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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1662/2003
av den 22 september 2003
om ändring av förordning (EG) nr 1030/2003 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på
Liberia
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(3)

Förordning (EG) nr 1030/2003, som bland annat
förbjuder tillhandahållande av teknisk utbildning eller
tekniskt stöd avseende krigsmateriel och all annan tillhörande materiel till Liberia, bör ändras i enlighet därmed.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 301 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2003/666/GUSP av
den 22 september 2003 om ändring av gemensam ståndpunkt
2001/357/GUSP om restriktiva åtgärder mot Liberia (1),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

Artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1030/2003 skall ersättas med
följande:
”2.

(1)

(2)

Den 1 augusti 2003 beslutade FN:s säkerhetsråd genom
sin resolution 1497 (2003) att bemyndiga FN:s
medlemsstater att upprätta en multinationell styrka i
Liberia för att stödja genomförandet av avtalet om
vapenvila från den 17 juni 2003, och att undanta leverans av vapen och därtill hörande materiel samt tillhandahållande av teknisk utbildning eller tekniskt bistånd till
den multinationella styrkan från det vapenembargo som
infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 1343
(2001) av den 7 mars 2001.

Genom gemensam ståndpunkt 2001/357/GUSP (2) och
förordning (EG) nr 1030/2003 (3) infördes restriktiva
åtgärder mot Liberia. Gemensam ståndpunkt 2003/666/
GUSP innehåller bestämmelser om en ändring av den
nuvarande ordningen så att den anpassas till resolution
1497 (2003).

Förbudet enligt punkt 1 skall inte gälla följande:

a) Tillhandahållande av teknisk utbildning och tekniskt
bistånd som är avsett endast som stöd till och för
användning av den multinationella styrkan i Liberia, om
tillstånd för sådan verksamhet har beviljats av de i bilaga
I förtecknade behöriga myndigheterna i den medlemsstat, där den som tillhandahåller tjänsten är etablerad.
b) Varje annat tillhandahållande av teknisk utbildning och
tekniskt bistånd för vilket den kommitté som inrättas
genom punkt 14 i FN:s säkerhetsråds resolution 1343
(2001) på förhand har beviljat undantag. Sådana
undantag skall utverkas genom de behöriga myndigheter
i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga I till denna
förordning.”

Artikel 2
(1) Se sidan 28 i detta nummer av EUT.
(2) EGT L 126, 8.5.2001, s. 1. Gemensamma ståndpunkten senast
ändrad genom gemensam ståndpunkt 2003/365/GUSP (EUT L 124,
20.5.2003, s. 49).
3
( ) EUT L 150, 18.6.2003, s. 1.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 september 2003.
På rådets vägnar
R. BUTTIGLIONE

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1663/2003
av den 22 september 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 23 september 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 september 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 22 september 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 ( )

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052
060
092
096
999

129,9
108,2
107,3
72,9
104,6

0709 90 70

052
999

115,6
115,6

0805 50 10

382
388
524
528
999

58,3
64,0
69,7
54,9
61,7

0806 10 10

052
064
999

89,1
61,2
75,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
720
800
804
999

79,0
71,6
112,5
98,0
71,2
167,5
97,9
99,7

0808 20 50

052
064
388
720
999

104,6
61,3
82,0
91,0
84,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
624
999

117,1
145,1
131,1

0809 40 05

052
060
066
624
999

62,0
59,0
75,3
94,4
72,7

1

(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 1664/2003
av den 22 september 2003
om upphörande av fiske efter kummel med fartyg under belgisk 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) nr 806/2003 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

(2)

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

eller som är registrerade i Belgien, uppnått den tilldelade
kvoten för år 2003. Belgien har förbjudit fiske av detta
bestånd från och med den 1 september 2003. Det är
därför lämpligt att utgå från detta datum.

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
kommissionens förordning (EG) nr 1407/2003 (4),
föreskrivs kvoter för kummel 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 kummel i farvattnen i ICES-område VIII a,
b, d och e, som gjorts av fartyg som för belgisk flagg

Fångster av kummel i farvattnen i ICES-område VIII a, b, d och
e, som gjorts av fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien, skall anses ha uttömt den kvot som tilldelats
Belgien för år 2003.
Fiske efter kummel i farvattnen i ICES-område VIII a, b, d och
e, som görs av fartyg som för belgisk flagg eller som är registrerade i Belgien, 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 1 september 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 september 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 201, 8.8.2003, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1665/2003
av den 22 september 2003
om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto,
Mela Val di Non, samt Clementinas de las Tierras del Ebro, eller Clementines de les Terres de
l'Ebre)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Dessa beteckningar kan därför tas upp i ”Register över
skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” och därmed vara skyddade inom
gemenskapen såsom skyddade ursprungsbeteckningar
eller skyddade geografiska beteckningar.

(5)

Bilagan till denna förordning kompletterar bilagan till
kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (4), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1491/2003 (5).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den
14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), senast ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 692/2003 (2),
särskilt artikel 6.3 och 6.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 5 i förordning (EEG) nr 2081/92
har Italien lämnat in dels en ansökan till kommissionen
om att få beteckningen ”Clementine del Golfo di
Taranto” registrerad som geografisk beteckning, dels en
ansökan om att få beteckningen ”Mela Val di Non” registrerad som ursprungsbeteckning, och Spanien har
lämnat in en ansökan om att få beteckningen ”Clementinas de las Tierras del Ebro”, eller ”Clementines de les
Terres de l'Ebre”, registrerad som geografisk beteckning.

(2)

I enlighet med artikel 6.1 i den förordningen har det
konstaterats att dessa ansökningar är förenliga med den
förordningen, särskilt att de innehåller alla de uppgifter
som föreskrivs i artikel 4 i förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr
2081/92 har lämnats in till kommissionen efter offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (3)
av de beteckningar som anges i bilagan till den här
förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 skall kompletteras med
de beteckningar som anges i bilagan till den här förordningen,
och dessa beteckningar skall tas upp i ”Register över skyddade
ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar”
i egenskap av skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) eller skyddade geografiska beteckningar (SGB), i enlighet med artikel 6.3
i förordning (EEG) nr 2081/92.

Artikel 2
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 22 september 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.
(2) EUT L 99, 17.4.2003, s. 1.
(3) EGT C 11, 17.1.2003, s. 7 (Clementine del Golfo di Taranto).
EGT C 30, 8.2.2003, s. 15 (Mela Val di Non).
EGT C 22, 19.1.2003, s. 5 (Clementinas de las Tierras del Ebro eller
Clementines de les Tierres de l'Ebre)

(4) EGT L 327, 18.12.1996, s. 11.
(5) EUT L 214, 26.8.2003, s. 6.
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BILAGA
PRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET, AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL
Frukt och grönsaker, obearbetade
ITALIEN
Clementine del Golfo di Taranto (SGB)
Mela Val di Non (SUB)
SPANIEN
Clementinas de las Tierras del Ebro, eller Clementines de les Terres de l'Ebre (SGB)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1666/2003
av den 22 september 2003
om rättelse av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för
citroner, bordsdruvor, päron, aprikoser, persikor och nektariner samt plommon
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Förordning (EG) nr 1487/2003 trädde i kraft den 1
september 2003, och för att värna om ordningens enhetlighet är det därför lämpligt att korrigeringen träder i
kraft samma datum.

(4)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (2), särskilt artikel
33.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1555/96
av den 30 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för
systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för
frukt och grönsaker (3) ändrades senast genom förordning (EG) nr 1487/2003 (4).
Vid en kontroll har det framkommit att de tröskelvolymer som fastställts för tilläggstull är felaktiga när det
gäller citroner, bordsdruvor, päron, aprikoser, persikor
och nektariner samt plommon. Därför bör bilagan korrigeras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 1555/96 skall ersättas med
bilagan till den här förordningen.
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 1 september 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 september 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.
EGT L 7, 11.1.2003, s. 64.
EGT L 193, 3.8.1996, s. 1.
EUT L 213, 23.8.2003, s. 7.
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BILAGA
”BILAGA
Utan att tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen påverkas skall varuslaget endast anses
som vägledande. Tillämpningsområdet för tilläggstullen i denna bilaga avgörs genom KN-numrens omfattning vid den
tidpunkt då den här förordningen antogs. När KN-numret föregås av ’ex’ skall tillämpningsområdet för tilläggstullen
fastställas på grundval av såväl KN-numrets omfattning som motsvarande tillämpningsperiod.
Löpnummer

78.0015

KN-nr

ex 0702 00 00

Varuslag

Tomater

78.0020
78.0065

Tillämpningsperioder

— 1 oktober till 31 mars
— 1 april till 30 september

ex 0707 00 05

Gurka

Tröskelvolymer
(ton)

190 815
17 676

— 1 maj till 31 oktober

7 037

— 1 november till 30 april

4 555

Kronärtskockor

— 1 november till 30 juni

1 109

78.0075
78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

Zucchini

— 1 januari till 31 december

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Apelsiner

— 1 december till 31 maj

78.0120

ex 0805 10 50

Klementiner

— 1 november till slutet av februari

81 509

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandariner (inbegripet tangeriner och
satsumas); wilkings och hybrider som
liknar citrusfrukter

— 1 november till slutet av februari

85 422

78.0155

ex 0805 50 10

Citroner

— 1 juni till 31 december

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

78.0160

50 201
331 166

183 211

— 1 januari till 31 maj

63 096

78.0170

ex 0806 10 10

Bordsdruvor

— 21 juli till 20 november

62 108

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Äpplen

— 1 januari till 31 augusti

642 617

ex 0808 20 50

Päron

78.0180
78.0220

— 1 september till 31 december

78.0235

42 076

— 1 januari till 30 april

212 016

— 1 juli till 31 december

84 984

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikoser

— 1 juni till 31 juli

24 312

78.0265

ex 0809 20 95

Körsbär utom surkörsbär

— 21 maj till 10 augusti

62 483

78.0270

ex 0809 30

Persikor, inbegripet nektariner

— 11 juni till 30 september

78.0280

ex 0809 40 05

Plommon

— 11 juni till 30 september

113 101
18 236”
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/41/EG
av den 3 juni 2003
om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(6)

Detta direktiv utgör således ett första steg på vägen mot
en inre marknad för tjänstepensioner som organiseras på
europeisk nivå. Genom att det fastställs att aktsamhetsprincipen (”the prudent person rule”) skall vara den
grundläggande principen för kapitalplaceringar och
genom att det görs möjligt för institut att bedriva verksamhet över gränserna främjas en överflyttning av
sparandet till tjänstepensionsområdet, vilket bidrar till
ekonomiska och sociala framsteg.

(7)

Syftet med de aktsamhetsregler som fastställs i detta
direktiv är dels att garantera en hög grad av trygghet för
de framtida pensionärerna genom att införa strikta tillsynskrav, dels att möjliggöra effektiv förvaltning av
tjänstepensionsplaner.

(8)

Institut som drivs helt åtskilt från ett uppdragsgivande
företag och som förvaltar fonderade medel utifrån det
enda syftet att tillhandahålla pensionsförmåner bör ha
frihet att tillhandahålla tjänster och frihet att investera
utan begränsningar, med förbehåll endast för samordnade aktsamhetskrav, oavsett om dessa institut är juridiska personer eller inte.

(9)

I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna fortfarande ha det fulla ansvaret för tjänstepensionssystemens uppbyggnad, liksom för beslut om vilken
roll var och en av de tre ”pelarna” i pensionsförsäkringssystemet skall spela i enskilda medlemsstater. När det
gäller den andra pelaren bör de också ha det fulla
ansvaret för den roll och funktion som de olika institut
som tillhandahåller tjänstepensionsförmåner har, t.ex.
branschtäckande pensionsfonder, företagspensionsfonder
och livförsäkringsföretag. Detta direktiv är inte ägnat att
ifrågasätta detta prerogativ.

