %]*
den näst största Internet-leverantören efter T-Online, som ägs av Deutsche Telecom, och har en
marknadsandel på [50–60 %]*. Det bör understrykas att AOL:s marknadsställning förstärks på
grund av att dess partner Bertelsmann, som äger 50 % av AOL Europe, har gemensam kontroll
över Lycos Europe. Commudo, som är Lycos Europes Internet-leverantör av uppringda anslutningar, har [mindre än 10 %]* av den tyska marknaden.
c) I Nederländerna har AOL (CompuServe) [mindre än 10 %]*, vilket gör företaget till den åttonde
största Internet-leverantören.
d) Se skäl 78 f när det gäller Förenade kungariket.

(77)

I Europa ligger Internet-penetrationen i genomsnitt långt under den i USA. Detta beror huvudsakligen på att Internet-anslutningar och Internet-användning i USA är mycket billigare än i Europa, där
lokalsamtal vanligtvis mäts. I USA mäts inte lokalsamtal och de flesta Internet-leverantörer finansierar sin verksamhet genom fasta avgifter för användarnas abonnemang, intäkter för annonsering på
Internet (dvs. intäkter från försäljning av annonsutrymme på deras webbplatser) och provision från
e-handel (dvs. en del av priset på en produkt som säljs på en webbsida som nås genom en hyperlänk
på Internet-leverantörens webbplats). Internet i Europa kommer att breda ut sig i och med sjunkande
anslutningskostnader, som drivs på genom att anslutningarna till lokala nät delas upp, och att
anslutningar som inte mäts främjas. I och med uppdelningen av anslutningarna till lokala nät kan
fler konkurrenter verka utan att bygga upp konkurrerande lokala nät, och konkurrera med befintliga
teleoperatörer. Med sjunkande anslutningskostnader bör innehåll bli den avgörande faktorn för en
Internet-leverantörs konkurrenskraft.

AOL:s ställning i Förenade kungariket
(78)

Till skillnad från Frankrike och Tyskland, där de dominerande Internet-leverantörerna betalar
Internet-leverantörer som kontrolleras av de befintliga teleoperatörerna, kännetecknas Internet-marknaden i Förenade kungariket av förekomsten av ett antal abonnemangsfria Internet-leverantörer.
Freeserve är den ledande Internet-leverantören när det gäller antal kunder. Enligt de senaste marknadssiffrorna (med avseende på aktiva abonnenter) från juni 2000 är de främsta marknadsaktörerna
följande:
— Freeserve: [15–25 %]*.
— AOL: [15–25 %]* (AOL UK [mindre än 10 %]*, Netscape On Line [mindre än 10 %]* och
CompuServe [mindre än 10 %]*.
— Line One: [mindre än 10 %]*.
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— Virgin Net: [mindre än 10 %]*.
— Breath Online: [mindre än 10 %]*.
— BT Internet: [mindre än 10 %]*.

(79)

En bedömning av Internet-leverantörernas ställning med avseende på enbart antal abonnenter kan
dock vara missvisande. Många tillfälliga Internet-användare kan abonnera på abonnemangsfria
Internet-leverantörer och använda dem bara ibland, vilket genererar mycket lite samtrafiksintäkter.
En annan metod för att mäta en Internet-leverantörs marknadsställning är på grundval av intäkterna.
Parterna har inte kunnat tillhandahålla marknadsandelar på grundval av intäkter eftersom de flesta
Internet-leverantörer inte är aktiebolag och därför inte offentliggör sina resultat. Om marknadsandelarna beräknades på detta sätt skulle dock AOL:s marknadsandelar vara mycket större än Freeserves, och de skulle vara de överlägset största i Förenade kungariket. Freeserves intäkter för
uppringda anslutningar till Internet (dvs. samtrafiksintäkter) uppgick till 9,6 miljoner pund för året
1999/2000, medan AOL:s bruttointäkter för uppringda anslutningar till Internet (dvs. samtrafiksintäkter plus abonnemangsavgifter) var [...]* pund och dess nettointäkter (dvs. bruttointäkterna minus
nätverkskostnaderna, alltså det som AOL betalar till den lokala teleoperatören) var [...]* pund. AOL:s
intäkter är därför [flera gånger]* större än Freeserves. AOL:s intäkter är [högre än]* summan av dess
fyra största konkurrenters intäkter (Freeserve, Line One och Virgin Net, som tillsammans har
[35–45 %]* av abonnenterna i Förenade kungariket). Om marknadsandelarna beräknades på
grundval av Internet-intäkter, skulle AOL utan tvivel kunna anses som den största leverantören av
uppringda anslutningar till Internet. Man bör dock inte glömma att en analys av marknadsandelarna
som bygger på intäkter inte är något nytt, i motsats till vad parterna hävdar. I ärendet Telia/Telenor
beräknade kommissionen marknadsandelarna på marknaden för uppringda anslutningar till Internet
både med avseende på intäkter och antal abonnenter.

