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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 583/2004
av den 22 mars 2004
om anpassning av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser
för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa
stödsystem för jordbrukare, förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för torkat foder och förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden, med anledning av
Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(4)

Jordbrukarna i de nya medlemsstaterna kommer att få
direktstöd enligt en infasningsmekanism. För att uppnå
den rätta balansen mellan verktyg som är utformade för
att främja ett hållbart jordbruk och dem som har utformats för att främja landsbygdsutvecklingen, bör moduleringssystemet inte tillämpas i de nya medlemsstaterna
förrän nivån på det direktstöd som tillämpas i de nya
medlemsstaterna är minst lika hög som den nivå som
gäller i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april
2004.

(5)

Med hänsyn tagen till nivåerna på direktstödet till jordbrukare i de nya medlemsstaterna som ett resultat av
infasningen bör det föreskrivas att, vid tillämpningen av
den tabell för höjningar som anges i artikel 143a på allt
direktstöd som beviljas i de nya medlemsstaterna, skall
mekanismen för finansiell disciplin inte tillämpas i de
nya medlemsstaterna förrän den nivå på direktstödet
som gäller i de nya medlemsstaterna är minst lika hög
som den nivå som gäller i gemenskapen i dess
sammansättning den 30 april 2004.

(6)

Direktstödet enligt gårdsstödsystemet baseras på referensbelopp av direktstöd som tidigare har tagits emot
eller på regionaliserat stöd per hektar. Jordbrukare i de
nya medlemsstaterna har inte fått direkt gemenskapsstöd
tidigare och har inga historiska referenser för kalenderåren 2000, 2001 och 2002. Därför bör gårdsstödsystemet i de nya medlemsstaterna grundas på regionaliserat stöd per hektar, uppdelat mellan regioner enligt
objektiva kriterier och fördelat mellan jordbrukare vars
företag är belägna i regionen i fråga och som uppfyller
kriterierna för stödberättigande.

(7)

Det stödbelopp som anges i form av nationella tak enligt
gårdsstödsystemet för de nya medlemsstaterna bör
grundas på de kvoter, tak och kvantiteter som har avtalats i anslutningsförhandlingarna multiplicerade med de
tillämpliga stödbeloppen per hektar, per djur eller per
ton.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns,
Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och
Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, som undertecknades i Aten den 16 april 2003 (1), särskilt artikel 2.3 i detta,
med beaktande av akten om villkoren för Republiken Tjeckiens,
Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands,
Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas,
Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken
Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för
Europeiska unionen och om anpassning av fördragen (nedan
kallad ”anslutningsakten”) (2), särskilt artikel 57.2 i denna,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

I rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (3) infördes
gemensamma bestämmelser om stödsystem för
direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken
och upprättades vissa stödsystem för jordbrukare.

(2)

De nämnda gemensamma bestämmelserna och stödsystemen bör ändras för att de skall kunna genomföras i
Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern,
Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ”de
nya medlemsstaterna”).

(3)

Med syftet att införa modulering i de nya medlemsstaterna bör kommissionen fastställa nationella tak för
kompletterande belopp för de nya medlemsstaterna.

(1) EUT L 236, 23.9.2003, s. 17.
(2) EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.
(3) EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.
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Från och med den 1 april 2005 ändras den marknadsåtgärd som innebär stöd för produktionen av torkat
foder enligt rådets förordning (EG) nr 1786/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder (1). Från och med
detta datum ändras marknadsstödet delvis till ett
direktstöd till jordbrukarna. För att undvika en minskning i det totala stödet för 2005 för de nya medlemsstaterna är det lämpligt att undanta dessa från den allmänna
principen om infasning av direktstöd. Därför bör den del
av det nationella taket för gårdsstödsystemet som berör
torkat foder beräknas till stödnivån 100 % i stället för till
stödets infasningsnivå.

Enligt alternativet med regionalisering av gårdsstödsystemet bör de nya medlemsstaterna ha möjligheten att
anpassa bidraget per hektar på basis av objektiva kriterier för att kunna säkerställa likabehandling av jordbrukarna och undvika snedvridningar av marknaden.

(14)

30.3.2004

Förordningarna (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1786/2003
och (EG) nr 1257/1999 bör därför ändras i enlighet med
detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 ändras på följande sätt:
1. I artikel 5.2 skall följande mening läggas till i slutet av
första stycket:

(10)

De nya medlemsstaterna bör ha möjligheten att delvis
inbegripa eller helt utesluta vissa sektorer från gårdsstödsystemet.

”De nya medlemsstaterna skall se till att mark som var
permanent betesmark den 1 maj 2004 bibehålls som
permanent betesmark.”
2. I artikel 12 skall följande punkt läggas till:

(11)

Sektorstaken för delvis genomförande och/eller uteslutning av vissa sektorer från gårdsstödsystemet bör baseras
på de kvoter, tak och kvantiteter som har avtalats i
anslutningsförhandlingarna.

”5.
För de nya medlemsstaterna skall de tak som avses i
punkt 2 fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 144.2.”
3. Efter artikel 12 skall följande artikel läggas till:
”Artikel 12a

(12)

Övergången från systemet för enhetlig arealersättning till
gårdsstödsystemet och andra stödsystem kan ge upphov
till omställningsproblem som inte behandlas i den här
förordningen. För att hantera denna eventualitet, bör en
allmän bestämmelse införas i förordning (EG) nr 1782/
2003, genom vilken kommissionen får möjlighet att
vidta nödvändiga övergångsåtgärder under en viss tid.

