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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1400/2003
av den 6 augusti 2003
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 1947/2002 (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 7 augusti 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT L 299, 1.11.2002, s. 17.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 6 augusti 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land ( )

0702 00 00

060
999

34,6
34,6

0709 90 70

052
999

83,4
83,4

0805 50 10

382
388
524
528
999

56,8
63,2
51,0
52,1
55,8

0806 10 10

052
204
220
400
600
624
999

133,6
147,8
126,8
243,9
115,8
151,9
153,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
800
804
999

61,5
88,5
72,8
63,8
43,7
55,5
61,6
84,3
66,5

0808 20 50

052
388
512
528
999

117,2
98,5
52,8
85,5
88,5

0809 20 95

052
400
404
999

316,9
261,2
258,0
278,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

129,8
129,8

0809 40 05

064
068
094
624
999

67,2
72,5
72,0
183,8
98,9

1

Schablonvärde vid import

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6). Koden ”999”
betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1401/2003
av den 6 augusti 2003
om ändring av förordning (EG) nr 245/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas
för fiberproduktion
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den
27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (1),
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 651/
2002 (2), särskilt artikel 9 i denna, och

(2)

Som en följd av detta bör tidsfristen för medlemsstaternas meddelande med sammanfattande information till
kommissionen om regleringsåret också ändras.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(3)

I artikel 7.1 andra strecksatsen i kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 651/2002, föreskrivs att för att berättiga till
stöd för beredning av linstrån och hampstrån skall
fibrerna ha framställts före den 1 maj efter utgången av
det aktuella regleringsåret. Enligt artikel 12.2 i nämnda
förordning skall beredningsstödet och, i förekommande
fall, det extra stöd som inrättas enligt förordning (EG) nr
1673/2000 utbetalas av medlemsstaten före den 1
augusti efter utgången av den nämnda tidsfristen.
Med hänsyn till den tid som är nödvändig för att
genomföra de nödvändiga administrativa förfaranden
och kontroller som skall göras innan stödet beviljas och
slutgiltigt utbetalas bör tidsfristen för medlemsstatens
utbetalning av stödet flyttas fram. För att säkerställa
kontinuiteten är det nödvändigt att föreskriva en retroaktiv tillämpning av åtgärden från och med den 1
augusti 2003.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 245/2001 ändras på följande sätt:
1) I artikel 12.2 skall datumet den 1 augusti ersättas med den
15 oktober.
2) I artikel 15.3 skall datumet den 30 september ersättas med
den 15 december.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 193, 29.7.2000, s. 16.
(2) EGT L 101, 17.4.2002, s. 3.
(3) EGT L 35, 6.2.2001, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1402/2003
av den 1 augusti 2003
om fastställande av ett tabellschema och definitioner i samband med grundläggande statistiska
undersökningar av vinodlingsområden
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 357/79 av den 5
februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2329/98 (2),
särskilt artikel 4.2 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2585/2001 (4), särskilt artikel 73 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Rådets förordning (EEG) 991/79 av den 17 maj 1979
om fastställande av ett tabellschema och definitioner i
samband med grundläggande statistiska undersökningar
av vinodlingsområden och om upphävande av förordningarna nr 143 och nr 26/64/EEG (5) har ändrats på ett
väsentligt sätt (6). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Enligt förordning (EEG) nr 357/79 skall medlemsstaterna
när de överlämnar resultaten av grundundersökningarna
använda ett tabellschema som skall antas enligt det
förfarande som fastställs i artikel 8 i den förordningen.

(3)

För att säkerställa att uppgifterna i dessa tabeller är
jämförbara är det nödvändigt att föreskriva vissa definitioner som avser grundundersökningarna.

(4)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med
yttrandet från Ständiga kommittén för jordbruksstatistik
och Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tabellerna för grundundersökningarna av vinodlingsområden
skall ställas upp enligt bilaga I.
Artikel 2
1. De definitioner som avser grundundersökningarna anges i
bilaga II.
2. Under förutsättning att de grundläggande statistiska
undersökningarna omfattar situationen vid slutet av vinodlingsåret skall den areal som planterats, återplanterats eller
ympats under det vinodlingsår som föregick undersökningen
bedömas vara mindre än ett år gammal.
Artikel 3
Förordning (EEG) nr 991/79 skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordning skall anses som
hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt
jämförelsetabellen i bilaga IV.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Pedro SOLBES MIRA

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 54, 5.3.1979, s. 124.
EGT L 291, 30.10.1998, s. 2.
EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
EGT L 345, 29.12.2001, s. 10.
EGT L 129, 28.5.1979, s. 1.
Se bilaga III.
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BILAGA I
TABELL 1
FÖRETAG, BRUKAD VINODLINGSAREAL OCH BRUKAD JORDBRUKSAREAL, UPPDELAT EFTER PRODUKTIONSTYP OCH
STORLEKSKLASS
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TABELL 2
FÖRETAG, BRUKAD VINODLINGSAREAL (1) OCH BRUKAD JORDBRUKSAREAL, UPPDELAT EFTER STORLEKSKLASS OCH PROCENT
AV BRUKAD JORDBRUKSAREAL FÖR VINODLING
2.1 Alla företag.
2.2 Företag vars hela areal används för framställning av kvalitetsviner fso.
2.3 Företag vars hela areal används för framställning av andra viner.
2.4 Företag vars hela areal används för produktion av bordsdruvor.
2.5 Företag vars hela område används för produktion av druvor för torkning (2).
2.6 Andra företag som har arealer för vinstockar (3).

(1) Ingen hänsyn tas i tabell 2.1–2.6 till arealen för produktion av växtförökningsmaterial.
(2) Valfritt för alla medlemsstater utom Grekland.
(3) ”Andra” avser företag som inte omfattas av företagen 2.2, 2.3, 2.4 och 2.5.
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TABELL 3
FÖRETAG OCH VINODLINGSAREALER MED DRUVSORTER FÖR VINFRAMSTÄLLNING UPPDELADE EFTER STORLEKSKLASS OCH
PROCENTUELL ANDEL AREAL MED DRUVSORTER FÖR FRAMSTÄLLNING AV KVALITETSVINER FSO
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TABELL 4
AREALER MED DRUVSORTER FÖR VINFRAMSTÄLLNING, INDELADE EFTER SORT OCH VINSTOCKARNAS ÅLDER, ha

7.8.2003
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TABELL 5
AREALER MED DRUVSORTER FÖR VINFRAMSTÄLLNING, INDELADE EFTER PRODUKTIONSTYP OCH AVKASTNINGSKLASS, ha
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BILAGA II
I denna förordning avses med
a) företag:
en teknisk-ekonomiskt enhet med en enda ledning och som framställer jordbruksprodukter,
b) brukad jordbruksareal:
den totala arealen odlingsbar mark, permanent betesmark och ängsmark, mark med kontinuerliga skördar och
trädgårdsareal,
c) brukad vinodlingsareal:
den totala arealen vinodling, i produktion eller ännu inte i produktion, avsedd för produktion av druvor och/eller
växtförädlingsmaterial vilket var föremål för reguljär odling för att ge en marknadsmässig produkt,
d) areal planterad med druvsorter för framställning av kvalitetsviner:
areal med vinodling lämplig för framställning av kvalitetsviner framställda i särskilda områden (fso) enligt såväl
bestämmelserna i förordning (EG) nr 1493/1999 och bestämmelserna för att genomföra den förordningen som nationella bestämmelser som antagits enligt den förordningen,
e) areal planterad med druvsorter för framställning av annat vin:
areal med vinstockar för framställning av annat vin än kvalitetsviner fso,
f) vinodlingsår:
vinodlingsåret börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli,
g) växtförökningsmaterial för vinstockar, plantskolor, moderplantor för ympning:
enligt rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om marknadsföring av växtförökningsmaterial för vinstockar (1),
h) druvsorter för framställning av vin, druvsorter för bordsdruvor:
enligt förordning (EG) nr 1493/1999.

(1) EGT L 93, 17.4.1968, s. 15.

7.8.2003
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BILAGA III
UPPHÄVD FÖRORDNING OCH ÄNDRING AV DEN
Kommissionens förordning (EEG) nr 991/79

(EGT L 129, 28.5.1979, s. 1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2802/85 (EGT L 265, 8.10.1985, s. 15)

BILAGA IV
JÄMFÖRELSETABELL
Förordning (EEG) nr 991/79

Artiklarna 1 och 2

Denna förordning

Artiklarna 1 och 2

Artikel 3

–

–

Artikel 3

–

Artikel 4

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

–

Bilaga III

–

Bilaga IV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1403/2003
av den 6 augusti 2003
om upphörande av fiske efter birkelånga med fartyg under fransk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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) 806/2003 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I rådets förordning (EG) nr 2341/2002 av den 20
december 2002 om fastställande för år 2003 av
fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa
fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens
vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där
fångstbegränsningar krävs (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1091/2003 (4), föreskrivs kvoter för
birkelånga för år 2003.

(2)

För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller
de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd
som omfattas av kvoter, bör kommissionen fastställa
datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg
skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.

(3)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
de fångster av birkelånga i farvattnen i ICES-område II,
IV och V (gemenskapens vatten och vatten som lyder
under ett tredje lans överhöghet och jurisdiktion), som
gjorts av fartyg under nederländsk flagg eller som är

registrerade i Frankrike uppnått den tilldelade kvoten för
år 2003. Frankrike har förbjudit fiske av detta bestånd
från och med den 20 juli 2003. Det är därför lämpligt
att utgå från detta datum.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Fångster av birkelånga i farvattnen i ICES-område II, IV och V
(gemenskapens vatten och vatten som lyder under ett tredje
lans överhöghet och jurisdiktion), som gjorts av fartyg under
fransk flagg eller som är registrerade i Frankrike skall anses ha
uttömt den kvot som tilldelats Frankrike för år 2003.
Fiske efter birkelånga i farvattnen i ICES-område II, IV och V
(gemenskapens vatten och vatten som lyder under ett tredje
lans överhöghet och jurisdiktion), som görs av fartyg under
nederländsk flagg eller som är registrerade i Frankrike skall vara
förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning
av sådant bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna
förordnings
tillämpningsdatum.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 20 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske

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

EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 356, 31.12.2002, s. 12.
EUT L 157, 26.6.2003, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1404/2003
av den 6 augusti 2003
om upphörande av fiske efter marulk med fartyg under fransk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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) 806/2003 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I rådets förordning (EG) nr 2341/2002 av den 20
december 2002 om fastställande för år 2003 av
fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa
fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens
vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där
fångstbegränsningar krävs (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1091/2003 (4), föreskrivs kvoter för
marulk för år 2003.
För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller
de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd
som omfattas av kvoter, bör kommissionen fastställa
datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg
skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
de fångster av marulk i farvattnen i ICES-område VIIIc,
IX, X, CECAF 34.1.1 som gjorts av fartyg under fransk

flagg eller som är registrerade i Frankrike uppnått den
tilldelade kvoten för år 2003. Frankrike har förbjudit
fiske av detta bestånd från och med den 20 juli 2003.
Det är därför lämpligt att utgå från detta datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Fångster av marulk i farvattnen i ICES-område VIIIc, IX, X,
CECAF 34.1.1 som gjorts av fartyg under fransk flagg eller som
är registrerade i Frankrike skall anses ha uttömt den kvot som
tilldelats Frankrike för år 2003.
Fiske efter marulk i farvattnen i ICES-område VIIIc, IX, X,
CECAF 34.1.1 som görs av fartyg under fransk flagg eller som
är registrerade i Frankrike skall vara förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning av sådant bestånd som
fångats av dessa fartyg efter denna förordnings
tillämpningsdatum.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 20 juli 2003

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske

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

EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 356, 31.12.2002, s. 12.
EUT L 157, 26.6.2003, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1405/2003
av den 6 augusti 2003
om fastställande av importtullar inom rissektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande
träder i kraft. De förblir likaså gällande om det inte finns
någon börsnotering som kan utgöra referenspris i
enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1503/96
under två veckor före nästa period för fastställande.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2),

(5)

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1503/96
av den 29 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 3072/95 vad avser importtullar inom rissektorn (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1298/
2002 (4), särskilt artikel 4.1 i denna, och

För att få systemet för importtullar att fungera normalt
bör vid beräkningen av dessa tullar de marknadskurser
som fastställs under en referensperiod fortsätta att
tillämpas.