(10)

De nationella reglerna för egenföretagares engagemang i
tjänstepensionsinstitut skiljer sig åt. I vissa medlemsstater
kan tjänstepensionsinstitut drivas på grundval av
överenskommelser med en branschorganisation eller
grupper av sådana vars medlemmar uppträder i egenskap av egenföretagare eller direkt med egenföretagare
och anställda. I vissa medlemsstater kan en egenföretagare även bli medlem i ett institut när denne uppträder i
egenskap av arbetsgivare eller tillhandahåller sina
yrkesmässiga tjänster åt ett företag. I vissa medlemsstater
kan inte egenföretagare bli medlemmar i ett tjänstepensionsinstitut om inte vissa villkor, inbegripet sådana som
framgår av social- och arbetsmarknadslagstiftningen, är
uppfyllda.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 47.2, artikel 55 och artikel 95.1 i
detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

En verklig inre marknad för finansiella tjänster är
avgörande för den ekonomiska tillväxten och skapandet
av nya arbetstillfällen inom gemenskapen.

(2)

Betydande framsteg har redan gjorts i upprättandet av
denna inre marknad, vilket har inneburit att finansiella
institut fått möjlighet att bedriva verksamhet i andra
medlemsstater, samtidigt som en hög nivå säkerställts för
konsumentskyddet på området finansiella tjänster.

(3)

I kommissionens meddelande ”Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan”, anges
en rad åtgärder som behövs för att fullborda den inre
marknaden för finansiella tjänster, och Europeiska rådet
manade vid sitt möte i Lissabon den 23 och 24 mars
2000 till att denna handlingsplan skulle genomföras
senast under år 2005.

(4)

I handlingsplanen för finansiella tjänster framhålls att
högsta prioritet bör ges åt behovet av att upprätta ett
direktiv om särskild tillsyn över institut som tillhandahåller tjänstepensioner, eftersom dessa är viktiga finansiella institut som spelar en nyckelroll när det gäller att
säkerställa de finansiella marknadernas integration, effektivitet och likviditet, men som inte omfattas av en
samlad ramlagstiftning på gemenskapsnivå som ger dem
möjlighet att fullt ut utnyttja den inre marknadens
fördelar.

(5)

Eftersom system för social trygghet utsätts för allt större
påfrestningar kommer tjänstepensioner i högre grad att
utnyttjas som ett komplement i framtiden. Tjänstepensioner bör därför utvecklas, dock utan att socialförsäkringspensionssystemens betydelse ifrågasätts när
det gäller ett tryggt, varaktigt och effektivt socialt skydd,
som bör garantera en godtagbar levnadsstandard på
ålderdomen och som därför bör stå i fokus för målet att
förstärka den europeiska sociala modellen

(1) EGT C 96 E, 27.3.2001, s. 136.
(2) EGT C 155, 29.5.2001, s. 26.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 4 juli 2001 (EGT C 65 E,
14.3.2002, s. 135), rådets gemensamma ståndpunkt av den 5
november 2002 (ännu ej offentliggjord i EUT), Europaparlamentets
beslut av den 12 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets
beslut av den 13 maj 2003.
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
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Institut som förvaltar planer som betraktas som en del
av sociala trygghetssystem, vilka redan har samordnats
på gemenskapsnivå, bör undantas från detta direktivs
tillämpningsområde. Hänsyn bör dock tas till de specifika förutsättningar som gäller för de institut som i en
enskild medlemsstat förvaltar såväl planer som betraktas
som en del av sociala trygghetssystem som tjänstepensionsplaner.

Finansiella institut som redan omfattas av ramlagstiftning
på gemenskapsnivå bör generellt undantas från detta
direktivs tillämpningsområde. Eftersom sådana institut i
vissa fall även erbjuder tjänster på tjänstepensionsområdet, är det dock viktigt att se till att detta direktiv inte
ger upphov till någon snedvridning av konkurrensen.
Sådan snedvridning kan undvikas om aktsamhetskraven
i detta direktiv tillämpas på livförsäkringsföretagens
tjänstepensionsverksamhet. Kommissionen bör även
noggrant övervaka situationen på marknaden för tjänstepensioner och beakta möjligheten att utvidga den frivilliga tillämpningen av detta direktiv till andra reglerade
finansiella institut.

(17)

För att skydda medlemmarna och förmånstagarna bör
tjänstepensionsinstituten begränsa sin verksamhet till
sådana verksamheter som avses i detta direktiv, inbegripet verksamheter som direkt föranleds av dessa.

(18)

Om ett uppdragsgivande företag går i konkurs riskerar
en medlem att förlora både sitt arbete och sina intjänade
pensionsrättigheter. Detta gör det nödvändigt att
säkerställa en tydlig åtskillnad mellan det uppdragsgivande företaget och institutet samt att minimikrav på
aktsamhet fastställs för att skydda medlemmarna.

(19)

Driften av tjänstepensionsinstitut och tillsynen över
dessa företer betydande skillnader i de olika medlemsstaterna. I vissa medlemsstater kan tillsynen utövas inte
bara över själva instituten utan också över de enheter
eller företag som har auktoriserats för att driva dessa
institut. Medlemsstaterna bör kunna ta hänsyn till sådana
särdrag så länge som alla krav i detta direktiv uppfylls på
ett korrekt sätt. Medlemsstaterna bör även kunna tillåta
försäkringsföretag och andra finansiella företag att driva
tjänstepensionsinstitut.

(20)

Tjänstepensionsinstituten
tillhandahåller
finansiella
tjänster och har ett stort ansvar för tillhandahållande av
tjänstepensionsförmåner, och de bör därför när det gäller
deras verksamhet och villkoren för denna uppfylla vissa
minimikrav på aktsamhet.

(21)

Det stora antalet institut i vissa medlemsstater gör det
nödvändigt med en pragmatisk lösning när det gäller
kravet på förhandsgodkännande av institut. Om ett
institut önskar förvalta en plan i en annan medlemsstat
krävs det dock ett förhandsgodkännande av den behöriga
myndigheten i den medlemsstat som är hemland.

(22)

Varje medlemsstat bör kräva att varje institut som är
etablerat inom dess territorium upprättar årsbokslut och
förvaltningsberättelser i vilka hänsyn tas till varje
pensionsplan som institutet hanterar, och, vid behov,
årsbokslut och förvaltningsberättelser för varje pensionsplan. Årsbokslut och förvaltningsberättelser som ger en
rättvisande och korrekt bild av institutets tillgångar,
skulder och finansiella ställning, i vilka hänsyn tas till
varje pensionsplan som institutet hanterar, och som
vederbörligen godkänts av en auktoriserad person, är en
mycket betydelsefull informationskälla för planens
medlemmar och förmånstagare samt för de behöriga
myndigheterna. I synnerhet gör de det möjligt för de
behöriga myndigheterna att övervaka institutets finansiella sundhet och att bedöma om det kan uppfylla alla
sina avtalsmässiga förpliktelser.

När syftet är att trygga ekonomisk försörjning under
pensionstiden bör förmåner från tjänstepensionsinstituten i regel utgöras av utbetalning av pension under
återstående livstid. Även utbetalning under viss tid eller
utbetalning av ett engångsbelopp bör vara möjligt.

Det är viktigt att se till att äldre och funktionshindrade
personer inte riskerar fattigdom utan kan åtnjuta en
rimlig levnadsstandard. Tillräcklig täckning för biometriska risker i tjänstepensionsprogram är en viktig
aspekt i kampen mot fattigdom och osäkerhet bland
äldre personer. När pensionsprogram inrättas bör arbetsgivare och arbetstagare, eller deras respektive företrädare,
beakta möjligheten att pensionsprogrammet inbegriper
täckning för risker kopplade till lång levnad och invaliditet samt efterlevandeskydd.

Om medlemsstaterna ges möjlighet att från tillämpningsområdet för nationell genomförandelagstiftning undanta
institut som förvaltar planer som tillsammans har färre
än hundra medlemmar, kan tillsynen underlättas i vissa
medlemsstater utan att detta hindrar att den inre marknaden på detta område fungerar väl. Detta bör emellertid
inte undergräva sådana instituts rätt att för förvaltningen
av investeringsportföljen och för förvaringen av tillgångarna utse kapitalförvaltare och förvaringsinstitut som är
etablerade och vederbörligen auktoriserade i andra
medlemsstater.

Sådana institut som ”Unterstützungskassen” i Tyskland,
där medlemmarna inte har någon laglig rätt till förmåner
med visst belopp och där deras intressen skyddas av en
obligatorisk
lagstadgad
obeståndsförsäkring, bör
undantas från detta direktivs tillämpningsområde.
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(23)

Ändamålsenlig information om pensionsplanen till
medlemmar och förmånstagare är av avgörande betydelse. Detta är särskilt viktigt när det gäller framställningar om information avseende institutets finansiella sundhet, avtalsbestämmelserna, förmånerna och den
faktiska finansieringen av de intjänade pensionsrättigheterna, placeringspolicyn och hanteringen av risker och
kostnader.

(24)

Ett instituts placeringspolicy är en avgörande faktor både
vad avser tjänstepensionernas säkerhet och när det gäller
att hålla kostnaderna för dessa på en rimlig nivå. Instituten bör därför upprätta och minst vart tredje år se
över skriftliga riktlinjer för placeringsverksamheten.
Dessa bör göras tillgängliga för de behöriga myndigheterna och på begäran även för pensionsplanens
medlemmar och förmånstagare.

(25)

(26)

(27)

(28)

För att de behöriga myndigheterna skall kunna utföra
sina lagstadgade uppgifter bör de ges ändamålsenlig rätt
till information och befogenheter att ingripa mot institut
och de personer som faktiskt driver dem. Om ett tjänstepensionsinstitut har överlåtit vissa funktioner av
väsentlig betydelse, t.ex. kapitalförvaltning, informationsteknik eller bokföring, till andra företag (”outsourcing”)
bör denna rätt till information och dessa befogenheter
att ingripa kunna utsträckas till att täcka dessa utlokaliserade funktioner, för att myndigheterna skall kunna
kontrollera huruvida verksamheterna drivs i enlighet
med tillsynsbestämmelserna.

Aktsamhet vid beräkningen av de tekniska avsättningarna är en grundläggande förutsättning för att det skall
kunna säkerställas att pensionsåtagandena kan uppfyllas.
Tekniska avsättningar bör beräknas enligt erkända aktuariella metoder och bestyrkas av kvalificerade personer.
Maximiräntesatserna bör väljas på ett aktsamt sätt enligt
relevanta nationella bestämmelser. De tekniska avsättningarna bör motsvara ett minimibelopp som är tillräckligt både för den fortsatta utbetalningen av de förmåner
som redan är under utbetalning till förmånstagarna och
för att återspegla de åtaganden som följer av medlemmarnas intjänade pensionsrättigheter.

Det finns betydande skillnader mellan instituten i olika
medlemsstater beträffande vilka risker som täcks. De
medlemsstater som är hemländer bör därför ha
möjlighet att fastställa ytterligare, mer detaljerade
bestämmelser för beräkningen av de tekniska avsättningarna förutom bestämmelserna i detta direktiv.

Tillräckliga och lämpliga tillgångar som motsvarar de
tekniska avsättningarna skyddar pensionsplanens
medlemmar och förmånstagare i händelse av det
uppdragsgivande företagets insolvens. I synnerhet när
det gäller verksamheter över gränserna krävs det för ett
ömsesidigt erkännande av de tillsynsprinciper som
tillämpas i medlemsstaterna att de tekniska avsättningarna alltid är fullt täckta.
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(29)

Om ett institut inte bedriver verksamhet över gränserna,
bör medlemsstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av kraven i rådets direktiv 80/987/EEG av den
20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (1), få tillåta en otillräcklig skuldtäckning
av de tekniska avsättningarna, förutsatt att institutet har
upprättat en tillfredsställande plan för hur fullständig
skuldtäckning skall kunna återställas.