Tillämpning för nya medlemsstater
1.
Artiklarna 10 och 12 skall inte tillämpas på de nya
medlemsstaterna förrän från och med det kalenderår för
vilket den nivå på direktstödet som gäller i de nya
medlemsstaterna är minst lika hög som den nivå som då
gäller i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april
2004.

Med anledning av den korta programperioden infördes i
anslutningsakten möjligheten att integrera åtgärder av
typ Leader+ (gemenskapens initiativ för landsbygdsutveckling) i huvudprogrammen i stället för att ha en
separat programplanering för Leader+. Därför kommer
åtgärden ”lokala partnerskaps genomförande av integrerade utvecklingsstrategier för landsbygden”, som infördes
i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj
1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (2), inte att behövas för de nya medlemsstaterna,
eftersom den omfattas av åtgärder av typ Leader+ i andra
program.

4. I artikel 54.2 skall följande mening läggas till i slutet av
första stycket:

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 114.
(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1783/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 70).

”För de nya medlemsstaterna skall hänvisningen till
tidpunkten för ansökan om arealstöd för 2003 anses som
hänvisning till den 30 juni 2003.”

(13)

2.
Vid tillämpningen av den tabell för höjningar som
anges i artikel 143a på allt direktstöd som beviljas i de nya
medlemsstaterna skall artikel 11 inte tillämpas på de nya
medlemsstaterna förrän från och med det kalenderår för
vilket den nivå på direktstödet som gäller i de nya
medlemsstaterna är minst lika hög som den nivå som då
gäller i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april
2004.”

30.3.2004
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5. I avdelning III skall följande kapitel läggas till:
”KAPITEL 6

L 91/3

teras och snedvridning av marknaden och konkurrensen
undviks, tilldela stödrättigheter till jordbrukare som
befinner sig i en särskild situation som skall fastställas av
kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 144.2.

GENOMFÖRANDE I DE NYA MEDLEMSSTATERNA

Artiklarna 33, 34, 37, 38 och 39, artiklarna 40.1, 40.2,
40.3 och 40.5 samt artiklarna 41, 42, 43, 47–50, 53 och
58–63 skall inte gälla.

3.
Under det första året som gårdsstödsystemet tillämpas får de nya medlemsstaterna använda den nationella
reserven för att, enligt objektiva kriterier och på ett sådant
sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och
snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks,
fördela stödrättigheter till jordbrukare i särskilda sektorer
som befinner sig i en särskild situation på grund av
övergången till gårdsstödsystemet. Sådana stödrättigheter
skall fördelas enligt bestämmelser som skall definieras av
kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 144.2.

2.
Varje ny medlemsstat som tillämpar systemet för
enhetlig arealersättning skall fatta de beslut som avses i
artiklarna 64.1 och 71.1 senast den 1 augusti året före det
år för vilket medlemsstaten kommer att tillämpa gårdsstödsystemet för första gången.

4.
Vid tillämpningen av punkterna 2 och 3 får de nya
medlemsstaterna öka stödrättigheternas enhetsvärde inom
gränsen 5 000 euro och/eller öka antalet rättigheter som
tilldelas jordbrukarna.

Artikel 71a
1.
Utom i de fall där andra föreskrifter ges i detta
kapitel skall bestämmelserna i denna avdelning gälla för de
nya medlemsstaterna.

Artikel 71b
Ansökan om stöd
1.
Jordbrukarna skall ansöka om stöd enligt gårdsstödsystemet senast det datum som beslutas av den nya
medlemsstaten, dock inte senare än den 15 maj.
2.
Utom i fall av force majeure och exceptionella
omständigheter i den mening som avses i artikel 40.4 skall
inga rättigheter tilldelas de jordbrukare som inte gör
ansökan om gårdsstöd senast den 15 maj det första året
som gårdsstödsystemet tillämpas.
3.
De belopp som motsvarar rättigheter som inte tilldelas skall återföras till den nationella reserv som avses i
artikel 71d och skall göras tillgängliga för omfördelning.
Artikel 71c
Tak
De nationella tak som skall gälla i de nya medlemsstaterna
förtecknas i bilaga VIIIa.

5.
De nya medlemsstaterna skall göra linjära procentuella minskningar av stödrättigheterna om deras nationella
reserv inte är tillräcklig för att täcka de fall som anges i
punkterna 2 och 3.

6.
Utom i fall av överlåtelse genom faktiskt eller förtida
arv, och med avvikelse från artikel 46, får de rättigheter
som fastställs med användning av den nationella reserven
inte överlåtas under en period av fem år från det att de tilldelas.

Med avvikelse från artikel 45.1 skall varje rättighet som
inte har utnyttjats varje år under femårsperioden omedelbart återföras till den nationella reserven.

Artikel 71e

Regional fördelning av det tak som avses i artikel 71c

1.
De nya medlemsstaterna skall tillämpa gårdsstödsystemet på regional nivå.

Artikel 71d
Nationell reserv

2.
De nya medlemsstaterna skall avgränsa regionerna
enligt objektiva kriterier.

1.
Varje ny medlemsstat skall göra en linjär procentuell
minskning av sitt nationella tak för att upprätta en nationell reserv. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel
71b 3 får minskningen inte vara större än 3 %.

Nya medlemsstater med mindre än tre miljoner stödberättigande hektar får betraktas som en enda region.