(6)

Tillämpningen av artikel 4.1, andra stycket, i förordning
(EG) nr 1503/96 medför en justering av importtullen,
som är fastställd från den 15 maj 2003 av kommissionens förordning (EG) nr 832/2003 (5), enligt bilagorna i
denna förordning.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

av följande skäl
(1)

I artikel 11 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskrivs att
när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i
den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som
avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för
dessa produkter vid importen ökat med en särskild
procentsats, om det rör sig om råris eller helt slipat ris,
minskat med cif-importpriset, om denna importtull inte
överstiger tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 12.3 i förordning (EG) nr 3072/95 skall
cif-importpriserna beräknas på grundval av representativa priser för produkten i fråga på världsmarknaden
eller på gemenskapens importmarknad för produkten.

(3)

I förordning (EG) nr 1503/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 3072/95 vad avser
importtullar inom rissektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Importtullarna inom rissektorn som avses i artikel 11.1 och
11.2 i förordning (EG) nr 3072/95 skall justeras enligt artikel 4
av förordning (EG) nr 1503/96 och fastställas i bilaga I i denna
förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
189, 30.7.1996, s. 71.
189, 18.7.2002, s. 8.

(5) EUT L 120, 15.5.2003, s. 15.
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BILAGA I
Importtullar vad gäller ris och brutet ris
(EUR/t)
Importtull ( )
5

KN-nummer

Tredje land
(undantaget AVS och
Bangladesh) (3)

AVS (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
från Indien och Pakistan (6)

Egypten (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) För import av ris med ursprung i och som kommer från AVS-länderna skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets ändrade
förordning (EG) nr 2286/2002 (EGT L 345, 10.12.2002, s. 5) och kommissionens förordning (EG) nr 638/2003 (EGT L 93, 9.4.2003, s. 3).
(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 1706/98, skall importtull inte tillämpas på produkter som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och
som direktimporteras till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(3) I artikel 11.3 i förordning (EG) nr 3072/95 fastställs importtullen för import av ris till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(4) För import av ris, undantaget brutet ris (KN-nummer 1006 40 00), med ursprung i Bangladesh skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs
genom rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (EGT L 337, 4.12.1990, s. 1) och kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 862/91 (EGT L 88, 9.4.1991, s. 7).
(5) Import av produkter med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) skall befrias från importtull enligt artikel 101.1 i rådets ändrade beslut 91/
482/EEG (EGT L 263, 19.9.1991, s. 1).
(6) Importtullen för råris av sorten Basmati med ursprung i Indien och Pakistan skall nedsättas med 250 EUR/t (artikel 4a i förordning (EG) nr 1503/96, ändrad).
(7) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
(8) För import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr
2184/96 (EGT L 292, 15.11.1996, s. 1) och kommissionens förordning (EG) nr 196/97 (EGT L 31, 1.2.1997, s. 53).
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BILAGA II
Beräkning av importtull inom rissektorn
Indicaris

Japonicaris

Paddyris

Brutet ris
Råris

Helt slipat ris

Råris

Helt slipat ris

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Cif-pris ARAG (EUR/ton)

—

256,65

204,91

240,46

298,82

—

b) Pris fritt ombord (EUR/ton)

—

—

—

213,99

272,35

—

c) Sjöfrakt (EUR/ton)

—

—

—

26,47

26,47

—

d) Källa

—

USDA och
operatörer

USDA och
operatörer

Operatörer

Operatörer

—

1. Importtull (EUR/ton)
2. Beräkningsfaktorer:

(1) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 21 juli 2003
om uppfyllande av villkoren i artikel 3 i beslut nr 3/2002 av associeringsrådet EU–Polen av den 23
oktober 2002 om förlängning av den period som anges i artikel 8.4 i protokoll 2 om EKSGprodukter till Europaavtalet
(2003/588/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 87.3 e i detta,

med beaktande av beslut nr 3/2002 av associeringsrådet EU–
Polen om förlängning av den period som anges i artikel 8.4 i
protokoll 2 om EKSG-produkter till Europaavtalet, särskilt
artikel 3 i detta,

(3)

Femårsperioden löpte ut den 31 december 1996.

(4)

Polen begärde i april 1997 att perioden skulle förlängas.

(5)

Det är lämpligt att från och med den 1 januari 1997
bevilja en förlängning av perioden med ytterligare åtta
år, eller till dagen för Polens anslutning till Europeiska
unionen om den dagen inträffar innan åttaårsperioden
löpt ut.

(6)

I detta syfte antog associeringsrådet EU–Polen den 23
oktober 2002 beslut nr 3/2002 vilket sedan dess har
tillämpats provisoriskt.

(7)

I artikel 1 i beslut nr 3/2002 av associeringsrådet EU–
Polen beviljas förlängning av ovannämda period, med
förbehåll för att villkoren i artiklarna 2 och 3 uppfylls.

(8)

I artikel 2 i beslut nr 3/2002 av associeringsrådet EU–
Polen anges som ett villkor för förlängningen av femårsperioden att Polen skall förelägga kommissionen ett
omstruktureringsprogram och företagsplaner för alla
företag som ingår i omstruktureringsprocessen som
uppfyller kraven i artikel 8.4 i protokoll 2 till Europaavtalet och har utvärderats och godkänts av landets
nationella tillsynsmyndighet för statligt stöd (byrån för
konkurrensfrågor och konsumentskydd).

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europaavtalet om upprättande av en associering mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å
ena sidan, och Republiken Polen, å andra sidan (1),
undertecknades den 16 december 1991.

(2)

I artikel 8.4 i protokoll 2 till Europaavtal fastställs att
Polen, under de första fem åren efter avtalets ikraftträdande och genom undantag från punkt 1 iii i den artikeln, i omstruktureringssyfte undantagsvis får bevilja
offentligt stöd för stålprodukter under förutsättning att
det leder till att de företag som erhåller stöd kan överleva
under normala marknadsvillkor efter omstruktureringen,
att beloppet och intensiteten av ett sådant stöd strikt
begränsas till det absolut nödvändiga för att återställa
företagens bärkraft, att stödet gradvis sänks och att
omstruktureringsprogrammet är kopplat till allmän
rationalisering och minskning av produktionskapaciteten
i Polen.

(1) EGT L 348, 31.12.1993, s. 2.

L 199/18
(9)
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I protokoll 8 om omstruktureringen av den polska stålindustrin, som är bifogat anslutningsfördraget för
Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern,
Malta, Polen, Slovenien och Slovakien fastställs att det
statliga stöd som Polen beviljat för bestämda delar av
den polska stålindustrin för omstrukturering på vissa
villkor skall anses vara förenligt med den gemensamma
marknaden. Det första av dessa villkor är att den period
som anges i artikel 8.4 i protokoll 2 om EKSG-produkter
till Europaavtalet har förlängts så att den gäller fram till
anslutningen. I punkt 5 i nämnda protokoll 8 föreskrivs
det att varje eventuell senare privatisering av något av de
stödmottagande företagen skall ske på samma villkor. I
punkt 6 i nämnda protokoll 8 föreskrivs det att det
omstruktureringsstöd som beviljas de stödmottagande
företagen skall fastställas mot bakgrund av de berättiganden som anges i den godkända polska stålomstruktureringsplanen och enskilda verksamhetsplaner godkända
av rådet och får inte överstiga 3 387 070 000 polska
zlotyn. I punkt 7 i nämnda protokoll föreskrivs det de
nettokapacitetsminskningar som skall uppnås. I punkterna 8 och 9 i nämnda protokoll föreskrivs det att de
stödmottagande företagens företagsplaner skall genomföras.

7.8.2003

(13)

I utvärderingen bekräftas att genomförandet av omstruktureringsprogrammet och företagsplanerna kommer att
leda till att företagen efter omstruktureringen kan
överleva under normala marknadsvillkor, att beloppet
och intensiteten av stödet strikt begränsas till det absolut
nödvändiga för att uppnå detta syfte, att omstruktureringsstödet till den polska stålindustrin bör upphöra efter
2003, att omstruktureringsprogrammet bör kopplas till
allmän rationalisering och minskning av produktionskapaciteten i Polen och att programmet respekterar alla
åtaganden som överenskommits under anslutningsförhandlingarna.

(14)

I utvärderingen dras därför slutsatsen att det omstruktureringsprogram och de företagsplaner som Polen förelagt
kommissionen uppfyller villkoren i artikel 8.4 i protokoll
2 till Europaavtalet och, på detta stadium, villkoren i
protokoll 8 till anslutningsfördraget.

(15)

De villkor som anges i artiklarna 2 och 3 i beslut nr 3/
2002 av associeringsrådet EU–Polen är således uppfyllda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I april 2003 förelade Polen kommissionen ett omstruktureringsprogram och företagsplaner som utvärderats och
godkänts av byrån för konkurrensfrågor och konsumentskydd. I artikel 3 i beslut nr 3/2002 av associeringsrådet
EU–Polen anges som ett villkor för förlängningen av
femårsperioden att kommissionen skall göra en slutgiltig
utvärdering av omstruktureringsprogrammet och
företagsplanerna.

Det omstruktureringsprogram och de företagsplaner som Polen
den 4 april 2003 förelade kommissionen i enlighet med artikel
2 i beslut nr 3/2002 av associeringsrådet EU–Polen om
förlängning av den period som anges i artikel 8.4 i protokoll 2
till Europaavtalet uppfyller villkoren i artikel 8.4 i nämnda
protokoll.

(11)

Kommissionen har gjort en slutgiltig utvärdering av det
omstruktureringsprogram och de företagsplaner som
Polen förelagt den.

Utfärdat i Bryssel den 21 juli 2003.

(12)

Av utvärderingen framgår att omstruktureringsstöd är
nödvändigt för att vissa företag i den polska stålindustrin
åter skall bli bärkraftiga.

(10)

På rådets vägnar
F. FRATTINI

Ordförande
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RÅDETS BESLUT
av den 21 juli 2003
om ingående av avtalet om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen
och Republiken Chile
(2003/589/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 170.2 jämförd med artikel 300.2
första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i
detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Avtalet om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile godkänns härmed
på gemenskapens vägnar.
Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

2

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( ), och
av följande skäl:
(1)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat
fram ett avtal med Republiken Chile om tekniskt och
vetenskapligt samarbete.

(2)

Detta avtal undertecknades på gemenskapens vägnar den
23 september 2002 i Bryssel, med förbehåll för att det
ingås.

Artikel 2
Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den
anmälan som avses i artikel 11 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 21 juli 2003.

(3)

Avtalet bör godkännas.

(1) Förslag av den 24 februari 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Yttrandet avgivet den 3 juni 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

På rådets vägnar
F. FRATTINI

Ordförande
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AVTAL
om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile
EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”
å ena sidan och
REPUBLIKEN CHILE, nedan kallad ”Chile”,
å andra sidan,
nedan kallade ”parterna”,
SOM BEAKTAR det ramavtal om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Chile som
ingicks den 20 december 1990,
SOM BEAKTAR teknikens och vetenskapens betydelse för sin samhällsekonomiska och sociala utveckling samt artikel
16 i det ramavtal om samarbete för att förbereda det slutliga mål som utgörs av en politisk och ekonomisk associering
som undertecknades i Florens den 21 juni 1996,
SOM BEAKTAR det tekniska och vetenskapliga samarbete som redan pågår mellan gemenskapen och Chile,
SOM KONSTATERAR att gemenskapen och Chile bedriver forskning och teknisk utveckling inom flera områden av
gemensamt intresse – däribland demonstrationsprojekt såsom de definieras i artikel 2 d – samt att den ena partens deltagande i den andra partens forsknings- och utvecklingsverksamhet, och vice versa, kan bli till nytta för båda parter enligt
ömsesidighetsprincipen,
SOM ÖNSKAR skapa en fast form för samarbete inom teknisk och vetenskaplig forskning i syfte att utvidga och intensifiera denna verksamhet inom områden av gemensamt intresse och främja utnyttjande av resultaten till gagn för båda
parter, både samhällsekonomiskt och socialt,
SOM BEAKTAR att detta avtal utgör en del av det övergripande samarbetet mellan Chile och gemenskapen,
HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Parterna skall främja, utveckla och underlätta forsknings- och
utvecklingssamarbete mellan gemenskapen och Chile inom
tekniska och vetenskapliga områden av gemensamt intresse.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser
som här anges:
a) samarbete: varje form av verksamhet som parterna bedriver
eller stödjer i enlighet med detta avtal, vari ingår gemensam
forskning.
b) information: vetenskapliga eller tekniska data, resultat av eller
metoder för forskning och utveckling som härrör från sådan
gemensam forskning som bedrivs i enlighet med detta avtal,
samt alla andra data som deltagarna i samarbetet, i förekommande fall även parterna själva, bedömer vara nödvändiga.

c) immateriella tillgångar: innebörd enligt artikel 2 i den
konvention om upprättande av Världsorganisationen för
den intellektuella äganderätten som ingicks i Stockholm den
14 juli 1967 samt enligt TRIPs-avtalet (”Trade-Related
Aspects of Intellectual Property”).

d) gemensam forskning: forskning, teknisk utveckling och
demonstrationsprojekt som bedrivs med ekonomiskt stöd
från den ena eller båda parterna och där det ingår samarbete
mellan deltagare från både gemenskapen och Chile.

e) demonstrationsprojekt: projekt som syftar till påvisa att sådan
ny teknik och sådana nya processer, tjänster och produkter,
som ger utrymme för ekonomiska vinster, är bärkraftiga på
sikt, men att de inte omedelbart kan utnyttjas kommersiellt.

f) forskning och utveckling (FoU): nyskapande verksamhet som
bedrivs på ett systematiskt sätt i syfte att öka kunskapen om
människa, kultur, samhälle och teknik samt att intensifiera
utnyttjandet av detta vetande för att utveckla nya tillämpningar.

g) deltagare eller forskningsinstitution: fysisk eller juridisk person,
forskningsinstitut eller företag, som samtliga måste ha säte i
gemenskapen eller Chile och som deltar i samarbetsprojekt,
varvid även parterna själva får delta i sådana.