(30)

I många fall kan det vara det uppdragsgivande företaget
och inte institutet självt som står för de biometriska
riskerna eller som garanterar vissa förmåner eller viss
avkastning. Det förekommer dock även att institutet
självt står för sådana risker eller lämnar sådana garantier,
varvid det uppdragsgivande företaget i allmänhet har
uppfyllt sina förpliktelser i och med de nödvändiga inbetalningarna. I dessa fall liknar de produkter som institutet erbjuder dem som tillhandahålls av livförsäkringsföretag, och de berörda instituten bör uppfylla i vart fall
samma kapitalkrav som livförsäkringsföretag.

(31)

Tjänstepensionsinstitut är mycket långsiktiga investerare.
De tillgångar som dessa institut förfogar över får i regel
inte lösas in annat än för tillhandahållande av pensionsförmåner. För att medlemmarnas och förmånstagarnas
rättigheter skall skyddas på ett fullgott sätt bör instituten
även ha möjlighet att välja placeringar som passar
åtagandenas specifika typ och varaktighet. Dessa förhållanden kräver en effektiv tillsyn och en inriktning på
investeringsregler som ger instituten det handlingsutrymme som behövs för att de skall kunna besluta om
den säkraste och mest effektiva placeringspolicyn och
som ålägger dem att agera på ett aktsamt sätt. Iakttagandet av aktsamhetsprincipen kräver därför en placeringspolicy som är anpassad till medlemsstrukturen i det
enskilda tjänstepensionsinstitutet.

(32)

Tillsynsmetoder och praxis skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Dessa bör därför ges visst utrymme att efter
eget skön i detalj utforma de investeringsregler som de
önskar kräva att institut som är etablerade inom deras
territorier skall följa. Dessa regler får dock inte inskränka
den fria rörligheten för kapital, såvida det inte är motiverat av aktsamhetsskäl.

(33)

Eftersom tjänstepensionsinstituten är mycket långsiktiga
investerare med låga likviditetsrisker, har de förutsättningar att inom aktsamma gränser investera såväl i ickelikvida tillgångar, t.ex. aktier, som på riskkapitalmarknaderna. De kan också utnyttja fördelarna med en internationell diversifiering. Det bör därför inte, annat än av
aktsamhetsskäl, finnas några begränsningar för investeringar i aktier, på riskkapitalmarknader eller i valutor
andra än dem som åtagandena är uttryckta i.

(1) EGT L 283, 28.10.1980, s. 23. Direktivet senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG (EGT L 270,
8.10.2002, s. 10).
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andra syften. För att de behöriga myndigheterna skall
kunna uppfylla sina skyldigheter och bidra till att detta
direktiv genomförs konsekvent och utan dröjsmål, bör
de förse varandra med den information som är
nödvändig för tillämpningen av detta direktiv. Kommissionen har uppgett att den avser att inrätta en kommitté
för tillsynsorgan i syfte att uppmuntra till samarbete,
samordning och diskussioner mellan behöriga nationella
myndigheter och att främja ett konsekvent genomförande av detta direktiv.

Om institutet emellertid bedriver verksamhet över
gränserna, kan den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten kräva att institutet tillämpar begränsningar
för investeringar i aktier och liknande tillgångar som inte
är föremål för handel på reglerade marknader, i aktier
och andra överlåtbara instrument som ges ut av samma
företag eller i tillgångar denominerade i icke-matchande
valutor, under förutsättning att dessa regler även gäller
för institut i värdmedlemsstaten.

(40)

(35)

Restriktioner rörande institutens fria val av godkända
kapitalförvaltare och förvaringsinstitut begränsar konkurrensen på den inre marknaden och bör därför tas bort.

(36)

Utan att det påverkar tillämpningen av nationell socialoch arbetsmarknadslagstiftning avseende pensionssystemens uppbyggnad, inbegripet obligatoriskt medlemskap och utfallen av kollektivavtal, bör instituten ges
möjlighet att tillhandahålla sina tjänster i andra
medlemsstater. De bör tillåtas att åta sig uppdrag för
företag som är etablerade i andra medlemsstater och att
förvalta pensionsplaner med medlemmar i mer än en
medlemsstat. Detta kan komma att leda till betydande
stordriftsfördelar för instituten själva, men också till att
förbättra
konkurrenskraften
hos
gemenskapens
näringsliv och underlätta arbetskraftens rörlighet. För
detta krävs ett ömsesidigt erkännande av aktsamhetskraven. Om inget annat anges bör de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är hemland utöva tillsyn
över att aktsamhetskraven uppfylls.

L 235/13

Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen
att skapa en rättslig ram på gemenskapsnivå som
omfattar tjänstepensionsinstitut, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på
grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre
kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta
åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5
i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i
samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
I detta direktiv fastställs bestämmelser för inledande och
utövande av verksamhet som bedrivs av tjänstepensionsinstitut.

Artikel 2
Tillämpningsområde
(37)

Rätten för ett institut i en medlemsstat att förvalta en
tjänstepensionsplan som avtalats i en annan medlemsstat
bör utövas med fullständigt iakttagande av bestämmelserna i gällande social- och arbetsmarknadslagstiftning i
värdmedlemsstaten i den mån lagstiftningen är relevant
för tjänstepensioner, exempelvis definitionen och utbetalningen av pensionsförmåner och villkoren för
överföring av pensionsrättigheter.

1. Detta direktiv skall tillämpas på tjänstepensionsinstitut.
Om tjänstepensionsinstitut i enlighet med nationell rätt inte är
juridiska personer skall medlemsstaterna tillämpa direktivet
antingen på dessa institut eller, om inte annat föreskrivs i punkt
2, på de auktoriserade enheter som ansvarar för driften av dessa
institut och agerar för deras räkning.
2.

(38)

(39)

När en plans tillgångar och skulder hanteras fullständigt
åtskilt (”ring-fenced”) är bestämmelserna i detta direktiv
tillämpliga separat på denna plan.

Det är viktigt att vidta åtgärder för samarbete mellan
medlemsstaternas behöriga myndigheter i tillsynssyfte
och mellan dessa myndigheter och kommissionen i

Detta direktiv skall inte tillämpas på

a) institut som förvaltar sociala trygghetssystem som omfattas
av förordning (EEG) nr 1408/71 (1) och förordning (EEG) nr
574/72 (2),
(1) Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen
(EGT L 149, 5.7.1971, s. 2). Förordningen senast ändrad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1386/2001 (EGT
L 187, 10.7.2001, s. 1).
2
( ) Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om
tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av
systemen för social trygghet när anställda eller deras familjer flyttar
inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1). Förordningen
senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 410/2002
(EGT L 62, 5.3.2002, s. 17).
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b) institut som omfattas av direktiv 73/239/EEG (1), direktiv
85/611/EEG (2), direktiv 93/22/EEG (3), direktiv 2000/12/
EG (4) och direktiv 2002/83/EG (5),

23.9.2003

c) institut vars verksamhet bygger på fördelningsprincipen
(”pay as you go”),

Den medlemsstat som är hemland skall se till att antingen de
behöriga myndigheterna eller de myndigheter som ansvarar för
tillsynen av försäkringsföretag som omfattas av direktiv 2002/
83/EG som en del av sin tillsynsverksamhet kontrollerar att den
verksamhet som rör tjänstepensioner hålls strikt åtskild från
övrig verksamhet.

d) institut där det uppdragsgivande företagets anställda inte har
någon laglig rätt till förmåner och där det uppdragsgivande
företaget när som helst kan lösa in tillgångarna och inte
nödvändigtvis fullgöra sina skyldigheter att utbetala
pensionsförmåner,

Artikel 5

e) företag som gör bokföringsmässiga avsättningar för att
kunna betala ut pensionsförmåner till sina anställda.

Små pensionsinstitut och pensionsplaner som följer av lag

Artikel 3
Tillämpning på institut som förvaltar planer inom sociala
trygghetssystem
Tjänstepensionsinstitut som också förvaltar obligatoriska
anställningsrelaterade pensionsplaner som betraktas som en del
av sociala trygghetssystem och som omfattas av förordningarna
(EEG) nr 1408/71 och (EEG) 574/72 skall omfattas av detta
direktiv, när det gäller den del av deras verksamheter som avser
tillhandahållande av icke-obligatoriska tjänstepensioner. I
sådana fall skall skulder och motsvarande tillgångar hållas fullständigt åtskilda och skall inte kunna överföras till de obligatoriska pensionsplaner som betraktas som en del av det sociala
trygghetssystemet eller omvänt.

Med undantag för vad som föreskrivs i artikel 19 får medlemsstaterna välja att helt eller delvis underlåta att tillämpa detta
direktiv på ett institut som är etablerat inom deras territorium
och som förvaltar pensionsplaner som sammanlagt har färre än
100 medlemmar. Om inte annat föreskrivs i artikel 2.2 skall
sådana institut dock ha rätt att tillämpa direktivet på frivillig
grund. Artikel 20 får tillämpas endast om alla övriga
bestämmelser i direktivet är tillämpliga.
Medlemsstaterna får välja att inte tillämpa artiklarna 9-17 på
institut som tillhandahåller tjänstepensioner enligt lag, vilka
pensioner garanterats av en offentlig myndighet. Artikel 20 får
tillämpas endast om alla övriga bestämmelser i direktivet är
tillämpliga.

Artikel 4
Frivillig tillämpning på institut som omfattas av direktiv
2002/83/EG
De medlemsstater som är hemländer får välja att tillämpa
bestämmelserna i artiklarna 9-16 och 18-20 i detta direktiv på
tjänstepensionsverksamheten hos försäkringsföretag som
omfattas av direktiv 2002/83/EG. I sådana fall skall alla tillgångar och skulder som hänför sig till denna verksamhet hållas
fullständigt åtskilda från, förvaltas och hanteras skilt från
försäkringsföretagens övriga verksamheter, utan någon
möjlighet till överföring.
I sådana fall, och endast när det gäller deras tjänstepensionsverksamhet, skall försäkringsföretagen inte omfattas av artiklarna 20–26, 31 och 36 i direktiv 2002/83/EG
(1) Rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera
och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring
(EGT L 228, 16.8.1973, s. 3). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG (EGT L 77,
20.3.2002, s. 17).
(2) Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EGT L
375, 31.12.1985, s. 3). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (EGT L 41, 13.2.2002, s.
35).
(3) Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet (EGT L 141, 11.6.1993, s.
27). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/64/EG (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27).
4
( ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars
2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EGT
L 126, 26.5.2002, s. 1). Direktivet senast ändrat genom direktiv
2000/28/EG (EGT L 275, 27.10.2000, s. 37).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5
november 2002 om livförsäkring (EGT L 345, 19.12.2002, s. 1).