(80)

På grundval av antalet abonnenter var AOL förut den enda marknadsledaren med en marknadsandel
på [35–45 %]* AOL UK [15–25 %]* och CompuServe [15–25 %]* innan Freeserve gick in på
marknaden i september 1998. Freeserves framgångar beror på att man till skillnad från AOL erbjuder
abonnemangsfri anslutning till Internet (där abonnenterna bara betalar för telefonsamtalet) och
därmed har bidragit till att sänka kostnaden för Internet-användning. Freeserve har dock en kort
verksamhetshistoria och en känslig ekonomisk situation. Företaget har sedan den 29 april 2000 haft
en nettoförlust på cirka 18,4 miljoner pund och en rörelseförlust på 26,4 miljoner pund. Enligt
färska prognoser skulle Freeserves förlust före skatt ligga på 61 miljoner pund under 2001, jämfört
med de tidigare uppskattningarna på 27,4 miljoner pund. Freeserves vanskliga ekonomiska situation
och dess dåliga resultat ger orsak till tvivel på dess framtida livskraft och trovärdighet som
konkurrent till betydligt större och ekonomiskt mer bärkraftiga företag med flera marknader, såsom
AOL. Ekonomiska analytiker ifrågasätter i allmänhet sundheten hos affärsmodellen med ”gratis”
anslutningar till Internet. Man bör i detta sammanhang komma ihåg att de två andra leverantörerna
av gratis anslutningar till Internet i Förenade kungariket, LineOne och VirginNet, nyligen har ställt in
och försenat sina anslutningserbjudanden (21). Mot bakgrund av detta kan man inte utesluta att den
amerikanska modellen med abonnemangsbaserad Internet-anslutning kommer att ta överhanden i
framtiden, åtminstone i Förenade kungariket.

(81)

I en miljö med abonnemangsbaserad Internet-anslutning kommer de Internet-leverantörer som kan
motivera sina abonnemangsavgifter genom att erbjuda attraktivt innehåll att segra. Detta bekräftas i
en färsk rapport från Jupiter Communications, där det hävdas att AOL fortsätter att vara innehållskung bland portaler och Internet-leverantörer och att de genomsnittliga 30 minuter som konsumenterna använder per dag är välförtjänta med tanke på AOL:s högkvalitativa innehåll och e-handelserbjudanden (22). I motsats till sina konkurrenter som inte har eget innehåll skulle AOL kunna
kombinera Time Warners och Bertelsmanns enorma portfölj med musikinnehåll med Internet-anslutningar och egna tjänster och ge sina abonnenter exklusivt eller förmånligt tillträde till detta innehåll
(AOL:s abonnenter skulle exempelvis få möjlighet att bedöma Time Warners musik flera månader
före övriga abonnenter).

(21) Se ”Setbacks cast doubts on ’free’ Net access”, av Chris Ayres, i The Times, den 20 juli 2000.
(22) Rapport från Jupter Communication, ”Competitive landscapes, UK market − Fourth Quarter 2000”.
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(82)

Den kritiska massan för detta innehåll kombinerad med AOL:s starka Internet-distribution i Förenta
staterna kommer att bli som en magnet som drar till sig ytterligare innehåll till AOL:s ”on-line
store/essential facility”. Musik har en stark dragningskraft och kommer att locka nya abonnenter till
AOL. När kommissionen genomförde sin undersökning konstaterade den att musik är en av de mest
populära och eftersökta delarna av Internet-innehåll.