7.8.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Artikel 3
Grundläggande principer

L 199/21

5. Gemensamt anordnande av seminarier, konferenser,
symposier och workshopar, samt deltagande av sakkunniga
i dessa evenemang.

Samarbete skall bedrivas enligt följande grundläggande principer:

6. Forskarnätverk och forskarutbildning.

a) Ömsesidig nytta fördelad jämnt på båda parter.

7. Samlade åtgärder för spridning av resultat, för utbyte av
erfarenheter från gemensamt finansierade FoTU-projekt
eller samlade åtgärder för samordning.

b) Ömsesidigt tillträde till de verksamheter inom forskning och
teknisk utveckling som respektive part bedriver.
c) Information som kan påverka samarbetsprojekt skall
meddelas utan dröjsmål.

8. Utbyte och gemensamt utnyttjande av utrustning och
materiel, däribland gemensam användning av avancerade
forskningsanläggningar.

d) Erforderligt skydd av immateriella rättigheter.

Artikel 4
Områden för samarbetet
1.
Samarbetet får omfatta all den verksamhet inom forskning, teknisk utveckling och demonstration – nedan kallad
”FoTU” – som är upptagen under första verksamheten i ramprogrammet i enlighet med artikel 164 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, liksom all liknande
FoTU-verksamhet i Chile inom motsvarande tekniska och
vetenskapliga områden.
2.
Detta avtal påverkar inte deltagandet av Chile – i dess
egenskap av utvecklingsland – i gemenskapens verksamhet
inom området forskning för utveckling.

Artikel 5
Former för samarbetet
Parterna skall främja deltagandet av FoTU-institutioner i samarbetet, inom ramen för deras politiska riktlinjer och interna
bestämmelser, i syfte att erbjuda likvärdiga möjligheter för
deltagande i sin respektive FoTU-verksamhet.

9. Utbyte av information om vedertagna arbetsmetoder, om
lagar och andra bestämmelser samt om program som är av
betydelse för samarbetet.
10. Alla andra former som rekommenderas av förvaltningskommittén och som bedöms vara förenliga med de riktlinjer och förfaranden som är tillämpliga hos båda parter.

Artikel 6

Samordning och underlättande av samarbetet

a) Chiles nationella kommission för teknisk och vetenskaplig
forskning (CONICYT) – ett decentraliserat organ under
utbildningsministeriet med ställning som egen juridisk
person – eller andra organ som Chile när som helst kan utse
efter skriftligt förhandsmeddelande, skall på Chiles vägnar
samordna och underlätta samarbetet, och på gemenskapens
vägnar skall samma uppgifter utföras av dem hos Europeiska gemenskapernas kommission som ansvarar för dess
politik och verksamhet inom FoTU-området, varvid dessa
utsedda organisationer skall uppträda som verkställande
organ.

Samarbetet får bedrivas i följande former:
1. Deltagande av chilenska FoTU-institutioner i ramprogrammets FoTU-projekt, och motsvarande deltagande av
gemenskapens FoTU-institutioner i chilenska projekt inom
liknande FoTU-områden. Deltagandet skall omfattas av
respektive parts tillämpliga bestämmelser och förfaranden.
2. Samgruppering av redan pågående FoTU-projekt, i enlighet
med de förfaranden som tillämpas för FoTU-programmen
hos respektive part.

b) För förvaltningen av avtalet skall de verkställande organen
inrätta en förvaltningskommitté för det tekniska och vetenskapliga samarbetet, nedan kallad ”förvaltningskommittén”.
Förvaltningskommittén skall bestå av lika antal officiella
företrädare från vardera parten; den skall ha två ordförande,
en från vardera parten, och den skall själv fastställa sin
arbetsordning.
c) I förvaltningskommitténs uppgifter ingår följande:

3. Gemensamma FoTU-projekt, inom ramen för de vetenskapliga och tekniska riktlinjer som gäller för dem och
med särskild betoning på tekniska och vetenskapliga
insatser med goda framtidsutsikter.

1. Att främja och övervaka de olika samarbetsinsatser som
nämns i artiklarna 2 och 4 i detta avtal, liksom de
insatser som görs inom ramen för FoTU-samarbetet för
utveckling.

4. Besök och utbyten av vetenskapsmän, tekniska sakkunniga
samt av sakkunniga från den offentliga sektorn, universitet
och högskolor och den privata sektorn, varvid arbetet skall
vara inriktat på utformning och genomförande av politiska
åtgärder inom teknik och vetenskap.

2. Att, i enlighet med artikel 5.1 och 5.2, för varje
nästkommande år välja ut – bland de områden där
FoTU-samarbete är möjligt – de prioriterade områden
eller delområden av ömsesidigt intresse inom vilka
samarbete eftersträvas.
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3. Att, i enlighet med artikel 5.2, presentera förslag för forskarna hos båda parter om samgruppering av projekt som
kan vara till ömsesidig nytta och komplettera varandra.
4. Att lämna rekommendationer i enlighet med artikel
5.10.
5. Att ge råd till parterna om hur de kan utvidga och
förbättra samarbetet i överensstämmelse med de grundläggande principerna i avtalet.
6. Att utöva tillsyn så att avtalet fungerar och genomförs
väl; här får även ingå utvärdering av pågående samarbetsprojekt, där Chile deltar i egenskap av utvecklingsland inom ramen för gemenskapens verksamhet inom
området forskning för utveckling.
7. Att lägga fram en årlig rapport till parterna om hur långt
samarbetet har nått och hur väl det fungerar. Rapporten
skall överlämnas till den gemensamma kommission som
inrättats genom ramavtalet om samarbete från juni
1996.
d) Förvaltningskommittén skall som regel sammanträda en
gång årligen, enligt ett tidsschema som parterna gemensamt
kommit överens om, och företrädesvis före den gemensamma kommission som inrättats i enlighet med 1996 års
ramavtal om samarbete, och vidare skall förvaltningskommittén efter varje sammanträde rapportera till den gemensamma kommissionen. Sammanträdena skall hållas
vartannat år i gemenskapen, och vartannat år i Chile. Extra
sammanträden kan hållas på begäran av endera parten.
e) Förvaltningskommitténs beslut skall fattas i samförstånd. Vid
varje möte skall föras protokoll omfattande en sammanställning av beslut och de viktigaste diskussionspunkterna.
Protokollet skall godkännas av de personer, en från varje
sida, som utsetts till ordförande.
f) Varje part skall stå för kostnaderna för sitt deltagande i
förvaltningskommitténs sammanträden. Kostnaderna för
deltagares resor och uppehälle i samband med dessa
sammanträden skall betalas av den part deltagaren
företräder. Övriga kostnader i samband med sammanträdena
skall betalas av värdlandet.
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b) När samarbetet bedrivs i en viss bestämd form som innebär
att den ena parten lämnar ekonomiskt stöd till deltagarna
hos den andra parten, skall sådana former av subventioner,
ekonomiska bidrag eller andra bidrag – vilka ges i syfte att
understödja nämnda samarbete – från en part till deltagarna
hos den andra parten – undantas från varje form av tullavgifter i enlighet med de lagar och andra författningar som
gäller inom respektive parts territorium.
c) FoTU-projekt, i vilka Chile deltar i egenskap av utvecklingsland och vilka får bidrag inom ramen för gemenskapens
verksamhet inom området forskning för utveckling, skall
undantas från bestämmelserna i punkt a.

Artikel 8
Inresor för personal och införsel av utrustning
Respektive part skall vidta alla rimliga åtgärder och göra sitt
bästa för att i enlighet med de lagar och andra författningar
som gäller inom dess territorium underlätta inresa till,
uppehälle i och utresa från sitt territorium för personer, som
har samband med eller används i de samarbetsprojekt som
parterna utformat i enlighet med avtalet, samt i samma
utsträckning underlätta in- och utförsel av materiel, data och
utrustning som används för projekten.

Artikel 9
Spridning och utnyttjande av information
1. Spridning och utnyttjande av information samt administration, tilldelning och utövande av immateriella rättigheter,
som härrör från gemensam forskning enligt avtalet, skall
omfattas av kraven i bilagan till detta avtal.
2.

Denna bilaga skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

Artikel 10
Geografiskt tillämpningsområde

Artikel 7

Finansiering

a) Verksamhet i samarbetsform skall bedrivas under förutsättning att erforderliga medel finns tillgängliga och inom
ramen för lagar och andra bestämmelser, politiska riktlinjer
och program som gäller inom respektive parts territorium.
Kostnader som uppkommer i samband med genomförandet
av utvalda samarbetsprojekt skall bäras gemensamt av deltagarna utan att några medel överförs mellan parterna.

Detta avtal skall tillämpas å ena sidan på de territorier där
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är
tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i
fördraget och å andra sidan på Republiken Chiles territorium.
Detta får inte hindra att samarbete bedrivs på öppna havet, i
yttre rymden eller inom tredje lands territorium, i enlighet med
internationell rätt.

Artikel 11
Ikraftträdande, uppsägning och tvistlösning
a) Avtalet skall träda i kraft den dag då parterna skriftligen har
underrättat varandra om att deras respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.
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b) Avtalet skall i en första omgång ingås för en period på fem
år, och det får därefter förlängas automatiskt efter en
utvärdering under det näst sista året av varje period.

e) Alla tvister om tolkningen eller genomförandet av avtalet
skall lösas genom överenskommelse mellan parterna.

c) Avtalet får ändras genom beslut av parterna. Ändringarna
skall träda i kraft på samma villkor som i punkt a.

Artikel 12

d) Avtalet får när som helst sägas upp av endera parten med
sex månaders skriftligt varsel till den andra parten via diplomatiska kanaler. Den omständighet att avtalet upphör får
inte påverka giltigheten eller varaktigheten av åtgärder som
genomförs enligt avtalet, eller påverka konkreta rättigheter
och skyldigheter som har uppstått i enlighet med bilagan.

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska,
finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska,
spanska, svenska och tyska språken, vilka alla texter är lika
giltiga.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade under-

tecknat detta avtal.
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Hecho en Bruselas, el veintitrés de septiembre de dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende september to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten September zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Σεπτεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twenty-third day of September in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois septembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì ventitre settembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste september tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte e três de Setembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugotredje september tjugohundratvå.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la República de Chile
På Republikken Chiles vegne
Für die Republik Chile
Για τη ∆ηµοκρατία της Χιλής
For the Republic of Chile
Pour la République du Chili
Per la Repubblica del Cile
Voor de Republiek Chili
Pela República do Chile
Chilen tasavallan puolesta
För Republiken Chile
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BILAGA
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Denna bilaga utgör en del av ”Avtalet om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och
Republiken Chile”, nedan kallat ”avtalet”.
Rättigheter till immateriella tillgångar, som frambringas eller tillhandahålls inom ramen för avtalet, skall fördelas enligt
bestämmelserna i denna bilaga.

I.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Denna bilaga är tillämplig på gemensam forskning som bedrivs enligt avtalet, om inte annat avtalas mellan parterna.