2.
De nya medlemsstaterna skall använda den nationella
reserven för att, i enlighet med objektiva kriterier och på
ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garan-

3.
Varje ny medlemsstat skall fördela det nationella tak
som avses i artikel 71c efter minskning enligt artikel 71d
mellan regionerna enligt objektiva kriterier.

L 91/4
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Artikel 71f

Regionalisering av gårdsstödsystemet

1.
Alla jordbrukare vars företag är belägna i en given
region skall erhålla rättigheter vars enhetsvärde skall
beräknas genom division av det regionala tak som fastställs
enligt artikel 71e med det antal stödberättigande hektar
som fastställs på regional nivå enligt artikel 44.2.

2.
Antalet rättigheter per jordbrukare skall vara
detsamma som det antal hektar denne uppger enligt artikel
44.2 för det första året som gårdsstödsystemet tillämpas,
utom i fall av force majeure eller exceptionella omständigheter enligt artikel 40.4.

3.
Stödrättigheterna per hektar får inte ändras utom när
så föreskrivs.

Artikel 71g

Markanvändning

30.3.2004

b) med avvikelse från artikel 71a 1 andra stycket vid
tillämpning av artikel 40 och artikel 42.4, med
vederbörlig anpassning, på en begränsad areal, som
skall fastställas enligt objektiva kriterier och på ett
sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks.

4.
På det begränsade antal hektar som återstår efter
tillämpning av punkt 3 skall jordbrukarna få producera de
produkter som avses i punkt 1 på en annan areal än den
som faller under punkt 3 på den begränsade areal som
brukades för produktion av de produkter som avses i
punkt 1 under 2004 och/eller 2005, varvid företräde skall
ges till de jordbrukare som producerade dessa produkter
redan under 2004 på den begränsade areal som brukades
under 2004.

I de fall där artikel 71 eller artikel 143b tillämpas skall
2004 och 2005 ersättas med året före det år då gårdsstödsystemet tillämpades respektive det år då det tillämpades.

5.
För att fastställa de enskilda begränsningar som avses
i punkterna 3 och 4 skall de nya medlemsstaterna använda
individuella uppgifter för jordbrukaren, om sådana finns
tillgängliga, eller andra tillräckliga bevis som jordbrukaren
tillhandahåller.

1.
Jordbrukare får, utom för fleråriga grödor, med avvikelse från artikel 51 och enligt bestämmelserna i den här
artikeln, också använda skiften som har uppgivits enligt
artikel 44.3 för produktion av sådana produkter som avses
i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96 (*), i artikel 1.2 i
förordning (EG) nr 2201/96 (**) och för annan potatis än
sådan som är avsedd för produktion av potatisstärkelse för
vilken stöd beviljas enligt artikel 93 i den här förordningen.

6.
De arealer som har blivit godkända enligt punkterna
3 och 4 får inte i något fall överskrida det antal stödberättigande hektar enligt artikel 44.2 som uppgavs under det
första året som gårdsstödsystemet tillämpades.

2.
De nya medlemsstaterna skall fastställa det antal
hektar som får användas enligt punkt 1 genom att enligt
objektiva kriterier fördela det genomsnittliga antalet hektar
på nationell nivå som användes för produktion av de
produkter som avses i punkt 1 under treårsperioden 20002002 mellan de regioner som avgränsats enligt artikel 71e
2. Det genomsnittliga antalet hektar på nationell nivå och
antalet hektar på regional nivå skall fastställas av kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 144.2 på
grundval av de uppgifter som den nya medlemsstaten har
lämnat.

8.
Den rapport som avses i artikel 60 skall också avse
genomförandet i de nya medlemsstaterna.

3.
En jordbrukare skall, inom de gränser som fastställs
enligt punkt 2 för den berörda regionen, få använda sig av
det alternativ som avses i punkt 1
a) på den begränsade areal som han under 2003 har
använt för att producera de produkter som avses i
punkt 1,

7.
Godkännandet skall användas i den berörda regionen
tillsammans med den motsvarande stödrättigheten.

Artikel 71h

Gräsmark

De nya medlemsstaterna får också enligt objektiva kriterier
inom det regionala taket eller del av detta fastställa olika
enhetsvärden för rättigheter som skall fördelas till jordbrukarna enligt artikel 71f 1 för hektar som bestod av
gräsmark enligt uppgift avseende den 30 juni 2003 och
för varje annat stödberättigande hektar eller, alternativt, för
hektar permanent betesmark enligt uppgift avseende den
30 juni 2003 och för varje annat stödberättigande hektar.

30.3.2004
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Artikel 71i

Mjölkbidrag och ytterligare betalningar

Från och med 2007 skall de belopp som motsvarar
mjölkbidrag och ytterligare betalningar enligt artiklarna 95
och 96 och som skall beviljas under 2007 inbegripas i
gårdsstödsystemet.

De nya medlemsstaterna får emellertid besluta att de
belopp som motsvarar mjölkbidrag och ytterligare betalningar enligt artiklarna 95 och 96 helt eller delvis skall
inbegripas i gårdsstödsystemet från och med 2005. Rättigheter som fastställs enligt det här stycket skall ändras enligt
detta.

Det belopp som används för att fastställa rättigheter till
dessa stöd skall vara lika med de belopp som beviljas enligt
artiklarna 95 och 96 beräknat på grundval av den individuella referenskvantitet mjölk som är tillgänglig inom jordbruksföretaget den 31 mars det år då dessa stöd helt eller
delvis inbegrips i gårdsstödsystemet.

Med avvikelse från artikel 71a 1 skall artiklarna 48, 49 och
50 gälla med vederbörlig anpassning.