Artikel 6
Definitioner
I detta direktiv avses med
a) tjänstepensionsinstitut eller institut: ett institut som, oavsett
dess rättsliga form, förvaltar fonderade medel och som är
etablerat oberoende av uppdragsgivande företag eller
branschorganisation utifrån syftet att tillhandahålla
pensionsförmåner i samband med yrkesutövning på
grundval av en överenskommelse eller ett avtal som slutits
— enskilt eller kollektivt mellan arbetsgivare och arbetstagare eller deras respektive företrädare, eller
— med egenföretagare i enlighet med lagstiftningen i hemoch värdmedlemsstaten
och som bedriver verksamheter som direkt föranleds av
dessa,
b) pensionsplan: ett avtal, en överenskommelse, en stiftandeurkund (”trust deed”) eller bestämmelser, vari anges vilka
pensionsförmåner som skall lämnas och på vilka villkor,
c) uppdragsgivande företag: varje företag eller annat organ,
oavsett om det omfattar eller består av en eller flera juridiska
eller fysiska personer, vilket handlar i egenskap av arbetsgivare eller egenföretagare eller en kombination av dessa, och
som gör inbetalningar till ett tjänstepensionsinstitut,
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d) pensionsförmåner: förmåner som betalas ut med anledning av
uppnådd pensionsålder eller förväntat uppnående av
pensionsålder eller, om de kompletterar dessa förmåner och
tillhandahålls sekundärt, i form av utbetalningar vid dödsfall,
invaliditet eller upphörande av anställning eller i form av
bidrag eller tjänster som tillhandahålls vid sjukdom,
medellöshet eller dödsfall. För att den ekonomiska tryggheten under pensionstiden skall stärkas utgörs dessa
förmåner i regel av livslånga utbetalningar. Förmånerna kan
dock också vara utbetalningar under viss tid eller ett
engångsbelopp.
e) medlem: en person vars yrkesverksamhet ger honom/henne
rätt till eller kommer att ge honom/henne rätt till pensionsförmåner enligt bestämmelserna i en pensionsplan,
f) förmånstagare: en person som uppbär pensionsförmåner,
g) behöriga myndigheter: de nationella myndigheter som har
utsetts för att utföra de åligganden som anges i detta
direktiv,
h) biometriska risker: risker kopplade till dödsfall, invaliditet och
lång levnad,
i) den medlemsstat som är hemland: den medlemsstat där institutet har sitt säte och sin huvudsakliga förvaltning eller, om
det inte har något säte, sin huvudsakliga förvaltning,
j) värdmedlemsstat: den medlemsstat vars social- och arbetsmarknadslagstiftning som är relevant på tjänstepensionsområdet är tillämplig på förhållandet mellan det uppdragsgivande företaget och medlemmarna.

Artikel 7
Institutets verksamhet
Varje medlemsstat skall kräva att institut som är etablerade
inom dess territorium begränsar sin verksamhet till sådan verksamhet som avser pensionsförmåner, inbegripet verksamheter
som föranleds av dessa.
Om ett försäkringsföretag, i enlighet med artikel 4, driver sin
tjänstepensionsverksamhet genom att hålla tillgångarna och
skulderna fullständigt åtskilda, skall de fullständigt åtskilda tillgångarna och skulderna hanteras endast inom ramen för sådan
verksamhet som avser pensionsförmåner och därav direkt
föranledd verksamhet.

Artikel 8
Juridisk åtskillnad mellan uppdragsgivande företag och
tjänstepensionsinstitut
Varje medlemsstat skall se till att uppdragsgivande företag är
juridiskt åtskilda från tjänstepensionsinstitut, så att institutets
tillgångar skyddas för medlemmarnas och förmånstagarnas
räkning om det uppdragsgivande företaget går i konkurs.

L 235/15
Artikel 9

Villkor för att få bedriva verksamhet

1. Varje medlemsstat skall med avseende på alla institut som
är etablerade inom dess territorium se till att
a) institutet registreras i ett nationellt register av den behöriga
tillsynsmyndigheten eller är auktoriserat; vid sådan verksamhet över gränserna som avses i artikel 20 skall även de
medlemsstater där institutet är verksamt framgå av registret,
b) institutets faktiska verksamhet drivs av personer med god
vandel som antingen själva har erforderlig yrkesmässig
kompetens och erfarenhet på området eller anlitar rådgivare
som besitter sådan kompetens och erfarenhet,
c) korrekt upprättade regler för institutets hantering av varje
pensionsplan har införts och medlemmarna har fått
tillräcklig information om dessa,
d) alla tekniska avsättningar beräknas och bestyrks av en aktuarie eller av någon annan expert på området, till exempel en
revisor, i enlighet med nationell lagstiftning, på grundval av
aktuariella metoder som erkänns av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är hemland,
e) det uppdragsgivande företaget, om det garanterar pensionsförmånerna, är skyldigt att regelbundet finansiera detta
åtagande,
f) medlemmarna hålls tillräckligt informerade om pensionsplanens villkor, särskilt vad gäller
i) de rättigheter och skyldigheter som parterna i pensionsplanen har,
ii) de ekonomiska, tekniska och övriga risker som är
förbundna med pensionsplanen,
iii) vad dessa risker innebär och deras fördelning.

2. I enlighet med subsidiaritetsprincipen och med vederbörligt beaktande av storleken på pensionsförmånerna från socialförsäkringssystemen får medlemsstaterna föreskriva att täckning
av risker kopplade till lång levnad och invaliditet, efterlevandeskydd samt en garanti för återbetalning av inbetalade belopp
erbjuds till medlemmarna som kompletterande förmåner, om
arbetsgivarna och arbetstagarna, eller deras respektive företrädare, kommer överens om detta.

3. En medlemsstat får, i syfte att säkerställa att medlemmarnas och förmånstagarnas intressen skyddas på ett fullgott
sätt, tillfoga ytterligare krav till villkoren för att få bedriva verksamhet i institut som är etablerade inom dess territorium.

4. En medlemsstat får tillåta eller kräva att institut som är
etablerade inom dess territorium helt eller delvis överlåter
driften av dessa institut till andra enheter som agerar för dessa
instituts räkning.
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5.
När det gäller sådan verksamhet över gränserna som avses
i artikel 20, skall villkoren för att få bedriva sådan verksamhet
godkännas i förväg av de behöriga myndigheterna i den
medlemsstat som är hemland.

Artikel 10
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Medlemmarna skall varje år erhålla kortfattad information
om institutets situation och de individuella rättigheternas
aktuella finansiella nivå.
5. Varje förmånstagare skall, vid pensionsavgång eller när
andra förmåner skall betalas ut, få lämplig information om de
förmåner som förmånstagaren har rätt till och om de utbetalningsalternativ som finns.

Årsbokslut och förvaltningsberättelser
Varje medlemsstat skall kräva att varje institut som är etablerat
inom dess territorium upprättar årsbokslut och förvaltningsberättelser i vilka hänsyn tas till varje pensionsplan som institutet
hanterar och, vid behov, årsbokslut och förvaltningsberättelser
för varje pensionsplan. Årsboksluten och förvaltningsberättelserna skall ge en rättvisande och korrekt bild av institutets tillgångar, skulder och finansiella ställning. Årsboksluten och
uppgifterna i förvaltningsberättelserna skall vara konsekventa,
uttömmande, sakligt presenterade samt i vederbörlig ordning
godkända av auktoriserade personer, i enlighet med nationell
lagstiftning.

Artikel 12
Riktlinjer för placeringsverksamheten
Varje medlemsstat skall se till att varje institut som är etablerat
inom dess territorium utarbetar och minst vart tredje år följer
upp skriftliga riktlinjer för placeringsverksamheten. Dessa riktlinjer skall ofördröjligen ses över efter varje väsentlig förändring
av placeringspolicyn. Medlemsstaterna skall föreskriva att riktlinjerna skall innehålla i vart fall sådana uppgifter som metoder
för att mäta placeringsrisker, processer för riskkontroll och den
strategiska allokeringen av tillgångar i förhållande till pensionsåtagandenas art och varaktighet.

Artikel 11
Information som skall lämnas till medlemmar och
förmånstagare
1.
Beroende på hur pensionsplanen är utformad skall varje
medlemsstat se till att alla institut som är etablerade inom dess
territorium tillhandahåller minst den information som anges i
denna artikel.
2.
Medlemmar och förmånstagare och/eller, i förekommande
fall, deras företrädare skall erhålla
a) på begäran: det årsbokslut och den förvaltningsberättelse
som avses i artikel 10 och, i de fall ett institut är ansvarigt
för mer än en plan, de årsbokslut och förvaltningsberättelser
som avser deras särskilda pensionsplan,

Artikel 13
Uppgifter som skall lämnas till de behöriga myndigheterna
Varje medlemsstat skall se till att de behöriga myndigheterna
har de befogenheter och de medel med avseende på alla institut
som är etablerade inom dess territorium som är nödvändiga för
att
a) kräva att varje institut, dess styrelse, verkställande direktör
och andra befattningshavare i ansvarig ställning i institutet,
skall lämna information om alla affärsangelägenheter eller
överlämna alla affärshandlingar,

b) inom skälig tid: all relevant information om ändringar av
reglerna för pensionsplanen.

b) utöva tillsyn över affärsförbindelser mellan institutet och
andra företag eller mellan institut, när institut överlåter
funktioner till dessa företag eller institut (”outsourcing”),
vilka påverkar institutets finansiella ställning eller som är av
avgörande betydelse för vad som krävs för effektiv tillsyn,

3.
De riktlinjer för placeringsverksamheten som avses i
artikel 12 skall på begäran göras tillgängliga för medlemmar
och förmånstagare och/eller, i förekommande fall, deras företrädare.

c) regelbundet få tillgång till riktlinjerna för placeringsverksamheten, årsbokslutet och förvaltningsberättelsen och alla
handlingar som krävs för tillsynen. Dessa kan vara dokument såsom
i) interna delårsrapporter,

4.
Varje medlem skall på begäran även få utförlig och saklig
information om
a) i tillämpliga fall, målnivån för pensionsförmånerna,
b) pensionsförmånernas storlek för det fall att anställningen
upphör,
c) om medlemmen själv står för den finansiella risken: i
förekommande fall, uppgifter om olika tillgängliga investeringsalternativ och den faktiska investeringsportföljen samt
uppgifter om riskexponering och kostnader som är förenade
med investeringarna,
d) villkor för överföring av pensionsrättigheter till något annat
tjänstepensionsinstitut om anställningsförhållandet upphör.

ii) aktuariella värderingar och detaljerade beräkningar,
iii) analyser beträffande matchning av tillgångar och skulder
(”asset-liability studies”),
iv) dokumentation som visar att riktlinjerna för placeringsverksamheten följs,
v) dokumentation som visar att inbetalningar skett planenligt,
vi) rapporter från de personer som tilldelats ansvaret för
revisionen av de årsbokslut som avses i artikel 10,
d) utföra inspektioner på plats i institutens lokaler och, när så
är lämpligt, på platser där utlokaliserade funktioner utförs
för att kontrollera huruvida verksamheten bedrivs i enlighet
med tillsynsreglerna.
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Artikel 14

Artikel 15

De behöriga myndigheternas befogenheter att ingripa samt
deras förpliktelser

Tekniska avsättningar

1.
De behöriga myndigheterna skall kräva att varje institut
som är etablerat inom deras territorium har sunda förvaltningsoch redovisningsmetoder samt tillfredsställande mekanismer för
intern kontroll.
2.
De behöriga myndigheterna skall ha befogenhet att gentemot varje institut som är etablerat inom deras territorium eller
gentemot de personer som driver instituten vidta alla de
åtgärder, däribland vid behov administrativa eller finansiella
åtgärder, som är lämpliga och nödvändiga för att förebygga
eller åtgärda varje oegentlighet som kan skada medlemmarnas
och förmånstagarnas intressen.
De får även begränsa eller förbjuda institutets rätt att fritt
förfoga över sina tillgångar, särskilt om
a) institutet inte har gjort tillräckliga tekniska avsättningar i
förhållande till hela sin verksamhet eller om de tillgångar
som motsvarar de tekniska avsättningarna är otillräckliga,
b) institutet inte längre uppfyller lagstadgat kapitalkrav.
3.
För att skydda medlemmarnas och förmånstagarnas
intressen får de behöriga myndigheterna helt eller delvis
överföra befogenheter som, enligt lagstiftningen i den medlemsstat som är hemland, innehas av de personer som driver ett
institut som är etablerat inom deras territorium till en särskild
företrädare som är lämpad för att utöva dessa befogenheter.
4.
De behöriga myndigheterna får förbjuda eller begränsa
verksamheten i ett institut etablerat inom deras territorium,
särskilt om
a) institutet inte på ett tillfredsställande sätt kan skydda
medlemmarnas och förmånstagarnas intressen,
b) institutet inte längre uppfyller villkoren för att få bedriva sin
verksamhet,
c) institutet allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt de
regler det omfattas av,
d) ett institut som bedriver verksamhet över gränserna inte
följer kraven i den social- och arbetsmarknadslagstiftning i
värdlandet som är relevant på tjänstepensionsområdet.