(83)

Det finns ett antal sätt att främja AOL:s uppringda Internet-tjänster genom Time Warners innehåll.
AOL skulle exempelvis kunna erbjuda attraktiva Internet/musikpaket med hjälp av musik som
reklamverktyg eller lockvaror (exempelvis abonnera på AOL och erhåll Time Warners och Bertelsmanns musik gratis under en månad eller abonnera och lyssna på en populär artists nya album, som
ännu inte har släppts för allmänheten.) Musik kan lätt distribueras on-line via smalbandsanslutningar
eftersom den redan är en digital produkt, har låga krav på bandbredd, och dess huvudsakliga
målpublik liknar kärngruppen av Internet-användare. AOL kan använda musik on-line som en
plattform för att locka tillräckligt med nya abonnenter för att uppnå en dominerande ställning på
marknaden för uppringda anslutningar till Internet. AOL skulle också kunna anpassa Time Warners
och Bertelsmanns cd-skivor så att de innehåller AOL:s programvara, och därmed uppmuntra
konsumenter att registrera sig hos AOL eller få AOL gratis. I detta sammanhang kan det noteras att
ett av de reklamverktyg som Bertelsmann kan använda för att uppnå abonnemangsmålen (angivna i
skäl 43) enligt avtalet mellan AOL och Bertelsmann ger AOL möjlighet att bränna sin programvara
på Bertelsmanns cd-skivor, dvd-skivor och cd-rom-skivor och innefatta klistermärken och broschyrer
som främjar en sådan integration av AOL:s programvara.

(84)

Parterna hävdar att AOL:s affärsmodell inte kommer att ändras genom sammanslagningen med Time
Warner. AOL och Time Warner har angivit att de inte tänker införa en strategi där man uteslutande
främjar eller distribuerar Time Warners musik via AOL. Parterna hävdar att reklamintäkterna från
bred marknadsföring och distribution med råge överträffar varje möjlig vinst genom exklusiva
prestationer. Den försäljning som man går miste om när endast en del musik erbjuds till försäljning –
och reklamvärdet på sådan försäljning – kan inte kompenseras ens genom en avsevärd ökning av
försäljningen av det marknadsförda innehållet. När man räknar med de abonnentbesök som går
förlorade genom att man inte marknadsför den populäraste musiken faller lönsamheten för ett
kombinerat AOL/Time Warner ännu lägre än vid den icke-exklusiva modellen [...]*. Resultatet blir att
AOL:s nuvarande marknadsföringsmodell (dvs. bred marknadsföring och distribution) ger större
lönsamhet än alla konkurrerande modeller med exklusiv distribution.

(85)

Kommissionen anser att AOL:s analys bygger på en statisk syn på marknaden för distribution av
musik, där man inte räknar med de synergieffekter och förändringar som följer av sammanslagningen. I parternas resonemang tar man exempelvis inte hänsyn till att den kritiska massan för
musikinnehåll på AOL:s webbplats – Time Warner och Bertelsmann – kommer att locka till sig
musik från andra skivbolag. På grund av dess biblioteksinnehåll och distributionsnät skulle konkurrerande skivbolag känna sig tvungna att gå med i AOL, som i slutändan skulle få tillgång till all musik.
Parterna underlåter vidare att ta hänsyn till att AOL, genom att främja Time Warners och Bertelsmanns musik exklusivt eller förmånligt med hjälp av AOL (dvs. genom att vägra tillträde till sitt
innehåll eller ta ut priser av andra Internet-leverantörer som är högre än under normala konkurrensförhållanden), kommer att locka till sig fler Internet-abonnenter och därmed öka AOL:s betydelse
som förmedlare för leverantörer av konkurrerande innehåll. Man bör slutligen ha i åtanke att
utvecklingen av nya egna tekniker eller format för leverans av musik via Internet i sig själv skulle
räcka för att ändra AOL:s affärsmodell.

(86)

Det är inte nödvändigt att avgöra om uppgörelsen skulle leda till att en dominerande ställning skapas
på marknaden för uppringda anslutningar till Internet i Förenade kungariket, eftersom denna
möjlighet minskar till följd av i de åtgärder som parterna anger när det gäller musik.
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Bredbandsinnehåll

Filmer och TV-program

(87)

Den anmälda uppgörelsen innefattar bland annat en vertikal integration av Time Warners film- och
TV-innehåll med AOL:s Internet-nät och tjänster för distribution on-line.