II. ÄGANDERÄTT, FÖRDELNING OCH UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER
1. ”Immateriella tillgångar” används i denna bilaga med den innebörd som avses i artikel 2 c i avtalet.
2. I denna bilaga behandlas fördelningen av rättigheter och intressen mellan parterna och deras deltagare. Vardera
parten och dess deltagare skall sörja för att den andra parten och dess deltagare kan erhålla de rättigheter till
immateriella tillgångar som tilldelats dem i enlighet med denna bilaga. Bilagan ändrar eller påverkar inte på något
annat sätt den fördelning av rättigheter, intressen och royaltyer mellan respektive part och dess medborgare eller
deltagare, och de regler för spridning och utnyttjande av information som skall fastställas inom ramen för respektive parts lagar och praxis.
3. Parterna skall också rätta sig efter följande principer, och detta bör framgå av överenskommelser:
a) Effektivt skydd av immateriella tillgångar. Parterna skall försäkra sig om att de och deras deltagare underrättar
varandra inom rimlig tid om varje form av immateriella tillgångar som frambringas inom ramen för avtalet,
liksom om överenskommelser om genomförande, och de skall utan dröjsmål ansöka om skydd för sådana
immateriella tillgångar.
b) Effektivt utnyttjande av resultat, med beaktande av parternas och deras deltagares bidrag.
c) Icke-diskriminerande behandling av deltagare från den andra parten, jämfört med den behandling som ges till
de egna deltagarna.
d) Skydd av affärshemligheter.
4. Deltagarna skall gemensamt upprätta en plan för teknikutnyttjande. En plan för teknikutnyttjande är ett särskilt
avtal som skall slutas mellan deltagarna i gemensam forskning, vari deras respektive rättigheter och skyldigheter
fastställs, däribland med avseende på äganderätt och användning – där även offentliggörande ingår – av information och immateriella tillgångar som skall frambringas inom ramen för den gemensamma forskningen.
Planen för teknikutnyttjande skall godkännas av den ansvariga finansieringsinstitutionen eller finansieringsavdelningen hos den part som deltar i finansieringen av forskningen, innan man ingår de konkreta avtal om forsknings- och utvecklingssamarbete som planerna rör. Planen för teknikutnyttjande skall upprättas enligt de regler
och föreskrifter som gäller hos respektive part, och man skall i planen beakta följande aspekter: målen för den
gemensamma forskningen, parternas och deras deltagares relativa andel av ekonomiska eller andra bidrag,
fördelar och nackdelar med licensgivning med uppdelning på geografiska områden eller användningsområden,
överföring av exportkontrollerade data, varor eller tjänster, krav som följer av tillämpliga lagar och andra faktorer
som deltagarna anser vara av betydelse i sammanhanget. Rättigheter och skyldigheter avseende forskningsresultat
och information, som framställts av gästforskare (dvs. forskare som inte kommer från en part eller från en deltagare), skall – vad gäller deras egenskap av immateriella tillgångar – också tas upp i de gemensamma planerna för
teknikutnyttjande.
När det gäller immateriella tillgångar skall planen för teknikutnyttjande normalt sett omfatta bland annat följande:
äganderätt, skydd, användarrättigheter för forsknings- och utvecklingsändamål, utnyttjande och spridning, där
bland annat tillvägagångssätt för gemensam publicering ingår, gästforskares rättigheter och skyldigheter samt
förfaranden för tvistlösning. Planen för teknikutnyttjande skall också omfatta ny eller redan existerande information, licensgivning och förväntade resultat.
5. Information och immateriella tillgångar, som frambringats inom ramen för gemensam forskning och som inte tas
upp i planen för teknikutnyttjande, skall fördelas, med parternas godkännande, i enlighet med principerna i
planen för teknikutnyttjande. Om tvist uppstår skall sådan information eller sådana immateriella tillgångar ägas
gemensamt av alla deltagare som medverkat i den gemensamma forskning från vilken informationen eller de
immateriella tillgångarna härrör. Varje deltagare som omfattas av denna bestämmelse skall ha rätt att använda
sådan information och sådana immateriella tillgångar för eget kommersiellt syfte och utan några geografiska
begränsningar.
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6. Vardera parten skall sörja för att den andra parten och dess deltagare kan erhålla de rättigheter till immateriella
tillgångar som tilldelats dem i enlighet med dessa principer.
7. Samtidigt som konkurrensförhållandena skall upprätthållas inom de områden som berörs av avtalet, skall parterna
sträva efter att se till att rättigheter som förvärvas enligt avtalet, och överenskommelser som träffas inom ramen
för det, utövas respektive tillämpas på ett sådant sätt att det särskilt främjar
i) spridning och utnyttjande av information som frambringats, frisläppts eller på annat sätt gjorts tillgänglig
inom ramen för avtalet, och
ii) införande och tillämpning av internationella standarder.
8. Uppsägning eller upphörande av avtalet får inte påverka deltagarnas rättigheter och skyldigheter enligt denna
bilaga.

III. UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE VERK OCH VETENSKAPLIGA SKRIFTER
Upphovsrätt som tillhör parterna eller deras deltagare skall handhas i enlighet med Bernkonventionen (Parisakten
från 1971) och TRIPs-avtalet. Upphovsrättsskydd skall avse uttryck och inte idéer, förfaranden, metoder eller matematiska hypoteser som sådana. Enbart begränsningar av eller undantag från exklusiva rättigheter får införas i
bestämda fall som inte hindrar normalt utnyttjande av resultat och som inte på ett otillbörligt sätt äventyrar den
rättmätige ägarens legitima intressen.
Utan att det påverkar avsnitten IV och V, och om inte annat avtalas i planen för teknikutnyttjande, skall forskningsresultat offentliggöras gemensamt av parterna eller deltagarna. Följande förfaranden skall användas vid tillämpningen
av denna huvudregel:
1. Om den ena parten, eller offentliga organ hos denna part, publicerar tidskrifter, artiklar, rapporter eller böcker –
däribland även videor och dataprogram – som härrör från gemensam forskning enligt avtalet, skall den andra
parten tilldelas ett världsomfattande, icke-exklusivt, oåterkalleligt och royaltyfritt tillstånd att översätta, mångfaldiga, anpassa, förmedla och till allmänheten sprida sådana verk.
2. Parterna skall sörja för att skrifter av vetenskaplig karaktär, vilka härrör från gemensam forskning enligt avtalet
och vilka publicerats av självständiga utgivare, får så stor spridning som möjligt.
3. I samtliga exemplar av ett upphovsrättsskyddat verk, som skall spridas till allmänheten och som färdigställs enligt
denna bestämmelse, skall författarens eller författarnas namn omnämnas, såvida de inte uttryckligen avböjer detta.
På exemplaren skall även det samarbetsstöd som parterna lämnat tydligt anges.

IV. UPPFINNINGAR OCH ANDRA TEKNISKA OCH VETENSKAPLIGA LANDVINNINGAR
Uppfinningar och andra tekniska och vetenskapliga landvinningar som frambringats i samarbete mellan parterna
själva skall ägas av parterna såvida inte annat avtalas mellan dem.

V. HEMLIG INFORMATION
A. Hemlig skriftlig information
1. Parterna, eller i förekommande fall deras organ eller deltagare, skall så snart det är möjligt, och helst i planen
för teknikutnyttjande, ange vilken information med anknytning till avtalet som de önskar hålla hemlig, varvid
bland annat följande kriterier skall bedömas:
a) Information som är hemlig i den meningen att den inte, som helhet eller med avseende på den exakta
sammansättningen eller sammanställningen av dess beståndsdelar, är allmänt känd bland eller på lagligt
sätt allmänt tillgänglig för sakkunniga inom området.
b) Det verkliga eller inneboende kommersiella värde som informationen har på grund av sin hemliga
karaktär.
c) Tidigare skydd av information, innebärande att åtgärder, som vidtagits av den person som hade laglig
kontroll över informationen, var rimliga för att bevara sekretessen under de omständigheter som rådde vid
det aktuella tillfället.
Parterna och deras deltagare kan i vissa fall komma överens om att, såvida inte annat anges, hemlighålla delar
av eller all den information som tillhandahålls, utväxlas eller frambringas inom ramen för gemensam forskning i enlighet med avtalet.
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2. Parterna skall sörja för att de själva och deras deltagare klart anger vilken information som skall hållas hemlig,
till exempel genom markeringar eller anmärkningar i dokument. Det gäller även när informationen helt eller
delvis återges i någon form.
En part som erhåller hemlig information i enlighet med avtalet skall följa de krav som sekretessen ställer.
Sekretesskraven skall automatiskt upphöra att gälla om rättighetsinnehavaren gör informationen allmänt
tillgänglig.
3. Hemlig information, som meddelas enligt avtalet, får av den mottagande parten spridas till personer som
verkar hos eller är anställda av den mottagande parten, samt till andra statliga avdelningar eller berörda organ
hos den mottagande parten, vilka har fått behörighet därtill för de särskilda ändamålen med den pågående
gemensamma forskningen, under förutsättning att all hemlig information som sprids på detta sätt omfattas av
ett skriftligt sekretessavtal och att den tydligt framstår som sekretessbelagd enligt ovan.
4. Genom skriftligt förhandsgodkännande, från den part som tillhandahåller hemlig information, får den mottagande parten sprida sådan information i större utsträckning än vad som annars medges i punkt 3. Parterna
skall samarbeta för att utarbeta förfaranden för begäran om och erhållande av skriftliga förhandsgodkännanden för sådan mer omfattande spridning, och respektive part skall lämna sådant godkännande i den
utsträckning detta får ske inom ramen för dess egna politiska riktlinjer, lagar och andra författningar.
B. Hemlig information som inte är skriftlig
Hemlig information som inte är skriftlig, eller annan konfidentiell information som tillhandahålls vid seminarier
och andra möten som anordnas inom ramen för avtalet, eller information som kommer från anlitad personal
eller härrör från användning av anläggningar eller från gemensamma projekt, skall av parterna och deras deltagare behandlas i enlighet med de principer som fastställs för skriftlig information i avtalet, dock under förutsättning att mottagaren av sådan hemlig eller på annat sätt konfidentiell eller sekretessbelagd information i förväg
och skriftligen har uppmärksammats på att informationen är sekretessbelagd.
C. Kontroll
Respektive part skall sträva efter att se till att hemlig information, som parten mottar enligt avtalet, skyddas på
det sätt som anges i detsamma. Om någon av parterna inser att den inte kommer att kunna följa bestämmelserna
om icke-spridning i avsnitten A och B, eller att det på goda grunder finns anledning att tro att den inte kommer
att kunna följa dessa bestämmelser, skall denna part omedelbart underrätta den andra parten om detta. Parterna
skall därefter samråda för att bestämma vilka åtgärder som skall vidtas.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 5 mars 2003
om det statliga stöd som Förenade kungariket planerar att bevilja CDC Group plc
[delgivet med nr K(2003) 651]
(Endast den engelska versionen är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2003/590/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPENS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA
BESLUT

utländska investeringarna i utvecklingsländer inriktade
på endast fåtal relativt rikare utvecklingsländer. Det antas
att de finansiella sektorerna i fattigare länder är underutvecklade och att den officiella informationen och marknadsinformationen om investeringsmöjligheter och
avkastningsutsikter är otillfredsställande.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,
med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a i detta,
efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter
tillfälle att yttra sig (1), och
av följande skäl:

(6)

Rättslig grund för åtgärden är lagen CDC Act 1999.

(7)

CDC Group plc (nedan kallad ”CDC”) är Förenade kungarikets regerings huvudsakliga instrument för investeringar i fattigare länder. Dess syfte är maximera antalet
lönsamma nybildade företag och deras långsiktiga tillväxt
i utvecklingsländerna och särskilt i de fattigaste av dessa.
CDC är inte något skatteplaneringsinstrument och inte
heller något instrument för att återbörda passiva intäkter
till hemlandet. Genom att omvandla CDC till ett offentligt-privat partnerskap söker de brittiska myndigheterna
främja privata investeringar i de fattigare länderna. CDC
förväntas råda bot på marknadsmisslyckandet genom att
visa att sådana investeringar kan ge marknadsmässig
avkastning. Regeringen har därför fastställt ramar för
CDC:s verksamhet, enligt vilka företaget skall placera
70 % av sina nyinvesteringar (i totalbelopp) i de fattigare
utvecklingsländerna (3) under rullande femårsperioder
och försöka placera minst hälften i Afrika söder om
Sahara och i södra Asien.

(8)

De brittiska myndigheternas ursprungliga avsikt var att
sälja majoriteten av aktierna i CDC relativt tidigt. Genom
en skrivelse av den 12 augusti 2002 underrättade de
dock kommissionen om att det under rådande marknadsförhållanden inte skulle vara möjligt att få valuta för
pengarna genom en sådan försäljning. Försäljningen är
fortfarande ett mål skrivet på framtiden och det kommer
att bli ett öppet anbudsförfarande och full offentlighet
när det gäller möjligheten att investera i CDC.

1. FÖRFARANDE
(1)

Genom en skrivelse av den 17 januari 2001 anmälde
Förenade kungariket till kommissionen stödet till CDC
Group plc. Förenade kungariket har lämnat ytterligare
upplysningar till kommissionen genom skrivelser av den
5 juni 2001, registrerad den 8 juni 2001, den 18
september 2001, registrerad den 21 september 2001
och den 29 maj 2002, registrerad den 7 juni 2002.