1. Den medlemsstat som är hemland skall se till att institut
som förvaltar tjänstepensionsplaner för samtliga pensionsplaner
alltid innehar tillräckliga tekniska avsättningar motsvarande
deras ekonomiska åtaganden till följd av gällande pensionsavtal.
2. Den medlemsstat som är hemland skall se till att institut
som förvaltar tjänstepensionsplaner där institutets åtagande
omfattar biometriska risker och/eller en garanti avseende
antingen en viss avkastningsnivå eller en bestämd förmånsnivå,
gör tekniska avsättningar som är tillräckliga i förhållande till
samtliga åtaganden enligt dessa planer.
3. Dessa tekniska avsättningar skall beräknas varje år. Den
medlemsstat som är hemland får dock tillåta att beräkningarna
utförs vart tredje år, om institutet till medlemmarna och/eller
den behöriga myndigheterna överlämnar ett intyg eller en
rapport om justeringarna avseende de mellanliggande åren.
Intyget eller rapporten skall ge en klar bild av den justerade
utvecklingen av de tekniska avsättningarna och av förändringarna av de risker som täcks.
4. Beräkningen av de tekniska avsättningarna skall utföras
och bestyrkas av en aktuarie eller någon annan expert på
området, till exempel en revisor, i enlighet med nationell
lagstiftning, på grundval av aktuariella metoder som erkänns av
de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är hemland
och enligt följande principer:
a) Minimibeloppet för de tekniska avsättningarna skall
beräknas genom en tillräckligt aktsam aktuariell värdering, i
vilken hänsyn tas dels till alla åtaganden avseende förmåner,
dels till inbetalningarna, i enlighet med institutets pensionsarrangemang. Det skall vara tillräckligt både för den fortsatta
utbetalningen av de pensioner och andra förmåner som
redan är under betalning till förmånstagare och för att återspegla de åtaganden som följer av medlemmarnas intjänade
pensionsrättigheter. De ekonomiska och aktuariella beräkningar som valts för värderingen av åtagandena måste också
väljas på ett aktsamt sätt, vid behov med beaktande av en
tillräcklig säkerhetsmarginal.
b) Maximiräntesatserna skall väljas på ett aktsamt sätt och
fastställas enligt alla relevanta regler i den medlemsstat som
är hemland. Dessa aktsamt valda räntesatser skall fastställas
med beaktande av
— avkastningen på de motsvarande tillgångar som institutet
har och med beaktande av den förväntade avkastningen
på framtida investeringar, och/eller

Varje beslut om att förbjuda ett institut att utöva sin verksamhet skall grundas på klart angivna skäl och delges institutet.

— marknadsavkastningen på statsobligationer eller andra
obligationer med låg kreditrisk.

5.
Medlemsstaterna skall se till att beslut avseende institut
som fattats i enlighet med lagar och andra författningar som
antagits i enlighet med detta direktiv kan överklagas till
domstol.

c) De biometriska tabeller som används för att beräkna de
tekniska avsättningarna skall grunda sig på aktsamma antaganden med beaktande av de viktigaste särdragen hos
medlemsgruppen och pensionsplanerna, i synnerhet
förväntade förändringar i de relevanta riskerna.
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d) Metoden och underlaget för beräkningen av de tekniska
avsättningarna skall i regel förbli desamma från ett räkenskapsår till ett annat. Ändringar kan dock vara motiverade till
följd av förändringar i de rättsliga, demografiska eller ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för antagandena.
5.
Den medlemsstat som är hemland får, för att säkerställa
att medlemmarnas och förmånstagarnas intressen skyddas på
ett fullgott sätt, fastställa ytterligare, mer detaljerade krav för
beräkningen av de tekniska avsättningarna.
6.
För att kunna åstadkomma den ytterligare harmonisering
av reglerna för beräkningen av tekniska avsättningar som kan
vara motiverad – i synnerhet vad gäller räntesatserna och andra
antaganden som påverkar de tekniska avsättningarna – skall
kommissionen vartannat år eller på begäran av en medlemsstat
lägga fram en rapport om situationen när det gäller utvecklingen av verksamhet över gränserna.
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inrätta ett förfarande för hur tillgångarna och motsvarande
åtaganden skall överföras till ett annat finansiellt institut
eller liknande organ. De behöriga myndigheterna i den
medlemsstat som är hemland skall underrättas om detta
förfarande, och förfarandets huvuddrag skall göras tillgängliga för medlemmarna eller, i förekommande fall, deras
företrädare i enlighet med konfidentialitetsprincipen.
3. När det gäller verksamhet över gränserna som avses i
artikel 20 skall de tekniska avsättningarna alltid täckas av tillgångar som är tillräckliga i förhållande till samtliga åtaganden
enligt de planer som institutet förvaltar. Om dessa villkor inte
uppfylls skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat
som är hemland ingripa i enlighet med artikel 14. För att
uppfylla detta krav får den medlemsstat som är hemland begära
att tillgångarna och skulderna skall hållas fullständigt åtskilda.

Artikel 17
Kommissionen skall föreslå de åtgärder som är nödvändiga för
att förebygga eventuella snedvridningar orsakade av olika räntesatser och för att i övrigt skydda förmånstagares och medlemmars intressen avseende varje plan.

Artikel 16
Skuldtäckning av tekniska avsättningar
1.
Den medlemsstat som är hemland skall kräva att varje
institut alltid skall inneha tillräckliga och lämpliga tillgångar
som motsvarar de tekniska avsättningarna för alla pensionsplaner som det förvaltar.
2.
Den medlemsstat som är hemland får tillåta ett institut att
under en begränsad tid inneha otillräckliga tillgångar för att
täcka de tekniska avsättningarna. I detta fall skall de behöriga
myndigheterna kräva att institutet antar en konkret och genomförbar återställningsplan så att kraven i punkt 1 blir uppfyllda
igen. Planen skall vara förenad med följande villkor:
a) Institutet skall upprätta en konkret och genomförbar plan
för hur det inom rimlig tid skall kunna återställa tillgångarnas storlek till den nivå som krävs för att helt täcka de
tekniska avsättningarna. Planen skall göras tillgänglig för
medlemmarna eller, i förekommande fall, deras företrädare
och/eller godkännas av de behöriga myndigheterna i den
medlemsstat som är hemland.
b) När planen upprättas skall hänsyn tas till institutets specifika
situation, särskilt vad gäller dess matchning av tillgångar
och skulder (”asset-liability structure”), riskprofil, likviditetsplan, åldersprofilen hos de medlemmar som är berättigade
till pensionsförmåner samt till om planerna befinner sig i
uppbyggnadsskedet eller skall övergå till full fondering från
att inte eller endast delvis ha varit fonderade.
c) Om pensionsplanen upphör att gälla under den period som
avses ovan skall institutet underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är hemland. Institutet skall

Lagstadgat kapitalkrav
1. Den medlemsstat som är hemland skall se till att institut,
som förvaltar pensionsplaner där institutet och inte det
uppdragsgivande företaget står för åtagandet att täcka en
biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning eller en viss
förmånsnivå ständigt, som en buffert, innehar kompletterande
tillgångar utöver de tekniska avsättningarna. Dess storlek skall
återspegla typen av risk och tillgångssammansättningen avseende samtliga de pensionsplaner som institutet förvaltar. Dessa
tillgångar skall vara fria från alla förutsebara åtaganden och
fungera som en buffert för att kompensera skillnader mellan
förväntade och verkliga kostnader och intäkter.
2. För beräkning av den lägsta storleken på de kompletterande tillgångarna skall bestämmelserna i artiklarna 27 och 28
i direktiv 2002/83/EEG tillämpas.
3. Punkt 1 skall dock inte hindra medlemsstaterna från att
kräva att institut som är etablerade inom deras territorium skall
uppfylla lagstadgade kapitalkrav eller från att fastställa mer
detaljerade föreskrifter, om sådana är berättigade av aktsamhetsskäl.

Artikel 18
Investeringsregler
1. Medlemsstaterna skall kräva att institut som är etablerade
inom deras territorier skall investera sina tillgångar i enlighet
med aktsamhetsprincipen och särskilt i enlighet med följande
regler:
a) Tillgångarna skall investeras på det sätt som bäst gagnar
medlemmarnas och förmånstagarnas intressen. Vid en eventuell intressekonflikt skall institutet eller den enhet som
förvaltar dess portfölj se till att investeringen görs uteslutande i medlemmarnas och förmånstagarnas intresse.
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b) Tillgångarna skall investeras på ett sätt som tillförsäkrar
säkerhet, kvalitet, likviditet och lönsamhet för den samlade
portföljen.
Tillgångar som skall täcka de tekniska avsättningarna skall
dessutom investeras på ett sätt som är anpassat till de
förväntade framtida pensionsförmånernas typ och varaktighet.
c) Tillgångarna skall till övervägande del investeras på reglerade marknader. Investeringar i tillgångar som inte är
föremål för handel på reglerade finansmarknader måste
under alla förhållanden hållas på aktsamma nivåer.
d) Det skall vara möjligt att investera i derivatinstrument,
förutsatt att de bidrar till att minska investeringsriskerna
eller underlättar effektiv förvaltning av portföljen. De måste
värderas med aktsamhet med beaktande av den underliggande tillgången och tas med vid värderingen av institutets
tillgångar. Institutet skall även undvika överdriven riskexponering gentemot en och samma motpart och gentemot
annan derivatverksamhet.
e) Tillgångarna skall vara diversifierade på ett lämpligt sätt för
att undvika dels överdrivet beroende av någon särskild tillgång, emittent eller företagsgrupp, dels ackumulation av
risker i den samlade portföljen.
Investeringar i tillgångar som emitterats av samma emittent
eller emittenter som tillhör samma grupp får inte innebära
överdriven riskkoncentration för institutet.
f) Investeringarna i det uppdragsgivande företaget får inte
överstiga 5 % av den samlade portföljen, och när det
uppdragsgivande företaget ingår i en grupp får investeringarna i företag som ingår i samma grupp som det uppdragsgivande företaget inte överstiga 10 % av portföljen.
Om institutet har fått sitt uppdrag av flera företag skall investeringarna i dessa uppdragsgivande företag göras på ett
aktsamt sätt och med hänsyn till behovet av lämplig diversifiering.
Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa de krav som avses
i e och f på investeringar i statsobligationer.
2.
Den medlemsstat som är hemland skall förbjuda institutet
att ta upp lån eller ställa säkerhet på tredje parts vägnar.
Medlemsstaterna får dock tillåta instituten att för en begränsad
period ta upp vissa lån som endast syftar till att tillgodose likviditetsbehov.
3.
Medlemsstaterna får inte kräva att de institut som är
etablerade inom deras territorium investerar i särskilda typer av
tillgångar.
4.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 får
medlemsstaterna inte kräva att investeringsbeslut som fattas av
ett institut som är etablerat inom dess territorium eller av dess
kapitalförvaltare skall vara villkorat av något godkännande i
förväg eller någon systematisk anmälan.
5.
Medlemsstaterna får i enlighet med bestämmelserna i
punkterna 1–4 fastställa mer detaljerade föreskrifter, även kvantitativa regler, för institut som är etablerade inom deras territorier, om reglerna är berättigade av aktsamhetsskäl, med hänsyn
till samtliga åtaganden enligt de planer som institutet förvaltar.
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I synnerhet får medlemsstaterna tillämpa investeringsbestämmelser som liknar dem i direktiv 2002/83/EG.