(88)

Den nya enheten blir den första vertikalt integrerade leverantören av bredbandsinnehåll. Kommissionen anser att ett företag som kan kombinera bredbandsanslutning till Internet med ett brett utbud
av lockande bredbandsinnehåll (och musik) kommer att få en avsevärd konkurrensmässig fördel
gentemot icke-integrerade innehållsleverantörer eller företag som bara kan erbjuda ett mer begränsat
innehåll.

(89)

Under förfarandets gång uttrycktes ett antal farhågor för AOL:s möjlighet att överföra sin dominerande ställning i Förenta staterna till EES. AOL är den största Internet-leverantören med det största
Internet-samfundet i världen. Det är den obestridda ledaren i Förenta staterna och den enda
Internet-leverantör som finns närvarande i de flesta länder i Europa. AOL:s två tjänster för direktmeddelanden är ett respektingivande distributionsverktyg och de utgör ett nätverk med cirka 130
miljoner potentiella användare. Användare skulle kunna använda IM och ICQ för simultant utbyte av
ljudfiler. Användare av IM och ICQ skulle kunna titta på en Time Warner-film och samtidigt chatta
om filmen. De skulle därefter kunna bilda chatrum och fanklubbar, och främja detta innehåll genom
diskussioner. Meddelandesamfunden skulle även kunna användas i lojalitetsprogram, där en användare erbjuds rabatt på direktuppspelning av nästa film om han skickar en Time Warner-film till tio
andra användare. Till följd av uppgörelsen kommer AOL dessutom att få tillgång till den infrastruktur för bredbandskabel som innehas av Time Warner, som är en av de största kabeloperatörerna
i Förenta staterna.

(90)

Kommissionens marknadsundersökning har visat att tredje parter, i synnerhet internationella medieoch underhållningsföretag som marknadsför sina produkter över hela världen, på grund av AOL:s
omfång, betydande kundbas och dess samfund för direktmeddelanden, måste ha tillgång till AOL i
Förenta staterna för att säkra en maximal distribution av sitt innehåll. För att skingra alla tvivel i
detta avseende har parterna åtagit sig att AOL, under de tre år som följder sammanslagningen av
AOL och Time Warner, som villkor för att det skall få sluta ett avtal om leverans av innehåll för sina
tjänster on-line i Förenta staterna, inte skall kräva att innehållsleverantören sluter något avtal om
leverans av innehåll med någon AOL-ansluten Internet-leverantör i EES. Kommissionen har noterat
detta åtagande.

(91)

När det gäller Time Warners innehåll har Warner Brothers, i egenskap av framträdande Hollywoodstudio, en betydande ställning som leverantör av innehåll till denna marknad. Filmproducenternas
marknadsandelar beror på antalet framgångar under ett givet år. Warner Brothers kommer, när det
gäller värdet på biljettintäkterna i Europa, att ha en marknadsandel på mellan 10 och 20 % under
varje givet år. År 1997 var Warner Brothers exempelvis den näst största studion med [10-20 %]*,
men år 1995 ledde Warner Brothers med [10-20 %]* (23). Time Warner har ett omfattande bibliotek
med engelskspråkiga TV-program och ett antal världsframgångar (exempelvis Cityakuten och
Vänner). I EES-området är Time Warner inte någon unik eller dominerande leverantör av bredbandsinnehåll. Time Warners marknadsandel för produktion av TV-program för sändning är mindre
[under 10 %]* i alla EES-länder.

(92)

Mot denna bakgrund kan slutsatsen dras att kombinationen av Time Warner i och AOL inte kommer
att leda till att en dominerande ställning skapas på marknaden för bredbandsinnehåll i EES-området.

(23) European Audiovisual Observatory Statistical Yearbook 1998, s. 92.