(2)

Genom en skrivelse av den 2 juli 2002 underrättade
kommissionen Förenade kungariket om sitt beslut att
inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i fördraget
avseende detta stöd.

(3)

Kommissionens beslut om att inleda förfarandet har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning (2). Kommissionen har uppmanat berörda parter
att inkomma med sina synpunkter på stödet i fråga.

(4)

Kommissionen har inte mottagit några synpunkter från
berörda parter.
2. DETALJERAD BESKRIVNING AV STÖDET

(5)

Det övergripande syftet med åtgärden är att stödja
Förenade kungarikets regerings politik för internationell
utveckling. Enligt Förenade kungariket är de flesta

(1) EGT C 223, 19.9.2002, s. 6.
(2) Se fotnot 1.

(3) ”Fattigare utvecklingsländer” är de som klassificerades som ”låginkomstländer” av Världsbanken 1998 och de av de länder som klassificerades som ”lägre medelinkomstländer” av Världsbanken 1998
som ligger under det vägda genomsnittet avseende BNP per capita
för denna kategori av länder. Definitionen inbegriper även elva
länder för vilka Världsbanken för närvarande inte samlar in
uppgifter om BNP.
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Stödet består i att CDC ges status som investeringsföretag, trots att företaget inte uppfyller alla tekniska
krav i brittisk lagstiftning för att anta denna rättsliga
form. Den viktigaste följden av detta är att CDC kommer
att åtnjuta befrielse från inkomstskatt och skatt på
beskattningsbara vinster för sin investeringsverksamhet
på samma sätt som investeringsföretag. De som investerar i CDC kommer att betala skatt i den utsträckning
som deras enskilda förhållanden kräver detta. De brittiska myndigheterna hävdar att privata investerare inte
kommer att stödja CDC om detta partnerskap inte är
skattegynnat.

De brittiska myndigheterna har också anfört att ingen
kan veta hur lång tid det kommer att ta innan påvisbara
resultat kan redovisas för investeringens lönsamhet men
att det förväntades ta mer än tio år. De hävdade därför
att de inte skulle kunna attrahera privata investerare om
kommissionens ursprungliga godkännande begränsades
till en tid av tio år. Åtgärden anmäldes därför på
obestämd tid.

De brittiska myndigheterna förväntar sig att effekterna
av stödet kommer att bli begränsade, eftersom värdet av
skattelättnaden, troligen under 50 miljoner pund sterling
(cirka 80 miljoner euro), är litet i förhållande till de
samlade utländska direktinvesteringarna i utvecklingsländer som under 1997 uppgick till cirka 100 miljarder
pund sterling (cirka 160 miljarder euro). Större delen av
dessa medel investeras av multilaterala och europeiska
utvecklingsfinansieringsinstitut som internationella finansinstitut (IFI) och Europeiska investeringsbanken. De är
övernationella organ utanför skattesystemen. De brittiska
myndigheterna hävdar att Afrika söder om Sahara och
södra Asien fick mindre än 4 % av det samlade privata
kassaflödet till utvecklingsländerna under 1997. CDC:s
direkta offentliga och privata konkurrenter på investerarnivå är troligen fonder med inriktning på framväxande
marknader och etiska fonder. Mindre direkt kan CDC
komma att möta konkurrens från stora multinationella
företag som kan söka kapital för att finansiera förvärv i
de länder där CDC är verksamt. På investeringsnivå kan
alternativa aktörer vara företag, t.ex. sådana som redan
är involverade i den bransch som CDC köper in sig i,
andra riskkapitalfonder, bl.a. utvecklingsfinansieringsinstitut, och entreprenörer som har upptäckt en lovande
möjlighet.

2.1 Beslutet att inleda förfarandet enligt artikel 88.2
i fördraget

(12)

Den 2 juli 2002 beslutade kommissionen att stödet i sig
var förenligt med den gemensamma marknaden på
grund av sin inriktning på utveckling och eftersom det
innehöll flera av de positiva inslag som anges i meddelandet om statligt stöd och riskkapital (4). Kommissionen

(4) EGT C 253, 21.8.2001, s. 3.
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hyste dock tvivel om huruvida en stödordning utan tidsbegränsning kan vara förenlig med den gemensamma
marknaden och beslutade därför att inleda förfarandet
enligt artikel 88.2 i fördraget. Följande farhågor
uttrycktes i beslutet om att inleda förfarandet:

a) Kommissionen godkänner principiellt inga skattemässiga ej kvantifierbara statliga stöd på obegränsad
tid.

b) Beviljande av statligt stöd bör inte ses som en permanent lösning utan som en tillfällig åtgärd i syfte att
angripa specifika problem. Det yttersta målet bör vara
att nå fram till en fullt fungerande marknad utan statliga ingripanden. Kommissionen anser att statliga
stödordningar bör ses över regelbundet för att man
skall kunna säkerställa att de fortfarande behövs med
hänsyn till utvecklingen på marknaden.

c) I avsnitt IX i meddelandet om statligt stöd och riskkapital anges att riskkapitalinvesteringar är ett område
inom gemenskapens ekonomi som utvecklas snabbt.
Detta är ett av skälen till att tiden för tillämpningen
av meddelandet har begränsats till fem år och att
kommissionen förbehåller sig rätten att anpassa sitt
tillvägagångssätt under denna period. CDC genomför
inte de slag av riskkapitalinvesteringar som avses i
meddelandet, men kommissionen kan inte utesluta
att marknaden för etiska investeringar kommer att
växa, så att stödet till CDC snedvrider konkurrensen
och påverkar handeln mellan medlemsstaterna i
betydligt större utsträckning än vad det gör i dag.

d) Kommissionen finner inte de argument som har
anförts av de brittiska myndigheterna tillräckligt
övertygande för att frångå sin praxis att kräva att alla
fall av statligt stöd skall vara tidsbegränsade med
möjlighet till förnyad anmälan och förlängning.
Kommissionen är framför allt inte övertygad om att
ett godkännande på tio år till att börja med i sig
avsevärt skulle begränsa de privata investerarnas
intresse av att investera i CDC.

e) Om inga tidsgränser sattes för stödordningarna skulle
varken kommissionen eller andra medlemsstater
känna till vilka stödordningar som fortfarande
tillämpas i en viss medlemsstat. Regelbundna
förnyade anmälningar av stöd som föranleder
kommissionsbeslut som offentliggörs skapar därför
insyn.

f) Europeiska rådet upprepade vid sitt möte i Barcelona
den 15 och 16 mars 2002 sin uppmaning till
medlemsstaterna att minska den övergripande nivån
på statligt stöd. Kravet på en tidsbegränsning är i linje
med en sådan policy.
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g) Ett obegränsat undantag från skattskyldighet förefaller
svårt att förena med EU:s och OECD:s initiativ för att
begränsa skadlig skattekonkurrens enligt de principer
som anges i uppförandekoden (som antogs den 1
december 1997 inom ramen för skattepaketet) för
Europeiska unionen och 1998 års rapport om skadlig
skattekonkurrens, ett växande globalt problem, inom
OECD.
h) Flera av de länder i vilka CDC kan tänkas investera är
för närvarande kandidatländer och förhandlar om
anslutning till Europeiska unionen. Kommissionen
betvivlar att CDC kommer att kunna fortsätta att
investera i dessa länder när de väl har blivit
medlemmar i Europeiska unionen.

3. SYNPUNKTER FRÅN FÖRENADE KUNGARIKET

(13)

Redan i sin skrivelse av den 29 maj 2002 hänvisade de
brittiska myndigheterna till det förhållandet att kommissionen ensidigt vid varje tillfälle kan besluta att inleda ett
lämpligt förfarande enligt artikel 88.1 i fördraget om
dess åsikt är att målet för stödordningen har uppnåtts
eller att andra förändringar har inträffat som påverkar
den särskilda skattemässiga behandlingen av CDC.

(14)

I sin skrivelse av den 12 augusti 2002, som registrerades
den 19 augusti 2002, erinrade de brittiska myndigheterna om kommissionens och rådets gemensamma
förklaring om EG:s utvecklingspolitik från november
2000 (5), i vilken det framhölls att utvecklingen av den
privata sektorn är betydelsefull för utvecklingsländerna.
CDC står i centrum för de brittiska myndigheternas strategi i denna fråga. De brittiska myndigheterna erinrar
också om att enligt artikel 178 i fördraget gemenskapen
skall beakta målen i artikel 177 för utvecklingssamarbetet när den genomför sådan politik som kan beröra
utvecklingsländerna. De anser inte att det är möjligt att
uppnå målen för CDC inom tio år, vilket är den tidsfrist
kommissionen vanligen kräver.

(15)

De brittiska myndigheterna lämnade följande synpunkter
på de farhågor som uttryckts av kommissionen och som
redovisas i skäl 12:
a) De brittiska myndigheterna hävdar att de har kvantifierat det föreslagna stödet och särskilt framhållit för
kommissionen att de avser att avsluta den föreslagna
skattelättnaden för CDC när väl marknadsmisslyckandet har avhjälpts och stödet inte längre är
nödvändigt.
b) De brittiska myndigheterna instämmer i att stödet
bör vara en tillfällig åtgärd med det yttersta syftet att
uppnå en fullt fungerande marknad för tillhandahållande av kapital till fattigare utvecklingsländer utan
att något statligt stöd krävs för detta. De kommer inte
att tillhandahålla statligt stöd till CDC, om detta inte
är nödvändigt med hänsyn till utvecklingen på marknaderna.

(5) EU-bulletinen 11-2000 Utvecklingssamarbete (1/10) 1.6.43. Uttalande av rådet och kommissionen om gemenskapens utvecklingspolitik.
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c) De brittiska myndigheterna instämmer i att riskkapitalinvesteringar är ett område inom gemenskapens
ekonomi som utvecklas snabbt. Deras förhoppning är
att denna snabba utveckling också kommer att
omfatta eller leda till ökade etiska investeringar i de
fattigare utvecklingsländerna. De delar också kommissionens uppfattning att CDC inte genomför sådana
riskkapitalinvesteringar som avses i kommissionens
meddelande.

d) Enligt de brittiska myndigheternas svarsskrivelse
skulle ett godkännande som vid det första tillfället
begränsas till tio år inte fungera. CDC inriktar allt
mer sin verksamhet på en serie fonder enligt normal
branschpraxis. Varje sådan fond kommer normalt att
ha en livstid på tio år, och vinsten kommer därefter
att utdelas till investerarna. En fond som lanseras ett
år efter det att kommissionens godkännande har
meddelats kommer därför inte att fördela vinsten på
investerarna inom den godkända tillämpningstiden
för stödet. De brittiska myndigheterna skulle därför
bli tvungna att anmäla stödet på nytt varje gång en
fond skall lanseras. Mer generellt har de brittiska
myndigheterna beräknat att det kommer att krävas
40–50 år för att korrigera marknadsmisslyckandet
när det gäller tillhandahållande av kapital till framväxande marknader. Utvecklingen på kapitalmarknaderna efter den 11 september 2001 kan medföra att
denna period kan komma att bli längre. Med stöd av
denna bedömning finner de brittiska myndigheterna
att ett godkännande för en tid av tio år inte skulle
vara tillräckligt. Kommissionen hävdar att den inte är
övertygad om att ett godkännande som första gången
begränsas till tio år i betydande grad skulle minska de
privata investerarnas intresse av att investera i CDC.
På detta svarar de brittiska myndigheterna att de har
råtts till detta av den investmentbank som den brittiska regeringen har utsett som finansiell rådgivare
beträffande CDC. Det kommer inte att bli möjligt att
ge privata investerare visshet om att kommissionen
kommer att förnya sitt godkännande under den första
tioårsperioden. Om godkännandet inte förnyas
kommer detta att påverka värdet av alla investeringar
i betydande utsträckning.

e) Frågan om hur man skall få kännedom om vilka statliga stödordningar som fortfarande är i kraft kan
behandlas separat.

f) De brittiska myndigheterna erinrar om Europeiska
rådet i Barcelona i mars 2002 och vill framhålla att
nivåerna på det statliga stödet i Förenade kungariket
sjunker i överensstämmelse med slutsatserna från
detta möte. De betonar också att dessa slutsatser inte
innehåller någon uppmaning att generellt tidsbegränsa statliga stödåtgärder (även om de medger
att det i tillämpliga fall finns goda skäl för en sådan
tidsbegränsning).
Medlemsstaterna
uppmanas
däremot att rikta in det statliga stödet på marknadsmisslyckanden som det som CDC skall avhjälpa.
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g) De brittiska myndigheterna anser inte att den föreslagna åtgärden utgör ”skadlig skattekonkurrens” i
den mening som avses i EG:s och OECD:s initiativ. I
detta används uttrycket ”skadlig skattekonkurrens” för
att beteckna oskäliga åtgärder som i väsentlig grad
påverkar lokaliseringen av företagens verksamhet
inom gemenskapen. Så kan den föreslagna åtgärden
inte karakteriseras, eftersom dess syfte inte är att
koncentrera näringsverksamhet till en enda medlemsstat utan att öka investeringarna i fattigare utvecklingsländer.