Medlemsstaterna får dock inte hindra instituten från att
a) investera upp till 70 % av de tillgångar som motsvarar de
tekniska avsättningarna eller, när det gäller planer där
medlemmarna står för den finansiella risken, 70 % av hela
portföljen i aktier, överlåtbara värdepapper som kan
jämställas med aktier och företagsobligationer som är
föremål för handel på reglerade marknader och att besluta
om dessa tillgångars relativa vikt i investeringsportföljen;
om det är motiverat av aktsamhetsskäl får medlemsstaterna
dock tillämpa en lägre gräns för institut som tillhandahåller
pensionsprodukter med en långsiktig lägsta garanterad
räntesats, står den finansiella risken och själva står för
garantin,
b) investera upp till 30 % av de tillgångar som motsvarar de
tekniska avsättningarna i tillgångar denominerade i andra
valutor än dem som åtagandena är uttryckta i,
c) investera på riskkapitalmarknader.

6. Punkt 5 hindrar inte medlemsstaterna från att, även i
enskilda fall, kräva att striktare investeringsregler tillämpas på
institut som är etablerade inom deras territorier, särskilt med
tanke på institutets åtaganden, om det är motiverat av aktsamhetsskäl.

7. När det gäller sådan verksamhet över gränserna som avses
i artikel 20 får den behöriga myndigheten i varje värdmedlemsstat kräva att reglerna i andra stycket skall tillämpas på institutet i den medlemsstat som är hemland. I sådana fall skall
dessa regler endast tillämpas på den del av institutets tillgångar
som motsvarar den verksamhet som bedrivs i den enskilda
värdmedlemsstaten. Dessutom skall de bara tillämpas om
samma eller strängare regler även tillämpas på institut som är
etablerade i värdmedlemsstaten.

Följande regler avses i första stycket:
a) Institutet får inte investera mer än 30 % av dessa tillgångar i
aktier, andra värdepapper som kan jämställas med aktier
och skuldförbindelser som inte är föremål för handel på
reglerade marknader, eller också skall institutet investera
minst 70 % av dessa tillgångar i aktier, andra värdepapper
som kan jämställas med aktier och skuldförbindelser som är
föremål för handel på reglerade marknader.
b) Institutet får inte investera mer än 5 % av dessa tillgångar i
aktier och andra värdepapper som kan jämställas med
aktier, obligationer, skuldförbindelser och andra penningoch kapitalmarknadsinstrument från samma företag och inte
mer än 10 % av dessa tillgångar i aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, obligationer,
skuldförbindelser och andra instrument på penning- och
kapitalmarknaden från företag som ingår i en och samma
grupp.
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c) Institutet skall inte investera mer än 30 % av dessa tillgångar
i tillgångar denominerade i andra valutor än dem som
åtagandena är uttryckta i.
För att dessa krav skall uppfyllas får hemlandet kräva att tillgångarna hålls fullständigt åtskilda.

23.9.2003

3. Medlemsstaterna skall kräva att institut som är etablerade
inom dess territorium och som erbjuder sig att åta sig uppdrag
för ett företag som är etablerat inom en annan medlemsstats
territorium lämnar följande uppgifter när de gör en anmälan
enligt punkt 2:
a) Värdmedlemsstat(er).
b) Det uppdragsgivande företagets namn.

Artikel 19
Förvaltning och förvaring
1.
Medlemsstaterna får inte begränsa institutens rätt att, för
förvaltningen av investeringsportföljen, utse kapitalförvaltare
som är etablerade i andra medlemsstater och som där är
vederbörligen auktoriserade för sådan verksamhet i enlighet
med direktiven 85/611/EEG, 93/22/EEG, 2000/12/EG och
2002/83/EG samt de som avses i artikel 2.1 i detta direktiv.
2.
Medlemsstaterna får inte begränsa institutens rätt att, för
förvaringen av sina tillgångar, utse förvaringsinstitut som är
etablerade i en annan medlemsstat och som är vederbörligen
auktoriserade i enlighet med direktiven 93/22/EEG eller 2000/
12/EG eller som är godkända som förvaringsinstitut enligt
direktiv 85/611/EEG.
Bestämmelsen i denna punkt skall inte hindra den medlemsstat
som är hemland från att göra det obligatoriskt att anlita förvaringsinstitut.
3.
Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att
göra det möjligt enligt sin nationella lagstiftning att i enlighet
med artikel 14 förbjuda förvaringsinstitut som är etablerade
inom dess territorium att fritt förfoga över förvarade tillgångar
om detta begärs av den medlemsstat som är institutets
hemland.

Artikel 20
Verksamhet över gränserna
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av nationell socialoch arbetsmarknadslagstiftning avseende pensionssystemens
uppbyggnad, inbegripet obligatoriskt medlemskap och utfallen
av kollektivavtal, skall medlemsstaterna tillåta företag som är
etablerade inom deras territorier att ge uppdrag åt tjänstepensionsinstitut som är godkända i andra medlemsstater. De skall
även tillåta tjänstepensionsinstitut som är godkända inom deras
territorier att åta sig uppdrag för företag som är etablerade
inom andra medlemsstaters territorier.
2.
Ett institut som önskar åta sig uppdrag för ett uppdragsgivande företag som är etablerat inom en annan medlemsstats
territorium måste enligt artikel 9.5 godkännas i förväg av de
behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är hemland.
Det skall till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som
är hemland där det är auktoriserat anmäla att det avser att åta
sig uppdrag från ett uppdragsgivande företag som är etablerat i
en annan medlemsstat.

c) De viktigaste särdragen i den pensionsplan som skall
förvaltas för det uppdragsgivande företagets räkning.
4. När en behörig myndighet i den medlemsstat som är
hemland mottar en underrättelse enligt punkt 2 och den inte
har skäl att betvivla att institutets administrativa uppbyggnad,
dess finansiella ställning eller dess lednings vandel och
yrkesmässiga kvalifikationer eller erfarenhet på området är
förenliga med den verksamhet som föreslås i värdmedlemsstaten, skall den inom tre månader från mottagandet av de
uppgifter som avses i punkt 3 vidarebefordra dessa till de
behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten och informera
institutet om detta.
5. Innan institutet börjar förvalta en pensionsplan för ett
uppdragsgivande företag beläget i en annan medlemsstat, skall
de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten inom två
månader efter mottagandet av de uppgifter som avses i punkt 3
vid behov underrätta de behöriga myndigheterna i den
medlemsstat som är hemland om de krav i social- och arbetsmarknadslagstiftningen som är relevanta på tjänstepensionsområdet och som skall uppfyllas när pensionsplanen förvaltas på
uppdrag av ett företag i värdmedlemsstaten samt om alla regler
som skall tillämpas enligt artikel 18.7 och punkt 7 i denna
artikel. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är
hemland skall underrätta institutet om dessa uppgifter.
6. Institutet får börja förvalta pensionsplanen på uppdrag av
ett företag i värdmedlemsstaten i enlighet med de krav i
värdmedlemsstatens social- och arbetsmarknadslagstiftning som
är relevanta på tjänstepensionsområdet och de regler som
måste tillämpas enligt artikel 18.7 och punkt 7 i denna artikel
så snart som det har mottagit den underrättelse som avses i
punkt 5 eller, om ingen underrättelse från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är hemland inkommer, efter
utgången av den tidsfrist som anges i punkt 5.
7. I synnerhet skall ett institut som verkar på uppdrag av ett
företag som är etablerat i en annan medlemsstat också
beträffande medlemmarna i fråga omfattas av de informationskrav som de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten i
enlighet med artikel 11 föreskriver för institut som är etablerade i den medlemsstaten.
8. De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten skall
underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som
är hemland om alla väsentliga ändringar dels av de krav i
värdmedlemsstatens social- och arbetsmarknadslagstiftning som
är relevanta på tjänstepensionsområdet som kan påverka
pensionsplanen i den mån det gäller förvaltningen av denna på
uppdrag av ett företag i värdmedlemsstaten, dels om de regler
som måste tillämpas enligt artikel 18.7 och punkt 7 i denna
artikel.
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9.
Institutet skall vara föremål för löpande tillsyn av de
behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten, när det gäller
verksamhetens förenlighet med de krav i arbetsmarknads- och
sociallagstiftningen i värdlandet som är relevanta på tjänstepensionsområdet som anges i punkt 5 och med de informationskrav som anges i punkt 7. Om oegentligheter upptäcks vid
denna tillsyn skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är hemland omgående underrättas av de behöriga
myndigheterna i värdmedlemsstaten. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är hemland skall i samordning
med de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten vidta de
åtgärder som krävs för att se till att institutet upphör med de
upptäckta överträdelserna av social- och arbetsmarknadslagstiftningen.
10. Om institutet, trots de åtgärder som vidtagits av de
behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är hemland
eller på grund av att lämpliga åtgärder saknas i den medlemsstat som är hemland, fortsätter att överträda de tillämpliga
bestämmelser i värdmedlemsstatens social- och arbetsmarknadslagstiftning som är relevanta på tjänstepensionsområdet,
får de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten, efter att
ha informerat de behöriga myndigheterna i den medlemsstat
som är hemland, vidta lämpliga åtgärder för att förhindra eller
beivra ytterligare oegentligheter och, om det är strikt
nödvändigt, hindra institutet från att bedriva verksamhet i
värdmedlemsstaten för det uppdragsgivande företagets räkning.
Artikel 21
Samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen

L 235/21

5. De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten får be
de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är hemland
att besluta att institutets tillgångar och åtaganden skall hållas
fullständigt åtskilda i enlighet med artiklarna 16.3 och 18.7.
Artikel 22
Genomförande
1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 23 september 2005. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.
3. Medlemsstaterna får till den 23 september 2010
uppskjuta tillämpningen av artikel 17.1 och 17.2 på institut
som är etablerade inom deras territorium som vid den tidpunkt
som anges i punkt 1 i den här artikeln inte uppfyller det lägsta
lagstadgade kapitalkrav som krävs enligt artikel 17.1 och 17.2.
Institut som avser att bedriva verksamhet över gränserna i den
mening som avses i artikel 20 får dock inte göra detta förrän
de uppfyller reglerna i detta direktiv.

1.
Medlemsstaterna skall på lämpligt sätt se till att detta
direktiv tillämpas enhetligt genom regelbundet utbyte av information och erfarenheter i syfte att utveckla bästa praxis på
detta område och ett närmare samarbete för att på så sätt
förhindra snedvridning av konkurrensen och skapa de
nödvändiga förutsättningarna för oproblematiskt medlemskap
över gränserna.

4. Medlemsstaterna får till den 23 september 2010
uppskjuta tillämpningen av artikel 18.1 f på institut som är
etablerade inom deras territorier. Institut som avser att bedriva
verksamhet över gränserna enligt artikel 20 får dock inte göra
detta förrän de uppfyller reglerna i detta direktiv.

2.
Kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter skall ha ett nära samarbete för att underlätta tillsynen
över tjänstepensionsinstitutens verksamhet.

Ikraftträdande

3.
Varje medlemsstat skall informera kommissionen om
allvarligare problem som tillämpningen av detta direktiv ger
upphov till.
Kommissionen och de behöriga myndigheterna i de berörda
medlemsstaterna skall så snart som möjligt behandla sådana
svårigheter i syfte att finna lämpliga lösningar.

Artikel 23

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 24
Adressater
Detta direktiv rikter sig till medlemsstaterna.

4.
Fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft skall
kommissionen lämna en rapport som innehåller en översyn av
a) tillämpningen av artikel 18 och de framsteg som har gjorts i
anpassningen av de nationella tillsynssystemen, och
b) tillämpningen av artikel 19.2 andra stycket, i synnerhet den
rådande situationen i medlemsstaterna när det gäller
anlitandet av förvaringsinstitut och, i förekommande fall,
den roll de spelar.