9.10.2001

9.10.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Bredbandsanslutning till Internet
(93)

Time Warners långa rad av video- och filmföretag (bland annat CNN och Warner Bros. Film library)
är mycket lämpliga för distribution via snabba Internet-anslutningar. Den nya enheten skulle kunna
överföra Time Warners bredbandsinnehåll till den framväxande marknaden för snabba Internetanslutningar i Europa. AOL skulle i detta syfte kunna använda innehåll som en lockvara eller
kombinera sitt innehåll med AOL-abonnemang. Varken AOL eller Time Warner äger dock någon
infrastruktur för överföring i Europa, där marknaden kännetecknas av väletablerade befintliga kabeloch teleoperatörer. Time Warner äger betydande kabelinfrastruktur i Förenta staterna med cirka 12,6
miljoner abonnenter som betjänades av gruppen i slutet av 1999, men har inte något intresse av
europeiska kabelsystem.

(94)

Med detta utgångsläge anser kommissionen efter att ha undersökt fallet att det inte finns någon
trovärdig grund för att den nya enheten inom en överskådlig framtid skulle dominera den framväxande bredbandsmarknaden i EES-området. Uppgörelsen kommer således inte att leda till att en
dominerande ställning på detta område skapas.

V. ÅTGÄRDER SOM FÖRESLÅS AV PARTERNA
(95)

I syfte att lösa de konkurrensmässiga farhågor som kommissionen har identifierat inlämnade
parterna åtgärder den 20 september 2000. De föreslagna åtgärderna kan sammanfattas på följande
sätt:
a) Parterna har infört en mekanism genom vilken Bertelsmann gradvis skall lämna AOL Europe SA
(AOL Europe) och AOL CompuServe France SAS (AOL France).
b) Parterna har infört åtgärder tills det att detta utträde har slutförts för att se till att Bertelsmann inte
utövar kontroll över AOL Europe eller AOL France, och behandlar AOL på armslängds avstånd.
i) I AOL Europe har Bertelsmann avsagt sig alla sina kontraktsrättigheter med avseende på veto,
medgivande och godkännande, och när det gäller AOL France har Bertelsmann gått med på
att utöva sådana rättigheter på AOL:s vägnar och under dess ledning.
ii) AOL har även fått AOL Europe att utfärda aktier som motsvarar 1 % av alla AOL Europeaktier till en investerare som inte kontrolleras av eller är ansluten till Bertelsmann AG. Detta
minskade Bertelsmanns AG:s aktier och rösträtt till under 50 %.
iii) AOL åtar sig att de verkställande direktörerna i AOL Europe, AOL France och andra
dotterbolag till AOL Europe inte kommer att ha anknytning till Bertelsmann.
iv) AOL Time Warner skall inte vidta några åtgärder som resulterar i att Bertelsmanns musik blir
tillgänglig on-line endast genom AOL eller formateras i ett eget format som endast går att
spela på AOL:s uppspelningsprogram.
v) AOL Time Warner skall inte kräva att Bertelsmann enbart marknadsför tjänster från AOL:s
Internet-leverantörer.
vi) AOL skall vidta alla rimliga åtgärder för att se till att Bertelsmann inte utövar operativ kontroll
eller negativ kontroll över varken AOL Europe eller AOL France i den mening som avses i
EG:s koncentrationsförordning.
c) AOL har åtagit sig att avstå från vissa rättigheter i sitt marknadsavtal med Bertelsmann.
i) AOL skall inte utöva sina rättigheter i marknadsavtalet att omformatera Bertelsmanns musikinnehåll så att det blir kompatibelt med AOL:s uppspelningsprogram på ett sätt som främjar
eller gynnar ett format som inte finns tillgängligt på licens för tredje part på rimliga kommersiella villkor.
ii) AOL skall inte tillämpa någon bestämmelse i marknadsavtalet som förbjuder Bertelsmann att
främja utomstående Internet-leverantörer.
d) En oberoende övervakning av efterlevnaden skall upprättas för att se till att AOL Time Warner
efterlever åtagandena rörande Bertelsmann tills det att Bertelsmann utträder från AOL Europe och
AOL CompuServe France.
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VI. BEDÖMNING AV DE FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA
(96)

Kommissionen har undersökt den föreslagna mekanismen i skäl 95 a och anser att den kommer att
göra det möjligt att kapa de strukturella kopplingarna mellan AOL och Bertelsmann på ett lämpligt
sätt. Detta kommer att förhindra att den nya enheten får tillgång till den ledande källan till
förlagsrättigheter (24) – som är nödvändiga för användning on-line av musik över Internet – och
därmed förhindra att en dominerande ställning skapas på marknaden för musik on-line, uppspelningsprogram och uppringda anslutningar till Internet. Interimsåtgärderna under punkterna b och c
och övervakningen ger tillräckliga garantier för att förhållandet mellan Bertelsmann och AOL är på
armslängds avstånd innan Bertelsmann utträder ur AOL Europe och AOL France.