(18)

— Ett nytt investeringsförvaltningsbolag (”Manco” (7)).
Manco skall upprätta investeringsfonder med inriktning på geografiska områden eller branscher, i inledningsskedet Afrika, södra Asien, energi samt små och
medelstora företag. Varje fond skulle bildas som
bolag, varvid både bolagsformer utan personligt
ansvar (corporate eller quasi-corporate entities) och
med personligt ansvar (partnership entities) skulle
kunna väljas. Bolagen skulle ägas av sina investerare i
proportion till deras innehav och ha stadgar som är
lämpliga för deras syften. Varje fond skall förvaltas
av fondförvaltare (Fundcos) med lämplig kompetens
och erfarenhet som tillsätts av Manco.

3.1 Ny information — Omorganisation av CDC
Group plc

(17)

Genom skrivelser av den 27 september 2002, registrerad
den 7 oktober 2002, och den 18 november 2002, registrerad den 22 november 2002, överlämnade de brittiska
myndigheterna ny information, som de begärde att
kommissionen skulle beakta i sitt beslut om avslutande
av förfarandet.
Denna nya information gäller en planerad omorganisation av CDC, som anses nödvändig eftersom det enligt
de rådande ledningsformerna inte finns någon konkurrens när det gäller förvaltningen av CDC:s kapital. Den
föreslagna omorganisationen kommer på medellång sikt
att skapa större konkurrens på marknaden för förvaltning av investeringar i fattigare utvecklingsländer.

Omorganisationen innebär att CDC delas upp i följande
två enheter:
— ”CDC-Investco” (6) (det befintliga CDC med vissa
ändringar av de artiklar som styr dess verksamhet),
som skulle fortsätta att inneha CDC:s och dess
dotterbolags penningmedel och investeringstillgångar
på samma villkor som tidigare. CDC-Investco skulle
vara förmånstagare vid den föreslagna skattelättnaden som är föremålet för detta förfarande.

h) De brittiska myndigheterna instämmer i att CDC inte
bör investera i länder som har blivit medlemmar av
Europeiska unionen. De kommer att behandla denna
fråga vid lämpligt tillfälle.

(16)

L 199/31

(19)

Manco skulle inledningsvis vara helägt av staten (genom
ministeriet för internationell utveckling, DFID). Avsikten
är dock att en del av Mancos bolagskapital skulle
erbjudas för försäljning till privata investerare på ett
öppet sätt och under konkurrens. De brittiska myndigheternas rådgivare har hävdat att en försäljning av andelar
i Manco, som skulle vara en mindre och mer okomplicerad transaktion än en försäljning av andelar i CDC
som helhet, kan genomföras under rådande marknadsförhållanden. CDC-Investco kommer att förbli helägt av
staten under omstruktureringen, men regeringen avser
att privata investerare bör tas in i CDC-Investco när
förhållandena är gynnsamma. Strukturen för den nya
organisationen framgår av följande diagram (8):

(6) Firmanamnen ”CDC-Investco” och ”Manco” är endast preliminära.
(7) Se fotnot 5.
(8) Källa: De brittiska myndigheterna.
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En struktur som består av ett förvaltningsbolag och en
uppsättning fonder ses som normal inom den internationella fondförvaltningsbranschen. För CDC väntas en
sådan struktur ge följande fördelar: För det första skulle
de potentiella privata investerarna kunna finna fonder
som är förenliga med deras investeringsstrategier,
eftersom varje fond skulle ha en individuell förväntad
avkastning och riskprofil samt specifika övriga egenskaper. För det andra skulle den överdrivna bedömningen av riskerna, som avhåller investerarna från investeringar i fattigare länder, kunna lindras om man kan
visa att specialiserade fonder når framgångar på specifika
marknader. För det tredje skulle fondstrukturen ge regeringen större insyn och bättre kontrollmöjligheter av
kostnaderna för förvaltningen och av dess resultat och
också bättre möjligheter att vidta korrigerande åtgärder
om fonderna utvecklas sämre än genomsnittet.
3.1.1 Det föreslagna avtalet mellan CDC-Investco och Manco

(21)

Förslaget är att CDC-Investco skulle ingå ett femårigt
avtal om att överföra kapital till fonder som bildas och
förvaltas av Manco. Detta krävs för att säkerställa att
Mancos inledande affärsplan skall kunna genomföras
och att det nya bolaget skall bli ekonomiskt lönsamt.
Avtalet kommer också att innehålla villkor för förvaltningen av CDC:s nuvarande portfölj som skall säkerställa
kontinuitet i inriktningen på utveckling för de befintliga
projekten.
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(22)

Efter fem år som regleras av huvudavtalet skulle CDCInvestco fritt kunna investera sitt inte allokerade kapital i
fonder som startats av såväl andra företag som Manco
och tillhandahålla investeringsförvaltningstjänster på
konkurrenskraftiga villkor. CDC-Investco skulle ibland
välja Manco som portföljförvaltare, men ibland kanske
också en alternativ förvaltare, så att om kanske tio år
CDC skulle anlita en serie förvaltare och däribland
Manco. På liknande sätt förväntar sig de brittiska
myndigheterna att Manco kommer att förvalta kapital
för en rad investerare, bl.a. CDC-Investco. CDC-Investcos
och Mancos inriktning på utvecklingen i fattigare länder
skulle kvarstå efter det att avtalet mellan de båda
parterna har upphört att gälla.

(23)

För förvaltning av investeringsfonder finns det till
större delen standardvillkor eller normalvillkor som
CDC-Investcos och avtal med Manco förväntas innehålla.
De mindre vanligen förekommande villkor som avtalet
kan komma att innehålla kommer endast att gälla
följande aspekter:
a) Det kommer att ingå villkor som förbinder Manco att
ansluta sig till CDC:s urval av länder, dess socialt
ansvarsfulla affärsprinciper och andra politiska
värderingar som för närvarande gäller för CDC.
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Dessförutan skulle CDC inte kunna attrahera privat
kapital för någon form av investering. Vad gäller
påverkan på handeln mellan medlemsstaterna är
kommissionens uppfattning enligt en bestående praxis
att när en stat ingriper för att skapa en ny aktör på de
internationella finansmarknaderna påverkar detta investeringsflödena mellan medlemsstaterna. I detta ärende
fann dock kommissionen att påverkan på handel och
konkurrens var begränsad på grund av den specifika
inriktningen på investeringarna i CDC Group plc.

b) Det kommer att finnas ett fast åtagande från CDC:s
sida att investera i överenskomna Mancoförvaltade
fonder som lanseras under de första fem åren av
transaktionen.
c) Förvaltningsavgifterna kan komma att variera mellan
de olika fonderna beroende på om CDC-Investco är
den enda investeraren i en fond eller en av flera.
CDC-Investco kommer att fortsätta att vara den enda
investeraren i de minst attraktiva fonderna. För dessa
fonder kan avgifterna komma att bli något högre,
men inte högre än de är inom den nuvarande strukturen. När CDC-Investco investerar i en fond tillsammans med andra investerare kommer alla att betala
samma förvaltningsavgifter.

I det följande benämns mottagaren av detta stöd ”CDCInvestco”.

3.1.2 Kommentarer från de brittiska myndigheterna
(24)

(25)

Utan omorganisationen skulle CDC:s ledning ha
oinskränkt rätt att förvalta hela CDC:s kapital, medan det
föreslagna avtalet kommer att gälla under begränsad tid.
På grund av detta finner de brittiska myndigheterna att
deras föreslagna handlingssätt kommer att gynna
konkurrensen.
Uppgifterna i Förenade kungarikets anmälan om skattelättnaden för CDC kommer att fortsätta att gälla. Omorganisationen kommer särskilt att garantera överensstämmelse med kommissionens meddelande om statligt stöd
och riskkapital, eftersom Manco kommer att vara ett
nytt och innovativt företag med inriktning på misslyckanden på riskkapitalmarknaderna i de fattigare
utvecklingsländerna och fatta sina investeringsbeslut på
affärsmässiga grunder utan att ta emot något driftsstöd
eller snedvrida den gemensamma marknadens funktion.
Förhoppningen är att omorganisationen kommer att
påskynda den process som kommer att göra det möjligt
för CDC att avhjälpa marknadsmisslyckandet i fråga om
tillhandahållandet av riskkapital i fattigare länder.

4. BEDÖMNING

4.1 Förekomst av statligt stöd enligt artikel 87.1 i
fördraget
4.1.1 Skattelättnaden
(26)

Inga nya uppgifter har inkommit under förfarandet som
påverkar kommissionens ursprungliga bedömning att
skattelättnaden utgör statligt stöd till CDC Group plc.
Skattelättnaden kommer att leda till minskade statliga
intäkter och påverkar därför statens resurser (9).
Åtgärden kan endast utnyttjas av CDC och är därför
specifik. Det är till fördel för CDC att beviljas status som
investmentbolag och därigenom skatteförmåner.

(9) Beloppet för de uteblivna skatteintäkterna beror på i vilken utsträckning de som investerar i CDC är skyldiga att betala skatt i Förenade
kungariket. Se även kommissionens beslut i ärende N 56/2001
(EGT C 223, 19.9.2002, s. 6).
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4.1.2 Omorganisationen

(27)

Som de brittiska myndigheterna angivit innehåller avtalet
mellan CDC-Investco och Manco villkor som inte är
gängse i följande tre avseenden:
a) Manco kommer att fortsätta att vara bundet av CDC:s
urval av länder, dess socialt ansvarsfulla affärsprinciper och andra politiska värderingar som för närvarande gäller för CDC Group plc. Denna åtgärd kräver
inga statliga medel och utgör därför inte statligt stöd.
b) CDC-Investco kommer att åta sig att investera i
överenskomna Mancoförvaltade fonder som lanseras
inom de första fem åren av transaktionen. För att de
belopp som investeras skall utgöra statliga medel
enligt artikel 87.1 i fördraget skall enligt domstolens
praxis följande tre villkor uppfyllas: i) Offentligägda
medel måste ingå. ii) Åtgärden måste kunna tillskrivas
staten. iii) Medlen måste ha investerats på ett sätt
som en försiktig investerare i en marknadsekonomi
inte skulle ha valt (10).
I detta ärende har kommissionen gjort följande
bedömning av huruvida de tre villkoren är uppfyllda.
i) CDC-Investco kommer inledningsvis att fortsätta
att vara helägt av staten och privatiseringen har
uppskjutits på obestämd tid. När beslutet att anslå
medel fattas utövar de offentliga myndigheterna
uppenbarligen ett dominerande inflytande över
CDC-Investco och bolagets medel är därför
offentligägda medel.
ii) Åtgärden är planerad och anmäld av staten.
iii) De brittiska myndigheterna uppger att avtal som
rör ett moderföretags utläggande på entreprenad
av en central funktion är ovanliga och att det
föreslagna avtalet därför inte ligger inom ramen
för vissa normer på marknaden.
Åtgärden berör därför statliga medel enligt artikel
87.1 i fördraget.

(10) Se t.ex. domen i mål C-482/99, Franska republiken mot kommissionen, REG 2002, s. I-4397.

L 199/34

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Det är endast i förhållande till Manco som CDC-Investco kommer att göra ett åtagande, och åtgärden är
därför riktad. En del av kapitalet i Manco kommer att
privatiseras snarast möjligt, och ett femårigt åtagande
att överföra medel är till fördel för varje privat
förvaltningsföretag, eftersom det garanterar vissa
intäkter och vinster på förvaltningsavgifter. Fondförvaltning på den nivå som Mancos rörelse kommer att
ligga på är en internationell verksamhet. Åtgärden
syftar till att säkerställa lönsamhet på denna marknad
för företaget. Det rör sig därför om en åtgärd som
snedvrider, eller hotar att snedvrida, konkurrensen
och som påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Av detta skäl finner kommissionen att CDC-Investcos
åtagande till Manco utgör statligt stöd till företaget
enligt artikel 87.1 i fördraget. Stödet kan inte kvantifieras.

att medlen investeras och förvaltas på marknadsmässiga
villkor. Att ett separat förvaltningsföretag bildas och
sedan privatiseras kan därför bara innebära att stödet i
ännu högre grad uppfyller de relevanta kriterierna.