Utfärdat i Luxemburg den 3 juni 2003.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

N. CHRISTODOULAKIS

Ordförande

Ordförande
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

BESLUT AV STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ
av den 4 september 2003
om inrättande av den ad hoc-grupp som skall förbereda inrättandet av ett mellanstatligt organ för
utveckling av försvarsresurser och för forskning, anskaffning och försvarsmateriel (förberedande
ad hoc-grupp)
(2003/664/EG)
STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ HAR BESLUTAT
FÖLJANDE

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av artikel 19.3 i rådets arbetsordning, och
Artikel 1
av följande skäl:

(1)

Vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19 och
20 juni 2003 uppmanades ordförandeskapet att tillsammans med generalsekreteraren/den höge representanten
arbeta vidare med inrättandet av ett mellanstatligt organ
inom EU för utveckling av försvarsresurser och för forskning, anskaffning och försvarsmateriel, med beaktande
av konventets och regeringskonferensens arbete.

(2)

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik har under
rådets överinseende ansvaret för den politiska styrningen
av utvecklingen av militära resurser.

(3)

Ordförandeskapet har lagt fram en arbetsplan för
genomförandet av denna uppgift och kommer under
arbetets gång att fullt ut ta hänsyn till arbetet i den informella rådgivande gruppen med företrädare för försvarsministrarna.

(4)

(5)

I slutsatserna från Europeiska rådet i Thessaloniki
fastställs att detta organ skall stå under rådets myndighet
och att de åtgärder som krävs för att det skall inrättas
under 2004 bör förberedas av rådets relevanta organ.
Detta arbete skulle gagnas av en övergripande strategi
med deltagande av sakkunniga personer på alla de
områden som avses i slutsatserna från Europeiska rådet i
Thessaloniki om organet, och en ad hoc-grupp bör
inrättas för detta ändamål.

1. En ad hoc-grupp som skall förbereda inrättandet av det
mellanstatliga organet för utveckling av försvarsresurser och för
forskning, anskaffning och försvarsmateriel (nedan kallad den
förberedande ad hoc-gruppen) inrättas härmed för att vidta de
åtgärder som krävs för att under 2004 inrätta ett mellanstatligt
organ för utveckling av försvarsresurser och för forskning,
anskaffning och försvarsmateriel.

2. Den förberedande ad hoc-gruppen skall arbeta i nära
samordning med Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik,
varvid hänsyn skall tas till att denna kommitté, under rådets
överinseende, är ansvarig för den politiska styrningen av
utvecklingen av militära resurser och, genom Kommittén för
utrikes- och säkerhetspolitik, med EU:s militära kommitté.

3. Den förberedande ad hoc-gruppen skall lämna rapport till
Coreper.

Artikel 2

1. Den förberedande ad hoc-gruppen skall bestå av nationella företrädare för medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall
sörja för ett effektivt deltagande från försvarsministeriernas
sida.
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Kommissionen skall delta i den förberedande ad hoc-gruppens
arbete.

Artikel 3

Vid den förberedande ad hoc-gruppens möten mellan nationella
företrädare kan även delta personer med sakkunskap på de
områden som ingår i organets mål enligt Europeiska rådet i
Thessaloniki, nämligen ”att utveckla försvarsresurser för
krishantering, främja och stärka det europeiska försvarsmaterielsamarbetet, stärka det europeiska försvarets industriella och
tekniska bas, skapa en konkurrenskraftig europeisk försvarsmaterielmarknad och, vid behov i förening med gemenskapens
forskningsverksamhet, främja forskning som syftar till en
ledande position inom teknik av strategisk betydelse för framtida resurser på försvars- och säkerhetsområdet och därigenom
stärka Europas industriella potential på området”.

Den förberedande ad hoc-gruppen skall upphöra så snart som
dess uppgifter enligt artikel 1.1 har slutförts.

Den förberedande ad hoc-gruppen skall även ta hänsyn till
konventets och regeringskonferensens arbete.
2.
Den förberedande ad hoc-gruppen kommer vid behov att
förstärkas med företrädare för EU:s militära kommitté och
arbetsgruppen för en europeisk försvarsmaterielpolitik vilka till
stöd för organets mål även kan sammanträda på nivån nationella försvarsmaterieldirektörer eller deras företrädare.

Artikel 4
Detta beslut får verkan samma dag som det antas. Det skall
offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 september 2003.
På Ständiga representanternas kommittés
vägnar
U. VATTANI

Ordförande
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 13 maj 2003
om det statliga stöd som Belgien avser att genomföra till förmån för Volvo Cars NV i Gent
[delgivet med nr K(2003) 1485]
(Endast den franska och den nederländska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2003/665/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

modellerna S60 och S70. Volvo avser att från och med
2003 producera de nya Volvomodellerna V40 och S40.
För att utbilda den befintliga personalen och 1 400 nya
arbetstagare planerar Volvo att satsa 27,58 miljoner euro
på utbildningsåtgärder som sprids ut under perioden
2002–2004.

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 givit berörda parter
tillfälle att yttra sig (1), och

(5)

De stödberättigande utbildningskostnaderna, med hänsyn
till det faktum att personalkostnaderna för deltagarna i
utbildningsprojektet inte får överstiga totalsumman av
övriga stödberättigande kostnader, uppgår till
15 180 393 euro. Enligt belgiska uppgifter innehåller
den stödberättigande investeringen inslag av särskild
utbildning som uppgår till 4 294 532 euro. De allmänna
utbildningskostnaderna uppgår till 10 885 861 euro.

(6)

De belgiska myndigheterna erbjuder sig att bevilja ett
utbildningsstöd på 6,51 miljoner euro (nuvarande nettovärde: 5,88 miljoner euro) under en treårsperiod, mellan
2003 och 2005. Detta stöd kommer att beviljas i form
av ett ad hoc-stöd från den flamländska gemenskapen till
förmån för den särskild utbildningen (omkring
1,07 miljoner euro) och den allmänna utbildningen
(omkring 5,44 miljoner euro).

(7)

De största avdelningarna inom Volvo Cars – svetsverkstaden, målarverkstaden, slutmonteringsverkstaden, logistikavdelningen och ingenjörsavdelningen – har utifrån de
nya investeringar som planerats i fabriken utarbetat ett
projekt som syftar till att öka kompetensen hos de nya
arbetstagarna och dem som redan är anställda i
företaget: maskinkännedom, särskilda kunskaper för
vissa tjänster eller vissa uppgifter, datautbildning (MS
Office o.dyl.), tekniskt kunnande (elektricitet, elektronik,
mekanik, robotteknik, osv.), kvalitetssäkring (ISO, revision osv.), kostnader, underhållsmetoder, förbättringsmetoder, säkerhet, personlig kompetens och miljö.

av följande skäl:
FÖRFARANDE
(1)

Förslaget till stöd anmäldes till kommissionen genom en
skrivelse av den 15 maj 2002. Kommissionen svarade
med en begäran om kompletterande upplysningar
genom skrivelser av den 25 juni och den 20 augusti
2002 som Belgien besvarade 23 juli och 18 september
2002.

(2)

Den 27 november 2002 beslöt kommissionen att inleda
ett förfarande enligt artikel 88.2 i fördraget (beslut om
att inleda ett förfarande) eftersom den hyste tvivel i fråga
om stödets förenlighet med den gemensamma marknaden. Belgien lämnade sina synpunkter på inledandet
av förfarandet genom en skrivelse av den 28 januari
2003.

(3)

Kommissionens beslut om att inleda förfarandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (2).
Berörda tredje parter uppmanades att inkomma med sin
synpunkter på stödet, men kommissionen fick inte in
några synpunkter från dem.
DETALJERAD BESKRIVNING AV STÖDET

(4)

Det företag som kommer i åtnjutande av stödet är Volvo
Cars NV i Gent som ägs av Ford Motor Company.
Volvofabriken i Gent producerar för närvarande Volvo-

(1) EGT C 2, 7.1.2003, s. 2.
(2) Se fotnot 1.
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KOMMISSIONENS MOTIVERING TILL BESLUTET ATT
INLEDA FÖRFARANDET

(8)

(9)

I sitt beslut av den 27 november 2002 att inleda förfarandet gav kommissionen uttryck för sina tvivel på de
belgiska myndigheternas sätt att tolka definitionen av
allmän utbildning i förhållande till särskild utbildning.
Det kunde inte uteslutas att en alltför vid definition av
begreppet allmän utbildning tillämpades på projektet.
Kommissionen ansåg att bara ett inslag av allmän utbildning i en modul inte utesluter att det främsta målet med
den kan vara att erbjuda en särskild utbildning. I fråga
om vissa utbildningsmoduler saknar kommissionen
tillräcklig information om det exakta innehållet i
kurserna för att kunna karakterisera dem som allmän
utbildning. Det är omöjligt att utifrån de uppgifter som
lämnats till kommissionen särskilja inslagen av särskild
utbildning från inslagen av allmän utbildning bland de
elva utbildningsmodulerna. Kommissionen behövde mer
precisa uppgifter om de moduler som omfattade inslag
av allmän respektive särskild utbildning. Uppgifter som
visar vilka av de elva modulerna som erkänts, intygats
eller godkänts av myndigheterna krävdes också.

såvida de påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Enligt en dom i Europeiska gemenskapernas domstol är
kriteriet för påverkan på handeln uppfyllt så snart
företaget utövar en ekonomisk verksamhet som omfattar
handel mellan medlemsstater.

(13)

Kommissionen noterar att det anmälda stödet till utbildning beviljas ett enskilt företag med statliga medel och
att detta gynnas i och med att de kostnader som det
normalt skulle ha för de anställdas kompetensutveckling
minskas tack vare genomförandet av det anmälda utbildningsprogrammet. Dessutom är stödmottagaren, Volvo
Cars NV, ett företag som konstruerar, tillverkar och säljer
bilar, vilket är en ekonomisk verksamhet som omfattar
handel med andra medlemsstater. Därför omfattas utbildningsstödet i fråga av artikel 87.1 i EG-fördraget.

(14)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av
den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (1) (nedan
kallad ”förordningen”), som är tillämplig på utbildningsstöd inom alla sektorer, skall stöd som uppfyller
samtliga villkor däri betraktas som förenliga med den
gemensamma marknaden och undantas från skyldigheten att anmäla stödet i artikel 88.3 i EG-fördraget,
dock på villkor att det i den berörda åtgärden direkt
hänvisas till förordningen.

(15)

Enligt artikel 5 i förordningen råder anmälningsskyldighet om det stödbelopp som beviljas ett enskilt företag
för ett enskilt utbildningsprojekt överstiger en miljon
euro. Kommissionen noterar att det anmälda stödet
uppgår till omkring 6,51 miljoner euro som kommer att
beviljas ett enskilt företag och att det rör sig om ett
enskilt utbildningsprojekt. Kommissionen noterar att
anmälan gäller ett enskilt stöd som inte beviljats inom
ramen för något godkänt stödprogram. Därför anser
kommissionen att anmälningsskyldigheten gäller
stödförslaget och enligt beaktandemening 4 att kommissionen skall bedöma anmälan utifrån kriterierna i förordningen.

(16)

Enligt artikel 3.1 i förordningen skall enskilda stöd som
uppfyller samtliga villkor enligt denna förordning anses
vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt
artikel 87.3 c i fördraget.

(17)

Kommissionen noterar att distinktionen mellan allmän
och särskild utbildning har gjorts utifrån artikel 4 i
förordningen. I artikel 2 definieras den särskilda utbildningen som utbildning som omfattar undervisning som
direkt och i huvudsak kan användas i arbetstagarens
nuvarande eller framtida anställning i det stödmottagande företaget och som ger färdigheter som inte alls
eller endast i begränsad utsträckning kan överföras till
andra företag eller arbetsområden.