Artikel 71j

Arealuttagsrättigheter

1.
Jordbrukarna skall erhålla en del av sina stödrättigheter i form av arealuttagsrättigheter.

2.
Antalet arealuttagsrättigheter skall bestämmas genom
att jordbrukarens stödberättigande mark enligt artikel 54.2
som uppges under gårdsstödsystemets första tillämpningsår
multipliceras med den tillämpliga uttagssatsen.

Uttagssatsen skall beräknas genom att grundsatsen för det
obligatoriska arealuttaget på 10 % multipliceras med
kvoten inom den berörda regionen mellan den eller de
regionala basarealer som avses i artikel 101 tredje stycket
och den stödberättigande marken enligt artikel 54.2.
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4.
Punkterna 1–3 skall inte gälla jordbrukare som
uppger ett mindre antal hektar enligt artikel 54.2 än det
antal som skulle behövas för att producera ett antal ton
som motsvarar 92 ton spannmål enligt bilaga IX på
grundval av referensavkastningen enligt bilaga XIb i den
nya medlemsstat där företaget är beläget, dividerad med
den kvot som avses i punkt 2 andra stycket.

Artikel 71k

Villkor för rättigheterna

1.
Med avvikelse från artikel 46.1 får stödrättigheter
enligt detta kapitel endast överföras inom samma region
eller mellan regioner där stödrättigheterna per hektar är
lika stora.

2.
De nya medlemsstaterna får också senast den 1
augusti året innan gårdsstödsystemet tillämpas första
gången, med beaktande av de allmänna principerna för
gemenskapsrätten, besluta att stödrättigheter som fastställs
enligt detta kapitel skall ändras successivt på ett i förväg
fastställt sätt enligt objektiva kriterier.

Artikel 71l

Frivilligt genomförande

1.
Avsnitten 2, 3 och 4 i kapitel 5 skall tillämpas på de
nya medlemsstaterna på de villkor som fastställs i denna
artikel. Avsnitt 4 skall emellertid inte gälla för de nya
medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning enligt artikel 143b.

2.
Varje hänvisning till artikel 41 i avsnitten 2 och 3 i
kapitel 5, särskilt avseende de nationella taken, skall anses
som en hänvisning till artikel 71c.

3.
Den rapport som avses i artikel 64.3 skall inbegripa
de alternativ som anges i detta kapitel.
3.
Värdet av arealuttagsrättigheterna skall vara det
regionala värdet för stödrättigheter enligt artikel 71f 1.

(*) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.
(**) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29.”
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6. Artikel 74.1 skall ersättas med följande:

30.3.2004

9. Artikel 81 skall ersättas med följande:

”1.
Stödet skall beviljas för nationella basarealer i de
traditionella produktionszoner som förtecknas i bilaga X.

”Artikel 81

Basarealerna skall vara följande:

En nationell basareal för varje producentmedlemsstat
fastställs härmed. För Frankrike fastställs dock två basarealer. Basarealerna skall vara följande:

Grekland

617 000 ha

Spanien

594 000 ha

Arealer

Grekland

20 333 ha

Spanien

104 973 ha

Frankrike:
Frankrike

— Moderlandets territorium

208 000 ha

— Franska Guyana
Italien

1 646 000 ha

Cypern

6 183 ha

Ungern

2 500 ha

Österrike

7 000 ha

Portugal

19 050 ha
4 190 ha

Italien

219 588 ha

Ungern

3 222 ha

Portugal

24 667 ha

En medlemsstat får dela upp sin eller sina basarealer i
delbasarealer enligt objektiva kriterier.”
10. Artikel 84 skall ersättas med följande:
”Artikel 84

118 000 ha”

Arealer
7. Artikel 78.1 skall ersättas med följande
”1.
Den maximala garantiareal för vilken stöd får
beviljas skall vara 1 600 000 ha.”

1.
En medlemsstat skall bevilja gemenskapsstöd upp till
ett tak som beräknas genom att antalet hektar i dess nationella garantiareal (NGA), som fastställs i punkt 3, multipliceras med genomsnittsbeloppet 120,75 euro.
2.
Den maximala garantiareal för vilken stöd får beviljas
skall vara 812 400 ha.

8. Artikel 80.2 skall ersättas med följande:
”2.
Stödet skall uppgå till följande belopp enligt avkastningen i de berörda medlemsstaterna:

3.
Den maximala garantiareal som avses i punkt 2 skall
delas upp i följande nationella garantiarealer:
Nationella garantiarealer (NGA)

Regleringsåret
2004/2005 och
vid tillämpning
av artikel 71
(euro/ha)

Regleringsåret
2005/2006 och
framåt
(euro/ha)

Belgien

Grekland

1 323,96

561,00

Spanien

1 123,95

476,25

Tyskland

1 500 ha

Grekland

41 100 ha

Spanien

568 200 ha

Frankrike

17 300 ha

Italien
Cypern

Frankrike:

Luxemburg
— Moderlandets territorium

971,73

411,75

— Franska Guyana

1 329,27

563,25

Italien

1 069,08

453,00

548,70

232,50

Ungern

Portugal

1 070,85

453,75”