(30)

De farhågor som kommissionen uttryckte gällde huvudsakligen stödets varaktighet, då det anmäldes på
obestämd tid. Kommissionen godkänner principiellt inga
skattemässiga ej kvantifierbara statliga stöd på
obegränsad tid. Kommissionen anser i korthet att sådana
statliga åtgärder bör vara tidsbegränsade eftersom det
yttersta målet är att nå fram till en fullt fungerande
marknad utan statliga ingripanden. Allmänt sett
utvecklas riskkapitalmarknaden snabbt, vilket gör att det
inte kan uteslutas att det anmälda stödet kan komma att
snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan
medlemsstaterna i betydligt större utsträckning än i dag.

(31)

Om dock riskkapitalmarknadernas snabba utveckling
också leder till ökade etiska investeringar i de fattigare
utvecklingsländerna kommer den period under vilken
stödet ges att kortas av. Det beror på att de brittiska
myndigheterna, när de väl har kunnat konstatera att de
relevanta marknaderna har utvecklats, kommer att göra
sig av med sin särskilda andel i CDC som skattelättnaden
är kopplad till. Om däremot den relevanta marknaden
inte utvecklas förblir snedvridningen av konkurrensen
begränsad, och stödets varaktighet blir då också av
mindre betydelse.

(32)

Kommissionen hänvisade också till Europeiska rådet,
som vid sitt sammanträde i Barcelona den 15 och 16
mars 2002 uppmanade till minskade totala stödnivåer
och till Europeiska gemenskapens och OECD:s initiativ
för att begränsa skadlig skattekonkurrens. Det är dock
korrekt att Europeiska rådet i Barcelona också uppmanade medlemsstaterna att rikta in det statliga stödet på
påvisade marknadsmisslyckanden. Dessutom är inte
syftet med den anmälda åtgärden att koncentrera
näringsverksamhet till en enda medlemsstat, och den
kan heller inte förväntas ge en sådan effekt. Eftersom de
som investerar i CDC beskattas utifrån sina personliga
förhållanden har de inte någon anledning att göra några
omplaceringar på grund av skattelättnaden för CDCInvestco.

(33)

I sitt beslut att inleda förfaranden uttryckte kommissionen också farhågor om huruvida CDC:s urval av
länder (dess ”universum”) också skulle kunna omfatta
länder som förväntas ansluta sig till Europeiska unionen
under 2004. De brittiska myndigheterna kommer att
säkerställa att CDC-Investco inte investerar i länder som
har blivit medlemmar av Europeiska unionen. Denna
farhåga kvarstår således inte längre. Dessutom ingår inga
EES-länder i ”CDC:s universum”.

Manco kommer att privatiseras under öppenhet och
konkurrens. Kommissionen finner därför att det på
denna nivå inte förekommer någon selektivitet och
att stödet inte förs vidare till de privata investerarna i
Manco.
c) Förvaltningsavgifterna kommer visserligen att variera
mellan fonderna, men de kommer att avspegla kostnaderna. När CDC-Investco investerar i samma fonder
som privata investerare kommer avgifterna att vara
de samma för alla investerare. Kommissionen kan
därför inte se någon fördel för Manco, och inte heller
för privata investerare, och differentieringen av
förvaltningsavgifterna i de olika fonderna utgör inte
statligt stöd enligt artikel 87.1 i fördraget.

4.2 Stödets förenlighet med den gemensamma
marknaden enligt artikel 87.3 c i fördraget

(28)

7.8.2003

Enligt artikel 87.3 c i fördraget får kommissionen medge
undantag för ”stöd för att underlätta utveckling av vissa
näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte
påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som
strider mot det gemensamma intresset”. I detta fall skall
stödet underlätta utvecklingen av privata EU-investerares
riskkapitalinvesteringar i de fattigare utvecklingsländerna.
De båda stödåtgärderna bedöms nedan var för sig.

4.2.1 Skattelättnaden

(29)

När kommissionen beslutade att inleda förfaranden
enligt artikel 88.2 i fördraget hade den inga tvivel om att
stödet i sig var förenligt med den gemensamma marknaden. Stödet till CDC-Investco ges i överensstämmelse
med gemenskapens utvecklingspolitik så som den
fastställs i artikel 177 i fördraget. Åtgärden har också
många av de positiva inslag som beskrivs i kommissionens meddelande om statligt stöd och riskkapital. Ett
flertal av kriterierna för dessa är avsedda att säkerställa
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Sammanfattningsvis håller kommissionen fast vid sitt
ställningstagande att stöd, särskilt skattemässigt sådant,
inte får godkännas på obestämd tid. Kommissionen anser
dock att stödet undantagsvis kan medges för en första
period på tjugo år på grund av dess särskilda art och
syfte, de brittiska myndigheternas avsikt att upphöra
med åtgärden så snart den inte längre är nödvändig, den
begränsade snedvridning av konkurrensen den orsakar
och frånvaron av synpunkter från tredje man. Om stödet
kan godkännas eller ej för längre tid kan bättre bedömas
vid ett senare tillfälle när det finns förutsättningar för att
beakta eventuella förändringar på marknaden. Om de
brittiska myndigheterna så önskar får de därför anmäla
en förlängning av stödet till kommissionen från och med
utgången av den första tioårsperiod som det tillämpats.
4.2.2 Det femåriga åtagandet att överföra medel till Manco

(35)

(36)

(37)

Kommissionen beaktar att omorganisationen av CDC
Group plc är en lämplig åtgärd under nuvarande marknadsförhållanden och att den kommer att göra det
lättare att uppnå syftet för stödordningen, dvs. att attrahera privat kapital till investeringar i fattigare utvecklingsländer. En struktur med ett förvaltningsföretag och
en uppsättning fonder är en vedertagen norm inom den
internationella fondförvaltningsbranschen.
Kommissionen beaktar också att de brittiska myndigheterna finner det nödvändigt att CDC-Investco åtar sig att
investera i överenskomna Mancoförvaltade fonder under
de första fem år som verksamheten fungerar enligt den
nya strukturen. På så sätt garanteras Manco intäkter i
form av förvaltningsavgifter. Kommissionen medger att
det är viktigt att säkerställa lönsamhet för Manco under
inledningen av dess verksamhet, eftersom bolaget är ett
instrument för den fortsatta brittiska utvecklingspolitiken.
Kommissionen finner att åtagandet att överföra medel
under en femårsperiod kan anses stå i proportion till det
eftersträvade utvecklingsmålet. Stödet till Manco kan
därför anses förenligt med den gemensamma marknaden
i enlighet med artikel 87.3 c i fördraget. Detta beslut
överensstämmer också med artikel 178 i fördraget, där
det anges att gemenskapen skall beakta målen i artikel
177 då den genomför sådan politik som kan beröra
utvecklingsländer.
5. SLUTSATS

(38)

Kommissionens slutsats är att det stöd som beviljas i
form av en skattelättnad för CDC-Investco är förenligt
med den gemensamma marknaden i enlighet med artikel
87.3 c i fördraget. Det kan dock i detta skede endast
godkännas för en första period på tjugo år från ikraftträdandet. Från och med utgången av den första tioårsperiod då stödordningen tillämpats får de brittiska myndigheterna anmäla en förlängning av denna utöver de
ursprungliga tjugo åren.
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(39)

Även det stöd som beviljas Manco i form av ett femårigt
åtagande från CDC-Investco att investera i överenskomna
fonder som lanseras av Manco är förenligt med den
gemensamma marknaden i enlighet med artikel 87.3 c i
fördraget och kan godkännas för den femårsperiod som
anmälan avser.

(40)

Kommissionen fäster stor vikt vid det pågående arbetet
för att bekämpa skadliga beskattningsmetoder, både
inom Europeiska gemenskapen (uppförandekodsgruppen) och inom OECD (OECD:s forum för skadliga
beskattningsmetoder). Eftersom CDC endast skall göra
faktiska och aktiva investeringar i tredje land bör dock
stödordningen anses vara i överensstämmelse med
gemenskapens inställning i detta avseende. Kommissionen kommer att granska detta ingående i de årliga
rapporter som de brittiska myndigheterna skall
överlämna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det statliga stöd, anmält den 17 januari 2001 i form av en
skattelättnad, som Förenade kungariket planerar att genomföra
med stöd av lagen CDC Act 1999 till förmån för det investeringsföretag som skall bildas genom en omorganisation av CDC
Group plc, preliminärt betecknat ”CDC-Investco”, är förenligt
med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i
fördraget.
Skattelättnaden godkänns för en första period på tjugo år från
ikraftträdandet.
Det statliga stöd i form av ett åtagande från det investeringsföretag som preliminärt betecknas ”CDC-Investco” att investera
i vissa överenskomna fonder som Förenade kungariket planerar
att genomföra till förmån för det förvaltningsföretag som skall
bildas genom en omorganisation av CDC Group plc och som
preliminärt betecknas ”Manco” är förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i fördraget. Stödet
godkänns för en period av fem år från och med det att avtalet i
detta ärende mellan de båda bolagen trätt i kraft.
Genomförandet av stödet godkänns följaktligen för de angivna
perioderna.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien
och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2003.
På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 april 2003
om det statliga stöd som Tyskland genomfört till förmån för Heckert Werkzeugmaschinen GmbH
[delgivet med nr K(2003) 1326]
(Endast den tyska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2003/591/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,

A. Privatiseringen
(4)

År 1991 övergick ägandeskapet av Kombinat Fritz
Heckert till tyska Treuhandanstalt (THA) och företagets
döptes om till Heckert-Chemnitzer Werkzeugmaschinen
GmbH (H-CW).

(5)

Efter ett öppet och villkorslöst anbudsförfarande såldes
de huvudsakliga delarna av maskinverktygsproduktionen
den 24 september 1993 under namnet Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH (HCW) till Traub AG
i Reichenbach. Inköpspriset uppgick till 7 miljoner tyska
mark (3,57 miljoner euro). Vid denna tidpunkt sysselsatte HCW 420 personer.

(6)

I samband med privatiseringen fick företaget stöd på
sammanlagt cirka 81,6 miljoner euro enligt godkända
ordningar. Bland dessa åtgärder ingick bl.a. de återstående garantierna för kontokrediter och borgensåtaganden på 11 miljoner mark (5,6 miljoner euro) som
ursprungligen beviljats av Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) före privatiseringen. Dessa garantier som då gällde upp till 80 % av
krediterna övertogs sedermera av delstaten Sachsen och
förbundsstaten (3).

(7)

År 1995 började Traub AG drabbas av finansiella svårigheter. På grund av Traub AG:s dåliga resultat frös
bankerna hela gruppens kreditlimiter. I slutet av 1996
tvingades både Traub AG och HCW genom den
uppkomna likviditetsbristen att gå i konkurs. Vid
tidpunkten för konkursen sysselsatte HCW 640
personer.

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a i detta,
efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter
tillfälle att yttra sig (1) och med beaktande av dessa synpunkter,
och
av följande skäl:

I. FÖRFARANDE
(1)

Genom en skrivelse till kommissionen av den 28
december 1999 anmälde Tyskland det stöd som beviljats
Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. Stödärendet registrerades under nr NN 7/2000. I skrivelser av den 21
januari 2000, den 26 januari och den 1 augusti 2001
bad kommissionen om ytterligare information. Svar från
Tyskland mottogs i skrivelser av den 24 februari 2000,
29 maj och 6 september 2001.

(2)

Genom en skrivelse av den 28 december 2001 underrättade kommissionen Tyskland om sitt beslut att inleda
det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget
avseende detta stöd och uppmanade berörda parter att
inkomma med sina synpunkter (2). Från och med detta
datum har ärendet varit registrerat under nr C 93/2001.
Tyskland inkom med kommentarer den 28 januari och
den 1 mars 2002.

B. Fortsättning av den konkursförvaltade verksamheten

II. BESKRIVNING

1. Stödmottagaren
(3)

Ärendet avser undsättnings- och omstruktureringsstöd
till Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. Företaget tillverkar maskinverktyg och är specialiserat på produktion
av fräsmaskiner. Företaget är beläget i Chemnitz i delstaten Sachsen, ett stödområde i den mening som avses i
artikel 87.3 a i EG-fördraget. HWG är efterträdare till det
tidigare statsägda Kombinat Fritz Heckert.

(1) EGT C 51, 26.2.2002, s. 13.
(2) Se fotnot 1.

(8)

Konkursförvaltaren beslöt att fortsätta verksamheten i
HCW för att förbereda företaget för försäljning. Den 24
januari 1997 bildade han Heckert Werkzeugmaschinen
GmbH (HWG) av resterna från HCW. Detta skedde för
att möjliggöra agerande på marknaden med ett företag
som inte var försatt i konkurs. HWG:s syfte vara att få in
och effektuera nya beställningar medan det konkursförsatta HCW fortsatte att tillverka de produkter som
skulle säljas via HWG.