(97)

Kommissionen anser avslutningsvis att parternas slutgiltiga förslag till åtgärder undanröjer all ovan
nämnd konkurrensoro i EES-området i samband med uppgörelsen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den koncentration genom vilken America Online Inc. går samman med Time Warner Inc. i den mening
som avses i artikel 3.1 a i förordning (EEG) nr 4064/89 är, förutsatt att det slutgiltiga förslag till åtgärder
som parterna har inlämnat och som anges i bilagan efterlevs till fullo, förenlig med den gemensamma
marknaden och EES-avtalet.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till
America Online, Inc
22000 AOL Way
20166-9323
Amerikas förenta stater
Fax (1-703) 265 39 92

Time Warner Inc
75 Rockefeller Plaza Dulles, VA
New York, NY 10019
Amerikas förenta stater
Fax (1-212) 586 98 12

Utfärdat i Bryssel den 11 oktober 2000.
På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(24) Man får inte glömma att Time Warners marknadsandelar, både när det gäller mekaniska rättigheter och framföranderättigheter, inte i någon medlemsstat är högre än [15−30 %].

9.10.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA
ÅTAGANDE ENLIGT ARTIKEL 8.2 I FÖRORDNING (EEG) NR 4064/89

I samband med sammanslagningen av America Online Inc. (AOL) och Time Warner Inc. (Time Warner), skall AOL och
Time göra följande åtaganden enligt artikel 8.2 i koncentrationsförordningen och kommissionens konstaterande att
sammanslagningen av AOL och Time Warner är förenlig med den gemensamma marknaden enligt artikel 8.2 i
koncentrationsförordningen.
1. Utfärdande av aktier i AOL Europe för att spä ut Bertelsmann. Enligt AOL:s rättigheter enligt Put/Call-avtalet med
Bertelsmann AG (Bertelsmann) av den 16 mars 2000 skall AOL, inom tre månader efter det att kommissionens beslut
antagits och om inte Bertelsmann först säljer sin andel i AOL Europe, SA (AOL Europe), få AOL Europe att utfärda
aktier som motsvarar 1 % av alla aktier i AOL Europe som utfärdas och är resterande efter ett sådant utfärdande, till en
investerare som inte kontrolleras av eller är ansluten till Bertelsmann AG.
2. Interimsåtgärder tills det att Bertelsmann utträder ur AOL Europe och AOL CompuServe France. Under
förutsättning att dess sammanslagning med Time Warner slutförs, skall AOL och Time Warner, tills det att Bertelsmann AG utträder ur AOL Europe och AOL CompuServe France SAS, i) gå med på att AOL Time Warner inte skall
vidta några åtgärder som resulterar i att Bertelsmanns musik blir exklusivt tillgänglig on-line genom AOL eller
formateras i ett eget format som endast går att spela på AOL:s uppspelningsprogram, ii) gå med på att, om AOL
önskar utse en ny VD för AOL Europe eller ett av sina dotterbolag, att denna VD inte skall vara ansluten till
Bertelsmann, iii) gå med på att AOL Time Warner inte skall kräva att Bertelsmann uteslutande marknadsför AOL:s
Internet-leverantörstjänster, samt iv) gå med på att AOL skall vidta alla de åtgärder som krävs så att Bertelsmann inte
utövar avgörande inflytande eller negativ kontroll över varken AOL Europe eller AOL CompuServe France SAS i den
mening som avses i EG:s koncentrationsförordning.
3. [AOL och Bertelsmann har infört en mekanism genom vilken Bertelsmann gradvis kommer att utträda ur
AOL Europe och det franska samriskföretaget AOL CompuServe.]*
4. Ändringar av Bertelsmanns marknadsavtal. Enligt avtalet om interaktiva tjänster och marknadsföring mellan AOL,
AOL Europe och Bertelsmann av den 16 mars 2000 (marknadsavtalet) och efter slutförandet av sammanslagningen
mellan AOL och Time Warner, skall AOL åtaga sig följande:
a) I syfte att göra det möjligt för Bertelsmann att främja alla utomstående Internet-leverantörer skall AOL efter