130 100 ha
5 100 ha
100 ha
2 900 ha

Nederländerna

100 ha

Österrike

100 ha

Polen
Portugal

Ungern

100 ha

1 000 ha
41 300 ha

Slovenien

300 ha

Slovakien

3 100 ha

Förenade kungariket

100 ha

30.3.2004
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4.
En medlemsstat får dela upp sin NGA i delarealer
enligt objektiva kriterier, särskilt på regional nivå eller i
förhållande till produktionen.”
11. Artikel 90 skall ersättas med följande:
”Artikel 90
Villkor för stödberättigande
Stödet får beviljas endast för arealer vars produktion
omfattas av ett avtal mellan jordbrukaren och ett bearbetningsföretag utom i det fall där bearbetningen görs av
jordbrukaren själv på jordbruksföretaget.
Arealer för vilka en ansökan om att få omfattas av stödsystemet för energigrödor har lämnats in får inte betraktas
som tagna ur produktion enligt det krav på arealuttag som
avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1251/1999 och i
artiklarna 54.2 och 63.2, artikel 71j och artikel 107.1 i
den här förordningen.”
12. Artikel 94 skall ersättas med följande:
”Artikel 94
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15. I artikel 103 skall följande stycke infogas efter första
stycket:
”Alternativt skall regionaliseringsplanen för varje ny
medlemsstat som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning enligt artikel 143b under 2004 och som väljer
att tillämpa artikel 66 fastställas enligt objektiva kriterier
senast den 1 augusti det sista året som systemet för
enhetlig arealersättning tillämpas. I så fall får kombinationen av regionala basarealer och den vägda genomsnittliga referensavkastningen i regionerna inte överskrida de
begränsningar för den nationella basarealen och referensavkastningen som förtecknas i bilaga XIb.”
16. Artikel 105 skall ersättas med följande:
”Artikel 105
Tillägg för durumvete
1.

Ett tillägg till arealstödet på

— 291 euro/ha för regleringsåret 2005/2006,
— 285 euro/ha för regleringsåret 2006/2007 och framåt,
skall betalas för de arealer som odlas med durumvete i de
traditionella produktionsområden som förtecknas i bilaga
X, inom följande gränser:

Villkor
Stödet skall betalas ut endast för de kvantiteter potatis som
omfattas av ett odlingsavtal mellan potatisproducenten och
tillverkaren av potatisstärkelse inom den kvot som har tilldelats sådana företag enligt artikel 2.2 eller 2.4 i förordning (EG) nr 1868/94.”
13. Artikel 99.3 skall ersättas med följande:
”3.
Det begärda stödbeloppet får inte överskrida det tak
som kommissionen fastställer i enlighet med artikel 64.2
motsvarande den del som stödet till utsäde av den berörda
sorten utgör av det nationella tak som avses i artikel 41.
För de nya medlemsstaterna skall dock detta tak motsvara
de belopp som anges i bilaga XIa.
Om det totala begärda stödbeloppet överskrider det
fastställda taket skall stödet per jordbrukare minskas
proportionellt det året.”

Grekland

617 000 ha

Spanien

594 000 ha

Frankrike

208 000 ha

Italien

1 646 000 ha

Cypern

6 183 ha

Ungern

2 500 ha

Österrike

7 000 ha

Portugal

118 000 ha.

14. I artikel 101 skall följande stycke infogas efter andra
stycket:
”Den eller de regionala basarealerna i de nya medlemsstaterna skall emellertid fastställas av kommissionen enligt det
förfarande som avses i artikel 144.2 och inom de totala
nationella basarealer som förtecknas i bilaga XIb.”

2.
Om den totala sammanlagda arealen av de arealer för
vilka ett tillägg till arealstödet begärs under ett regleringsår
skulle överstiga ovan angivna gräns, skall den areal per
producent för vilken tillägget får betalas ut minskas i
proportion till detta.
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Medlemsstaterna får dock, med iakttagande av de gränser
som anges i punkt 1, fördela de arealer som anges i den
punkten mellan de produktionsområden som definieras i
bilaga X eller, om det är nödvändigt, för medlemsstaterna i
gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004,
mellan de produktionsregioner som anges i regionaliseringsplanen enligt den omfattning som produktionen av
durumvete hade under perioden 1993–1997. Om summan
av de arealer för vilka det inom ett produktionsområde har
ansökts om ett tillägg till arealersättningen under ett regleringsår skulle överskrida motsvarande regionala övre gräns,
skall den areal per jordbrukare till vilken tillägget får
betalas minskas proportionellt. Denna minskning skall
genomföras sedan det inom en medlemsstat har skett en
överföring av arealer från regioner som inte har nått upp
till gränsen för sin region till regioner som har överskridit
denna gräns.
3.
I andra områden än de som anges i bilaga X, som
har en väl etablerad produktion av durumvete, skall ett
särskilt stöd på 46 euro per hektar beviljas för regleringsåret 2005/2006 upp till en övre gräns på följande antal
hektar:
Tyskland

10 000 ha

Spanien

4 000 ha

Frankrike

50 000 ha

Italien

4 000 ha

Ungern

4 305 ha

Slovakien

4 717 ha

Förenade kungariket

5 000 ha.”

17. Artikel 108 skall ersättas med följande:
”Artikel 108
Stödberättigande mark

18. Artikel 116.2 skall ersättas med följande:
”2.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att se till att totalbeloppet av bidragsrättigheterna på deras territorium inte överskrider de nationella
tak som anges i punkt 4 och att de nationella reserver som
anges i artikel 118 kan bibehållas.
Utom i de fall då artikel 143b tillämpas skall de nya
medlemsstaterna senast ett år efter anslutningsdatumet ha
fördelat individuella tak till producenterna och skall ha
upprättat nationella reserver av totalantalet rättigheter till
det stöd som har reserverats för dessa nya medlemsstater
enligt punkt 4.
Efter utgången av tillämpningsperioden för systemet för
enhetlig arealersättning enligt artikel 143b och i de fall då
artikel 67 tillämpas skall tilldelningen av individuella tak
till producenterna och upprättandet av nationella reserver
enligt andra stycket äga rum senast före slutet av det första
år för vilket gårdsstödsystemet tillämpas.”
19. Artikel 116.4 skall ersättas med följande:
”4.