SYNPUNKTER FRAMFÖRTS AV BELGIEN

(10)

(11)

I de synpunkter som Belgien lade fram den 28 januari
2003 som svar på att förfarandet inletts tillhandahöll
man detaljerade uppgifter om var och en av utbildningsprojektets moduler. Dessa kompletterande uppgifter som
särskilt innehöll fakta om innehållet, syftet, deltagarna
och de större enskilda kursernas varaktighet. Belgien
förklarade dessutom att den utbildning som är avsedd
för arbetstagarna i målarverkstaden omfattade såväl
allmänna som särskilda utbildningsinslag. Kostnaderna
för den särskilda utbildningen på området beaktades inte,
eftersom dessa uppgifter inte var tillgängliga vid tillfället
för anmälan.
Dessutom tillhandahöll de belgiska myndigheterna handlingar från flera offentliga utbildningsorganisationer
(”Katholieke Hogeschool Sint Lieven”, ”Hoger Technisch
Instituut Sint Antonius”, ”Edugo Campus Glorieux”) som
innehåller uttryckliga bekräftelser på ett visst antal
kursers karaktär av allmän utbildning, särskilt när det
gäller utbildningsmodulerna ”maskinkännedom” och
”tekniskt kunnande (elektricitet, elektronik, mekanik,
robotteknik, osv.)”.

BEDÖMNING AV STÖDET

(12)

Enligt artikel 87.1 i EG-fördraget är statligt stöd eller
stöd som beviljats med statliga medel oavsett vilket, och
som genom gynnandet av vissa företag eller produktionsgrenar snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen, oförenliga med den gemensamma marknaden,

L 235/25

(1) EGT L 10, 13.1.2001, s. 20.

L 235/26
(18)

(19)

(20)

(21)

(22)
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I artikel 2 definieras den allmänna utbildningen som
utbildning som omfattar undervisning som inte uteslutande eller i huvudsak kan användas i arbetstagarens
nuvarande eller framtida anställning i det stödmottagande företaget, utan ger färdigheter som i stor utsträckning går att överföra till andra företag eller andra arbetsområden och därmed väsentligt förbättrar arbetstagarens
möjligheter att få anställning. Den skall röra företagets
allmänna verksamhet och ge färdigheter som i stor
utsträckning går att överföra till andra företag eller andra
arbetsområden. En utbildning skall anses allmän till
exempel om den organiseras gemensamt av flera företag
som är oberoende av varandra, eller om den är öppen
för anställda vid olika företag, eller om den erkänns,
intygas eller godkänns av offentliga myndigheter eller
organ eller av andra organ eller institutioner som staten
eller gemenskapen har givit nödvändiga befogenheter på
detta område.

De stödberättigande kostnaderna i ett utbildningsprojekt
anges i artikel 4.7 i förordningen. Vad gäller personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet har
Belgien bekräftat att endast de timmar då arbetstagarna
faktiskt deltar i utbildningen har beaktats. I enlighet med
artikel 4.7 f i förordningen har dessa personalkostnader
inte tillåtits överstiga de totala stödberättigande kostnader som anges i artikel 4.7 a till 4.7 e. På grundval av
de uppgifter som Belgien tillhandahållit noterar kommissionen att den totala stödberättigande kostnaden för
utbildningsprogrammet uppgår till 15,18 miljoner euro.

Enligt artikel 4.2 och 4.3 är utbildningsstödet förenligt
med den gemensamma marknaden om det inte
överstiger den stödnivå för stödberättigande kostnader
som anges i förordningen. Enligt förordningen får
stödnivån inte överstiga 25 % för stora företag om stödet
beviljas för särskild utbildning. Om det gäller allmän
utbildning får den inte överstiga 50 %.

I sitt beslut att inleda förfarandet gav kommissionen
uttryck för sina tvivel på de belgiska myndigheternas sätt
att tolka definitionen av allmän utbildning i förhållande
till särskild utbildning. Eftersom kommissionen saknade
tillräcklig information om det exakta innehållet i
kurserna för att kunna karakterisera dem som allmän
utbildning, kunde det inte uteslutas att en alltför vid definition av begreppet allmän utbildning tillämpades på
projektet. Uppgifter som visar vilka av de elva modulerna som erkänts, intygats eller godkänts av myndigheterna krävdes också.

I de synpunkter som Belgien lade fram den 28 januari
2003 som svar på att förfarandet inletts tillhandahöll
man detaljerade uppgifter om var och en av utbildningsprojektets moduler. Dessa kompletterande uppgifter som
särskilt innehöll uppgifter om innehållet, syftet, deltagarna och de större enskilda kursernas varaktighet.
Belgien förklarade dessutom att den utbildning som är
avsedd för arbetstagarna i målarverkstaden omfattade
såväl allmänna som särskilda utbildningsinslag. Kostnaderna för den särskilda utbildningen på området beaktades inte, eftersom dessa uppgifter inte var tillgängliga
vid tillfället för anmälan.

23.9.2003

(23)

Utifrån de handlingar som överlämnats till kommissionen har den kunnat konstatera att de moduler som
innehåller såväl särskilda som allmänna utbildningsinslag
är av allmän karaktär. Det antal timmar som ägnas åt
allmän utbildning uppgår till 455 756 (71,71 % av det
totala antalet) medan det som ägnas åt särskild utbildning uppgår till 179 762 (28,29 % av det totala antalet).
Den erbjudna utbildningen är inte uteslutande användbar
i arbetstagarens nuvarande eller framtida anställning i
det stödmottagande företaget, utan ger färdigheter som i
stor utsträckning går att överföra till andra företag eller
andra arbetsområden och därmed väsentligt förbättrar
arbetstagarens möjligheter att få anställning.

(24)

Dessutom tillhandahöll de belgiska myndigheterna handlingar från flera offentliga utbildningsorganisationer
(”Katholieke Hogeschool Sint Lieven”, ”Hoger Technisch
Instituut Sint Antonius”, ”Edugo Campus Glorieux”) som
innehåller uttryckliga bekräftelser på ett visst antal
kursers karaktär av allmän utbildning, särskilt när det
gäller utbildningsmodulerna ”maskinkännedom” och
”tekniskt kunnande (elektricitet, elektronik, mekanik,
robotteknik, osv.)”.

(25)

Med stöd i de handlingar som tillhandahållits av belgiska
myndigheter har kommissionen kommit fram till slutsatsen att den allmänna utbildningen uppgår till
10 885 861 euro och den särskilda utbildningen uppgår
till 4 294 532 euro. De högsta tillämpliga stödnivåerna
är 25 % av de stödberättigande kostnaderna för den
särskilda utbildningen respektive 50 % för den allmänna
utbildningen.

(26)

De tillåtna stödet uppgår alltså till 1 073 633 euro för
den särskilda utbildningen (25 % av de stödberättigande
kostnaderna) och 5 442 930 euro för den allmänna
(50 % av de stödberättigande kostnaderna). Det tillåtna
stödet uppgår till totalt 6 516 563 euro kommer att
betalas i tre årliga delutbetalningar som uppgår till
värdet av kursen för perioden 2003–2005.

(27)

Enligt artikel 6.2 i förordningen får stöd som undantas
genom denna förordning inte kumuleras med något
annat statligt stöd eller med annan gemenskapsfinansiering, om, i förhållande till samma stödberättigande
kostnader, en sådan kumulering skulle leda till en högre
stödnivå än den som fastställs i denna förordning.

(28)

Kommissionen noterar att enligt de förklaringar som de
belgiska myndigheterna tillhandahållit har Volvo Cars i
Gent lämnat in en begäran om stöd på totalt 321 775
euro för utbildningsåtgärder inom ramen för Europeiska
socialfonden (mål 3, prioritet 4). Dessutom har 200
utbildningspremier (opleidingscheques) till ett totalt
värde av 6 000 euro köpts av den flamländska gemenskapen till ett totalt pris av 3 000 euro. Belgien har
försäkrat kommissionen att det inte i något av de båda
fallen förekommer något kumulerat stöd i fråga om
samma tillåtna kostnader som leder till en stödnivå som
ligger över den som planeras i förordningen.
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L 235/27

SLUTSATS
(29)

Utbildningsstödet på 6 516 563 euro i nominellt värde som kommer att betalas i tre årliga delutbetalningar som motsvarar värdet av kursen för perioden 2003–2005, uppfyller mot bakgrund av
ovanstående uppgifter villkoren för förenlighet med den gemensamma marknaden i artikel 87.3 c i
EG-fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det utbildningsstöd på 6 516 563 euro i nominellt värde som kommer att betalas ut som tre årliga delutbetalningar som motsvarar värdet av kursen för perioden 2003–2005, och som Belgien planerar att
genomföra till förmån för Volvo Cars NV, är förenligt med den gemensamma marknaden den mening som
avses i artikel 87 i EG-fördraget
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Mario MONTI

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

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2003/666/GUSP
av den 22 september 2003
om ändring av gemensam ståndpunkt 2001/357/GUSP om restriktiva åtgärder mot Liberia
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 15 i detta,

ning och reservdelar till ovanstående till Liberia från
medlemsstaternas medborgare eller medlemsstaternas territorier eller med användande av deras flagg, fartyg eller luftfartyg, på de villkor som föreskrivs i UNSCR 1343 (2001),
skall förbjudas vare sig de har sitt ursprung på deras territorier eller inte.

och av följande skäl:
(1)

Den 7 maj 2001 antog rådet gemensam ståndpunkt
2001/357/GUSP om restriktiva åtgärder mot Liberia (1) i
syfte att genomföra Förenta nationernas säkerhetsråds
resolution 1343 (2001) om åtgärder mot Liberia som
antogs av Förenta nationernas säkerhetsråd den 7 mars
2001 (nedan kallad ”UNSCR 1343 (2001)”).

(2)

Den 1 augusti 2003 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1497 (2003) som tillåter att det
upprättas en multinationell styrka i Liberia för att stödja
verkställandet av det liberianska eldupphöravtal som
undertecknades i Accra den 17 juni 2003 och enligt
vilken det beviljas undantag för gällande vapenembargo
mot Liberia till stöd för den multinationella styrkan.

2.
Tillhandahållande av teknisk utbildning eller tekniskt
bistånd till Liberia från medlemsstaternas medborgare eller
medlemsstaternas territorier rörande leverans, tillverkning,
underhåll eller användning av den materiel som anges i
punkt 1 skall förbjudas.

3.

(3)

Gemensam ståndpunkt 2001/357/GUSP bör därför
ändras.

(4)

Insatser krävs från gemenskapen för att genomföra vissa
åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Punkterna 1 och 2 skall varken gälla

a) leveranser av icke-dödlig militär utrustning avsedd
enbart för humanitärt bruk eller som skydd samt hithörande tekniskt bistånd eller teknisk utbildning, som i
förväg godkänts av den kommitté som inrättats enligt
punkt 14 i UNSCR 1343 (2001), och skall heller inte
gälla skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och
militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Liberia av
Förenta nationernas personal, mediernas företrädare
samt biståndsarbetare och åtföljande personal, enbart
för deras personliga bruk, eller

b) leveranser av vapen och tillhörande materiel samt
teknisk utbildning och tekniskt bistånd som endast är
avsedda att användas av och vara till stöd för den multinationella styrka i Liberia som inrättats för att bidra till
verkställandet av det liberianska eldupphöravtal som
undertecknades i Accra den 17 juni 2003.”

Artikel 1
Artikel 1 i gemensam ståndpunkt 2001/357/GUSP ersätts med
följande:

Artikel 2

”Artikel 1
1.
Leverans eller försäljning av vapen och likartad materiel av alla slag, inklusive skjutvapen och ammunition,
militära fordon och militär utrustning, paramilitär utrust(1) EGT L 126, 8.5.2001, s. 1. Gemensamma ståndpunkten senast
ändrad genom gemensam ståndpunkt 2003/365/GUSP (EUT L 124,
20.5.2003, s. 49).

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som
den antas.

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2003.
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L 235/29

Artikel 3
Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 september 2003.
På rådets vägnar
R. BUTTIGLIONE

Ordförande