slutförandet av sammanslagningen mellan AOL och Time Warner, informera Bertelsmann om att man inte kommer
att tillämpa Section B.2.3 i Exhibit B i marknadsavtalet, som för närvarande förhindrar Bertelsmann att främja
utomstående Internet-leverantörer om de abonnentmål som anges i den sektionen av avtalet inte uppnås.
b) AOL skall informera Bertelsmann om att man inte kommer att utöva sin rättighet i Section C.1 i Exhibit B i
marknadsavtalet att omformatera Bertelsmanns innehåll så att det blir kompatibelt med AOL:s uppspelningsprogram på ett sätt som främjar eller gynnar ett format som inte finns tillgängligt på licens för tredje part på rättvisa
och icke-diskriminerande villkor.
5. Bestämmelse om oberoende övervakning av efterlevnaden. AOL Time Warner skall, inom två veckor efter det att
kommissionen har fattat beslutet om att tillåta sammanslagningen av AOL och Time Warner, presentera namnen på
tre oberoende och erfarna personer som skall stå till tjänst för oberoende övervakning av efterlevnaden, och
kommissionen skall välja ut ett av de föreslagna namnen på en person som skall tjäna som oberoende övervakare av
efterlevnaden. I förslaget skall de utvaldas oberoende och erfarenhet dokumenteras och motiveras fullständigt.
Kommissionen får tillbakavisa alla de tre namnen endast om ingen av dem har det oberoende och den erfarenhet som
krävs, och om kommissionen tillbakavisar alla tre namnen skall den välja ut en oberoende och erfaren person som
oberoende övervakare av efterlevnaden. AOL Time Warner skall utse den oberoende övervakaren av efterlevnaden
inom fem arbetsdagar efter kommissionens godkännande och inlämna en kopia av det undertecknade avtalet med den
oberoende övervakaren av efterlevnaden, som skall innefatta en skriftlig beskrivning av uppdraget, där övervakarens
plikter och ansvar anges.
a) I beskrivningen av uppdraget skall uppgifterna för den oberoende övervakaren av efterlevnaden, villkoren för
utbyte, avsked av övervakaren, rapportkrav samt ersättning beskrivas. Uppdraget måste godkännas av kommissionen. Parterna skall ändra utkastet på begäran av kommissionen och de skall ändra uppdraget på motiverad
begäran av kommissionen eller den oberoende övervakaren, om villkoren för fullmakten förhindrar övervakaren att
korrekt fullgöra sin uppgift att övervaka efterlevnaden av punkterna 1, 2, 3 och 4 i åtagandena ovan (Bertelsmanns
åtaganden).
b) Den oberoende övervakaren av efterlevnaden skall stå till tjänst tills det att Bertelsmann utträder ur AOL Europe
och AOL CompuServe France SAS, och se till att AOL Time Warner fullgör Bertelsmanns åtaganden.
c) Den oberoende övervakaren av efterlevnaden skall vidta alla de åtgärder som rimligen kan krävas för att se till att
AOL Time Warner följer Bertelsmanns åtaganden, och AOL Time Warner skall vidta alla de rimliga åtgärder som
den oberoende övervakaren beordrar och som är nödvändiga för att Bertelsmanns åtaganden följs, inom en tidsfrist
som övervakaren fastställer. AOL Time Warner skall även erbjuda den oberoende övervakaren av efterlevnaden all
den hjälp och information som denne rimligen kan begära.
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d) Den oberoende övervakaren av efterlevnaden skall var sjätte månad lämna en skriftlig rapport till kommissionen
om utvecklingen när det gäller uppdraget, och ange alla aspekter av hur han inte har kunnat genomföra sitt
uppdrag. AOL Time Warner skall samtidigt erhålla en icke-sekretessbelagd kopia av dessa rapporter. Den oberoende
övervakaren av efterlevnaden skall när som helst på kommissionens begäran lämna en skriftlig eller muntlig rapport
till kommissionen om frågor som faller inom uppdraget. AOL Time Warner skall samtidigt erhålla en icke-sekretessbelagd kopia av dessa rapporter.