Följande tak skall gälla:
Medlemsstat

Rättigheter (x 1 000)

Belgien

70

Tjeckien

66,733

Danmark

104

Tyskland

2 432

Estland

48

Grekland

11 023

Spanien

19 580

Frankrike

7 842

Irland

4 956

Italien

9 575

Cypern

472,401

Lettland

18,437

Litauen

17,304

Luxemburg

4

Ungern

Ansökningar om stöd får inte göras med avseende på mark
som vid det datum som gäller för ansökan om arealstöd
för 2003 utnyttjades för permanent bete, fleråriga grödor
eller som var skogbevuxen eller utnyttjades för andra
ändamål än jordbruk.

Malta

För de nya medlemsstaterna får ansökningar om ersättning
inte göras med avseende på mark som den 30 juni 2003
utnyttjades för permanent bete, fleråriga grödor eller som
var skogbevuxen eller utnyttjades för andra ändamål än
jordbruk.

Portugal (*)

Medlemsstaterna får på villkor som skall fastställas i
enlighet med förfarandet i artikel 144.2 besluta om avvikelser från första eller andra stycket i den här artikeln,
under förutsättning att de vidtar åtgärder för att förhindra
varje betydande ökning av den totala stödberättigande
jordbruksarealen.”

30.3.2004

1 146
8,485

Nederländerna

930

Österrike

206

Polen

335,88
2 690

Slovenien

84,909

Slovakien

305,756

Finland

80

Sverige

180

Förenade kungariket

19 492
Totalt

81 667,905

(*) Skall ampassas när förordning (EC) nr1017/97 upphör att gälla.”

30.3.2004
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22. Artikel 123.8 skall ersättas med följande:

20. Artikel 119.3 skall ersättas med följande:
”3.
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Följande totalbelopp skall gälla:

”8.

Följande regionala tak skall gälla:

(uttryckt i tusental euro)

Belgien

64

Tjeckien

71

Danmark

79

Tyskland

1 793

Belgien

235 149

Tjeckien

244 349

Danmark

277 110

Tyskland

1 782 700

Estland

Estland

51

Grekland

8 767

Spanien

18 827

Frankrike

7 083

Irland

4 875

Italien

6 920

18 800

Grekland

143 134

Spanien

713 999 (*)

Frankrike

1 754 732 (**)

Irland

1 077 458

Italien

598 746

Cypern

12 000

Lettland

70 200

Litauen

150 000

Luxemburg

18 962

Ungern

94 620

Cypern

441

Lettland

19

Nederländerna

157 932

Litauen

18

Österrike

373 400

Polen

926 000

Portugal

175 075 (***) (****)

Malta

Luxemburg
Ungern

4
1 212

Malta

9

Slovenien

92 276

Slovakien

78 348

Finland

250 000
250 000

Nederländerna

743

Sverige

Österrike

185

Förenade kungariket

Polen

355

Portugal

2 275

Slovenien

86

Slovakien

323

Finland

61

Sverige

162

Förenade kungariket

20 162”

3 201

1 419 811 (*****)

(*)

Utan att det påverkar de särskilda bestämmelserna i förordning (EG)
nr 1454/2001.
(**)
Utan att det påverkar de särskilda bestämmelserna i förordning (EG)
nr 1452/2001.
(***) Utan att det påverkar de särskilda bestämmelserna i förordning (EG)
nr 1453/2001.
(****) Skall anpassas när förordning (EG) nr 1017/94 upphör att gälla.
(*****) Detta tak skall tillfälligt ökas med 100 000 djur till 1 519 811 till
dess att levande djur som är yngre än sex månader får exporteras.”

23. Artikel 126.1 skall ersättas med följande:
”1.
Ett stöd skall beviljas varje jordbrukare med am- och
dikor inom gränserna för de individuella tak som fastställs
enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1254/1999 eller andra
stycket i punkt 2.”
24. Artikel 126.2 skall ersättas med följande:

21. I artikel 119 skall följande punkt läggas till:
”4.
I de nya medlemsstaterna skall totalbeloppen tillämpas i enlighet med den tabell för höjningar som anges i
artikel 143a.”

”2.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att se till att totalbeloppet av bidragsrättigheterna på deras territorium inte överskrider de nationella
tak som anges i punkt 5 och att de nationella reserver som
anges i artikel 128 kan bibehållas.
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Utom i de fall då artikel 143b tillämpas skall de nya
medlemsstaterna senast ett år efter anslutningsdatumet ha
fördelat individuella tak till producenterna och skall ha
upprättat nationella reserver av totalantalet rättigheter till
det stöd som har reserverats för dessa medlemsstater enligt
punkt 5.
Efter utgången av tillämpningsperioden för systemet för
enhetlig arealersättning enligt artikel 143b och i de fall då
artikel 68.2 a i tillämpas skall tilldelningen av individuella
tak till producenterna och upprättandet av nationella
reserver enligt andra stycket äga rum senast före slutet av
det första år för vilket gårdsstödsystemet tillämpas.”
25. Artikel 126.5 skall ersättas med följande:
”5.