(3) Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344, 15.7.1991
(N 297/91).
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Den 29 november 1996 beviljade Deutsche Bank ett lån
på totalt 16 miljoner mark (8,16 miljoner euro) till den
konkursförvaltade verksamheten. Den 13 juni 1997
utökades lånet med 12 miljoner mark (6,12 miljoner
euro) för att säkra effektueringen av de viktigaste
beställningarna. Lånet beviljades till en ränta av 7,5 %
per år och skulle återbetalas den 15 februari 1998. Lånet
tilldelades en offentlig garanti på upp till 80 % av
förbundsstaten och delstaten. Provisionen för garantin
uppgick till 0,5 % och garantin löpte ut samma dag som
lånet skulle återbetalas.

(10)

Dessutom beviljade Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) konkursförvaltaren ett lån
den 7 augusti 1997 på 9,5 miljoner mark (4,9 miljoner
euro) till en ränta på 6 %.

(11)

Båda åtgärderna vidtogs för att täcka driftskostnaderna
under konkursförfarandet.

undsättnings- och omstruktureringsstöd (3) (riktlinjerna).
Eftersom stödet beviljats före ikraftträdandet av de nya
riktlinjerna år 1999 (4) bedömdes det på grundval av de
gamla riktlinjerna från 1994.
(17)

b) Huruvida den 80-procentiga garantin för det utökade
lånet från Deutsche Bank från 16 miljoner mark
(8,16 miljoner euro) till 28 miljoner mark (14,3
miljoner euro) – som då förfarandet inleddes
bedömdes vara ett undsättningsstöd – uppfyllde kriterierna i riktlinjerna.
c) Huruvida KfW:s refinansiering av lånet från Deutsche
Bank på 10 miljoner mark (5,1 miljoner euro) –
särskilt räntesatsen på 3,75 % och återbetalningsplanen med ursprungligen 2½ amorteringsfria år –
överensstämde med ordningen.

Den 16 juni 1998 försålde konkursförvaltaren HWG och
även HCW:s nödvändiga produktionstillgångar till den
schweiziska verktygsmaskintillverkaren Starrag AG
(Starrag). Inköpspriset för HWG låg på 50 000 mark
(25 510 euro). Det pris som betalades för tillgångarna
uppgick till 47,4 miljoner mark (24,2 miljoner euro).

(13)

I samband med försäljningen av verksamheten till
Starrag avstod BvS från återbetalningen av de ovan
nämnda lånet på 9,5 miljoner mark (4,9 miljoner euro).
Senare informerade dock Tyskland kommissionen om att
konkursförvaltaren den 10 maj 2001 till fullo återbetalat
lånet med ränta.

(14)

Vidare beviljade Deutsche Bank den 19 september 1998
ett lån på 10 miljoner mark (5,1 miljoner euro) till
HWG som finansierades med offentliga medel genom
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) enligt en stödordning som godkänts av kommissionen (1). Lånet beviljades
med en löptid på tio år till en ränta på 3,75 % och skall
återbetalas med 16 delbetalningar fr.o.m. slutet av
februari 2001.

d) Huruvida det BvS-lån på 9,5 miljoner mark (4,9
miljoner euro) – som då förfarandet inleddes
bedömdes vara undsättningsstöd – kunde betraktas
som en del av en engångsundsättningsinsats och om
det motsvarade de tidsfrister som fastställts för återbetalningar i riktlinjerna.
(18)

(15)

Slutligen mottog HWG även investeringsbidrag på 13,28
miljoner mark (6,78 miljoner euro) liksom en investeringspremie (Investitionszulage) på 499 800 mark
(255 000 euro) på grundval av godkända stödordningar (2).

I beslutet att inleda ett formellt undersökningsförfarande
bedömdes åtgärderna mot bakgrund av riktlinjerna för

(1) KfW-Mittelstandsprogramm, SG (96) D/3473, 29.3.1996 (NN 37/
95).
(2) 27. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”
Investitionszulagengesetz 1996, SG (96) 3794, 11.4.1996 (N 494/
A/95).

Vad gäller Tysklands påstående om att åtgärderna beviljades som omstruktureringsstöd och därför kunde anses
vara förenliga med den gemensamma marknaden betvivlade kommissionen huruvida stödmottagaren, enligt riktlinjerna, var berättigad att få omstruktureringsstöd.

III. KOMMENTARER FRÅN TYSKLAND
(19)

Under det formella undersökningsförfarandet inkom
Tyskland med följande kompletterande eller reviderade
information:
1. I fråga om garantier som beviljats vid privatiseringen

2. Beslutet att inleda ett förfarande enligt artikel
88.2 i EG-fördraget
(16)

När förfarandet inleddes gav kommissionen uttryck för
följande tvivel:
a) Huruvida de garantier på 11 miljoner mark (5,6
miljoner euro) för kontokrediter och borgensåtaganden som beviljats i samband med privatiseringen
uppfyllde villkoren för den ordning som åberopats. I
synnerhet förelåg tvivel om huruvida garantierna
kunde övertas gemensamt av förbundsstaten och delstaten och om åtgärderna utgjorde en delvis och tidsmässigt begränsad garanti, vilket krävs i ordningen.

C. Försäljning av verksamheten till en ny investerare
(12)

L 199/37

(20)

Tyskland meddelar kommissionen att garantierna för det
lån på 11 miljoner mark (5,6 miljoner euro) som gavs
vid privatiseringen den 21 februari 1995 beviljades som
65-procentiga – och inte 80-procentiga – förlustgarantier fram till den 31 december 2002. Från den 31
december 1999 minskades garantin med 25 % årligen.

(3) EGT C 368, 23.12.1994, s. 12.
(4) EGT C 288, 9.10.1999, s. 2.

L 199/38
(21)
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(22)

Sachsen vid privatiseringen skall noteras att garantier för
investeringskrediter och tidsbegränsade driftskrediter
tillåts i den nämnda ordningen upp till 80 %.

Uppdelningen av garantiåtagandet 60/40 mellan
förbundsstaten och delstaten betecknas som en intern
åtgärd som inte påverkar ordningens totala stödtak,
vilket kommissionen informerades om i en skrivelse av
den 26 juni 1995.
2. 80-procentig garanti under konkursförfarandet

(28)

I fråga om denna garanti meddelar Tyskland att den
beviljats på grundval av samma stödordning som tidigare
garantier (1) och därför inte skall betraktas som ett
engångsstöd.
3. Lånet från Deutsche bank som refinansierades av
KfW under konkursförfarandet

(23)

(24)

(25)

I fråga om det refinansierade lånet från Deutsche Bank
på 10 miljoner mark (5,1 miljoner euro) meddelar Tyskland att endast 96 % av lånet verkligen utbetalades till
det gynnade företaget, även om 100 % av det nominella
beloppet skulle betalas tillbaka. Lånet beviljades därför
till en effektiv ränta av 4,58 %.
Vidare understryker Tyskland att lånet refinansierades i
överensstämmelse med Mittelstandsprogramm Ost (2)
som fram till utgången av 1998 föreskrev en ränta som
nedskrivits med 0,25 % i förhållande till Mittelstandsprogramm West. Diskrepansen på de räntesatser som
användes av KfW och kommissionens referensräntesats
beror enligt Tyskland på att marknadsräntan vid den
aktuella tidpunkten var fallande och att referensräntesatsen endast justeras med långa mellanrum.

(29)

Då undersökningsförfarandet inleddes bedömdes den 80procentiga offentliga garantin i samband med ökningen
av lånet från Deutsche Bank från 16 miljoner mark
(8,16 miljoner euro) till 28 miljoner mark (14,3 miljoner
euro) vara undsättningsstöd och kommissionen hyste
tvivel om huruvida villkoren för ett undsättningsstöd var
uppfyllda.

(30)

Sedan undersökningsförfarandet inletts meddelade Tyskland att garantin beviljats på grundval av samma garantiordning som den ovan nämnda garantin. Kommissionen
konstaterar att det handlar om en tidsbegränsad 80procentig garanti för ett tidsbegränsat driftslån, som
förefaller ingå i ordningen och därför inte behöver
bedömas ytterligare.

Dessutom påpekar Tyskland att amorteringen i enlighet
med Mittelstandsprogramm Ost börjar efter 2½ år.

I fråga om förenligheten för det BvS-lån på 9,5 miljoner
mark (4,9 miljoner euro) som beviljades under konkursförfarandet, förklarade Tyskland att detta uppfyllde villkoren i riktlinjerna för undsättningsstöd. Tyskland menar
att amorteringsfristen i de fall där stödmottagaren
befinner sig i ett konkursförfarande inte är utslagsgivande, eftersom återbetalningen härvid sker ur behållningen från konkursförfarandet. Detta leder i regel till
förseningar. Dessutom framhåller Tyskland att lånet
uteslutande användes för att upprätthålla affärsverksamheten i HCW.

3. Lånet från Deutsche Bank som refinansierades av
KfW under konkursförfarandet

(31)

I fråga om det lån från Deutsche Bank som refinansierades av KfW noterar kommissionen de upplysningar
som inkom från Tyskland efter det att förfarandet inletts.
Enligt dessa beviljades lånet med en effektiv ränta på
4,58 %. Dessutom uppfyller åtgärderna bestämmelserna i
det program som gäller för östra Tyskland, enligt vilket
2½ amorteringsfria år är tillåtna och räntan nedsättas
med 0,25 % i jämförelse till det program som gäller för
västra Tyskland. I detta sammanhang kan det också
konstateras att lånet beviljades vid en tidpunkt då marknadsräntorna var fallande och kommissionens referensräntesats, som i september 1998 fortfarande låg på
5,94 %, justerades till 4,87 % i november 1997.

(32)

Mot bakgrund av dessa upplysningar förefaller åtgärderna uppfylla bestämmelserna i Mittelstandsprogramm
och behöver därför inte bedömas vidare.

IV. BEDÖMNING

1. Garantierna i samband med privatiseringen
(27)

I fråga om de garantier för kontokrediter på 5,5 miljoner
mark samt de avalramar på 5,5 miljoner mark som
ställts till förfogande av förbundsstaten och delstaten

(1) Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344, 15.7.1991
(N 297/91).
(2) KfW Mittelstandsprogramm Ost, SG (96) D/3475, 29.3.1996 (NN
24/96).

Kommissionen baserar sig på den tyska upplysningarna
om att garantierna endast täckte 65 % av lånet till och
med den 31 december 2002. Dessutom kan det konstateras att den interna uppdelningen mellan förbundsstaten
och delstaten – kommissionen informerades om denna i
en skrivelse av den 26 juni 1995 – inte har bidragit till
att ändra stödtaket eller andra tillägg enligt ordningen.
Dessa åtgärder förefaller alltså motsvara villkoren i den
nämnda ordningen och behöver därför inte bedömas i
föreliggande beslut.

2. 80-procentig garanti under konkursförfarandet

4. BvS-lånet under konkursförfarandet
(26)

7.8.2003

7.8.2003
(33)

(34)
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Följaktligen behöver de åtgärder som överensstämmer
med godkända ordningar inte någon ytterligare bedömning inom ramen för föreliggande beslut.
I överensstämmelse härmed kan endast det BvS-lån på
9,5 miljoner mark (4,9 miljoner euro) som beviljades
1997 under konkursförfarandet betraktas som
engångsstöd.
4. BvS-lånet som beviljades under konkursförfarandet

(35)

(36)

Kommissionen
konstaterar
att
det
nämnda
engångsstödet, dvs. BvS-lånet på 9,5 miljoner mark (4,9
miljoner euro) under tiden återbetalats med en ränta på
6 %. Den noterar likaledes att kommissionens referensräntesats, som används för att fastslå vilken ränta
som skall uttagas vid fall av återkrav av oförenligt stöd,
uppgick till 5,54 % vid den tid då detta lån beviljades.
Mot bakgrund av det ovan anförda drar kommissionen
slutsatsen att det potentiellt oförenliga statliga stödet,
dvs. lånet från BvS på 9,5 miljoner mark (4,9 miljoner
euro), har återvunnits och all potentiell snedvridning av
konkurrensen till följd av detta stöd därför har
undanröjts.

L 199/39
V. SLUTSATS

(37)

Undersökningsförfarandet enligt fördragets artikel 88.2
har således blivit överflödigt med avseende på denna
åtgärd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Härmed avslutas det formella undersökningsförfarande enligt
artikel 88.2 i EG-fördraget som inleddes den 20 december
2001 med anledning av ett stöd som Tyskland beviljat Heckert
Werkzeugmaschinen GmbH.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 2003.
På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