9.10.2001

9.10.2001
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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
av den 8 oktober 2001
Om ändring av gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP om vapenexport till f.d. Jugoslavien och
gemensam ståndpunkt 98/240/GUSP av den 19 mars 1998 om restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien
(2001/719/GUSP)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 15 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Rådet antog den 26 februari 1996 gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP (1) om vapenexport till f.d. Jugoslavien, ändrad genom besluten 98/498/GUSP (2) och
1999/481/GUSP (3) och genom gemensam ståndpunkt
2000/722/GUSP (4).

(2)

Den 10 september 2001 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1367(2001) om upphävande av det förbud mot att
sälja eller tillhandahålla vapen till Förbundsrepubliken
Jugoslavien som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 1160(1998). Gemensam ståndpunkt 96/184/
GUSP bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Härvid gäller att medlemsstaterna när det gäller vapenexport till Förbundsrepubliken Jugoslavien strikt kommer
att tillämpa Europeiska unionens uppförandekod för
vapenexport som antogs den 8 juni 1998.
Förbundsrepubliken Jugoslaviens framsteg i konsolideringen och demokratiseringen av landets politiska strukturer har medfört att förbudet enligt gemensam ståndpunkt 98/240/GUSP av den 19 mars 1998 om restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien (5),
dvs. förbudet mot att förse Förbundsrepubliken Jugoslavien med utrustning som kan användas för nationellt
förtryck eller terrorism, numera inte längre behövs.

(4)

Insatser krävs av gemenskapen för att genomföra vissa
åtgärder.

(5)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP ändras på följande sätt:
1. I punkt 2 skall orden ”Federala republiken Jugoslavien”
strykas.

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

58, 7.3.1996, s. 1.
225, 12.8.1998, s. 1.
188, 21.7.1999, s. 3.
292, 21.11.2000, s. 1.
95, 27.3.1998, s. 1.

2. Punkt 2 ii skall ersättas med följande:
”ii) Om inte annat följer av bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1021(1995) och 1244(1999) skall
ansökningar om exportlicenser till f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien, Kroatien och Förbundsrepubliken Jugoslavien behandlas från fall till fall.
Denna bestämmelse antas under förutsättning att
medlemsstaterna strikt tillämpar Europeiska unionens
uppförandekod för vapenexport som antogs den 8 juni
1998. De skall också ta hänsyn till målen för Europeiska
unionens politik i regionen, vars grundläggande mål är
återställande av fred och stabilitet i området, särskilt
behovet av att begränsa och minska beväpningen till
lägsta möjliga nivå och inleda förtroendeskapande
åtgärder.”
Artikel 2
Artikel 2 i gemensam ståndpunkt 98/240/GUSP skall upphöra
att gälla.
Artikel 3
Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som
den antas.
Artikel 4
Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Officiella
tidningen.
Utfärdad i Luxemburg den 8 oktober 2001.
På rådets vägnar
L. MICHEL

Ordförande
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1815/2001 av den 14 september 2001 om ändring av bilagorna I,
II och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa
gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt
ursprung
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(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 246 av den 15 september 2001)

På sidan 13 i bilagan, punkt A 2.2.3, skall det
i stället för:

”Deltametrin

Restmarkör

Deltametrin

Djurarter

MRL

Målvävnader

Nötkreatur

10
50
10
10
20

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Muskel
Fett
Lever
Njure
Mjölk

Får

10
50
10
10

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Muskel
Fett
Lever
Njure

Andra bestämmelser

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion”

vara:
Farmakologiskt
verksamma substanser

”Deltametrin

Restmarkör

Deltametrin

Djurarter

MRL

Målvävnader

10
50
10
10
20

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Muskel
Fett
Lever
Njure
Mjölk

Får

10
50
10
10

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Muskel
Fett
Lever
Njure

Andra bestämmelser

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion”
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Farmakologiskt
verksamma substanser