Följande nationella tak skall gälla:

Belgien
Tjeckien (*)

26. I artikel 130.3 skall följande stycke läggas till:
”För de nya medlemsstaterna skall de nationella taken vara
de som framgår av följande tabell.
Kalvar som är äldre
än 1 månad och
yngre än 8 månader
och som har en
slaktvikt på upp till
185 kg

Tjurar, stutar, kor och
kvigor

Tjeckien

483 382

27 380

Estland

107 813

30 000

Cypern

21 000

—

Lettland

124 320

53 280

Litauen

367 484

244 200

Ungern

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Polen

1 815 430

839 518

Slovenien

161 137

35 852

Slovakien

204 062

62 841”

394 253
90 300

Danmark

112 932

Tyskland

639 535

Estland (*)

13 416

Grekland

138 005

Spanien (**)

1 441 539

Frankrike (***)

3 779 866

Irland

1 102 620

Italien

621 611

Cypern (*)

30.3.2004
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27. Artikel 133.3 skall ersättas med följande:
”3.

Följande totalbelopp skall gälla:
(uttryckt i miljoner euro)

Belgien
Tjeckien

39,4
8,776017

Lettland (*)

19 368

Danmark

11,8

Litauen (*)

47 232

Tyskland

88,4

Luxemburg

18 537

Estland

1,13451

Grekland

3,8

Ungern (*)
Malta (*)
Nederländerna

117 000
454
63 236

Spanien

33,1

Frankrike

93,4

Irland

31,4

Österrike

375 000

Italien

65,6

Polen (*)

325 581

Cypern

0,308945

Lettland

1,33068

Litauen

4,942267

Portugal (****) (*****)

416 539

Slovenien (*)

86 384

Luxemburg

3,4

Slovakien (*)

28 080

Ungern

2,936076

Finland

55 000

Malta

Sverige
Förenade kungariket
(*)
(**)

155 000
1 699 511

Skall tillämpas från och med anslutningsdatumet.
Utan att det påverkar de särskilda bestämmelserna i förordning (EG)
nr 1454/2001.
(***) Utan att det påverkar de särskilda bestämmelserna i förordning (EG)
nr 1452/2001.
(****) Utan att det påverkar de särskilda bestämmelserna i förordning (EG)
nr 1453/2001.
(*****) Skall, när förordning (EG) nr 1017/94 upphör att gälla, höjas med
de bidrag som följer av tillämpning av den förordningen åren 2003
och 2004.”

0,0637

Nederländerna

25,3

Österrike

12,0

Polen

27,3

Portugal

6,2

Slovenien

2,964780

Slovakien

4,500535

Finland

6,2

Sverige

9,2

Förenade kungariket

63,8”
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28. I artikel 135.1 skall följande strecksats läggas till i första
stycket:
”— för de nya medlemsstaterna: som är lika med de tak
som anges i artikel 123.8 eller med det genomsnittliga
antalet slaktade handjur av nötkreatur under åren
2001, 2002 och 2003 enligt statistik för dessa år från
Eurostat eller någon annan av kommissionen godkänd
officiell statistisk information för dessa år.”

29. I artikel 135.4 skall följande mening läggas till:
”För de nya medlemsstaterna skall referensåren vara 2001,
2002 och 2003.”

30. I artikel 136.2 skall följande mening läggas till i andra
stycket:
”För de nya medlemsstaterna skall referensåren vara 1999,
2000 och 2001.”
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Om det begärda totala stödbeloppet överskrider det
fastställda taket skall stödet per jordbrukare minskas
proportionellt det året.”

34. I artikel 145 skall led d ersättas med följande:

”d) när det gäller gårdsstödsystemet, detaljerade föreskrifter
särskilt om inrättande av en nationell reserv, överföring
av rättigheter, definition av fleråriga grödor, permanent
betesmark, jordbruksmark och gräsmark, alternativen i
kapitlen 5 och 6 i avdelning III och förteckningen över
grödor som är tillåtna på den uttagna arealen samt
detaljerade föreskrifter för uppfyllande av samförståndsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen
och Förenta staterna om vissa oljeväxtfrön inom ramen
för GATT, godkänt genom beslut 93/355/EEG (*).
(*) EGT L 147, 18.6.1993, s. 25.”

31. Efter artikel 136 skall följande artikel införas:

”Artikel 136a
35. I artikel 145 skall led i ersättas med följande:
Villkor för tillämpningen i de nya medlemsstaterna

I de nya medlemsstaterna skall de totalbelopp som avses i
artikel 133.3 och det maximala arealstöd per hektar på
350 euro som avses i artikel 136.3 tillämpas enligt den
tabell för höjningar som anges i artikel 143a.”

32. I artikel 139 skall följande mening läggas till i första
stycket:
”För de nya medlemsstaterna skall emellertid det tak som
kommissionen fastställer i enlighet med artikel 64.2 motsvara varje komponent direktstöd som berörs i det tak som
avses i artikel 71c.”

33. Artikel 143 skall ersättas med följande:

”i) sådana ändringar i bilagorna II, VI, VII, IX, X och XI
som kan bli nödvändiga med hänsyn särskilt till ny
gemenskapslagstiftning, och, när det gäller bilagorna
VIII och VIIIa, vid tillämpning av artikel 62 respektive
71i och, i förekommande fall, efter information från
medlemsstaterna rörande den del av referensbeloppen
som svarar mot stöd för jordbruksgrödor, liksom även
själva takbeloppen, som skall ökas beroende på skillnaden mellan den faktiskt bestämda arealen och den
areal för vilken bidrag betalades ut för jordbruksgrödor
under 2000 och 2001, med tillämpning av artikel 9.2
och 9.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/
92 (**), inom gränsen för basarealerna (eller den maximala garantiarealen i fråga om durumvete) samt med
beaktande av den genomsnittliga nationella avkastning
som används för beräkningen i bilaga VIII.
(**) EGT L 327, 12.12.2001, s. 11.”

”Artikel 143

Tak

Det begärda stödbeloppet får inte överskrida det tak som
kommissionen fastställer i enlighet med artikel 64.2
motsvarande den del som avser arealstödet för trindsäd
enligt bilaga VI i det nationella tak som avses i artikel 41.
För de nya medlemsstaterna skall emellertid det tak som
kommissionen fastställer i enlighet med artikel 64.2 motsvara den del av arealstödet för trindsäd, som avses i bilaga
VI, i det nationella tak som avses i artikel 71c.

36. I artikel 145 skall led q ersättas med följande:

”q) åtgärder som är både nödvändiga och vederbörligen
motiverade för att akut lösa praktiska och specifika
problem, särskilt sådana som hör samman med
genomförandet av kapitel 4 i avdelning II och kapitlen
5 och 6 i avdelning III. Sådana åtgärder får avvika från
vissa delar av den här förordningen, men bara i den
omfattning och under den tid som oundgängligen
krävs.”
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37. Artikel 146 skall ersättas med följande:
”Artikel 146
Överföring av information till kommissionen
Medlemsstaterna skall i detalj informera kommissionen om de åtgärder som de vidtar för att
genomföra denna förordning, särskilt sådana åtgärder som hör samman med artiklarna 5, 13, 42, 58,
71d och 71e.”
38. Följande artikel skall läggas till efter artikel 154:
”Artikel 154a
Övergångsåtgärder för de nya medlemsstaterna
1.
I de fall där övergångsåtgärder blir nödvändiga för att för de nya medlemsstaterna underlätta
övergången från systemet för enhetlig arealersättning till gårdsstödsystemet och till andra stödordningar som avses i avdelningarna III och IV, skall sådana åtgärder vidtas enligt det förfarande som
avses i artikel 144.2.
2.
De åtgärder som avses i punkt 1 får antas under en period som börjar den 1 maj 2004 och löper
ut den 30 juni 2009, och de får inte gälla längre än till det datumet. Rådet får med kvalificerad majoritet på kommissionens förslag förlänga denna period.”
39. Följande bilaga skall läggas till efter bilaga VIII:
”BILAGA VIIIa

Nationella tak som avses i artikel 71c
Taken har beräknats med hänsyn till den tabell för höjningar som anges i artikel 143a och behöver
alltså inte minskas.
(miljoner euro)
Kalenderår

Slovenien

Slovakien

724,3

35,5

97,6

0,78

845,0

41,4

113,6

495,1

1,59

1 098,8

55,5

144,5

183,6

618,5

1,99

1 373,4

69,4

180,5

83,4

220,3

741,9

2,38

1 648,0

83,3

216,6

24,4

97,3

257,0

865,2

2,78

1 922,5

97,2

252,6

80,7

27,8

111,2

293,7

988,6

3,18

2 197,1

111,0

288,6

769,3

90,8

31,3

125,1

330,4

1 111,9

3,57

2 471,7

124,9

324,6

854,6

100,9

34,8

139,0

367,1

1 235,3

3,97

2 746,3

138,8

360,6”

Tjeckien

Estland

2005

227,9

23,4

2006

265,7

2007

Cypern

Lettland

Litauen

8,9

33,9

92,0

27,3

10,4

39,6

342,4

40,4

13,9

2008

427,8

50,5

2009

513,2

2010

Malta

Polen

350,8

0,67

107,3

408,7

55,6

146,9

17,4

69,5

60,5

20,9

598,5

70,6

2011

683,9

2012
de följande åren

40. Bilaga X skall kompletteras med följande:
”CYPERN
UNGERN
Regioner
Dél Dunamenti síkság

Ungern
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Dél-Dunántúl
Közép-Alföld
Mezőföld
Berettyo-Kőrös-Maros vidéke
Györi medence
Hajdúság.”
41. Följande bilagor skall läggas till efter bilaga XI:
”BILAGA XIa
Tak för stöd till utsäde i de nya medlemsstaterna enligt artikel 99.3
(miljoner euro)
Tjeckien

Estland

Cypern

Lettland

Litauen

Ungern

Malta

Polen

Slovenien

Slovakien

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,11

0,05

2008

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,14

0,06

2009

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,17

0,07

2010

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,19

0,08

2011

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,22

0,09

2012

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,25

0,11

de följande åren

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,28

0,12

Kalenderår

BILAGA XIb
Nationella basarealer för jordbruksgrödor och referensavkastningar i de nya medlemsstaterna enligt artiklarna 101 och 103
Basareal
(ha)

Referensavkastning
(ton/ha)

2 253 598

4,20

Estland

362 827

2,40

Cypern

79 004

2,30

Lettland

443 580

2,50

Litauen

1 146 633

2,70

Ungern

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Polen

9 454 671

3,00

Slovenien

125 171

5,27

Slovakien

1 003 453

Tjeckien

4,06”

L 91/14

SV

Europeiska unionens officiella tidning

30.3.2004

Artikel 2
Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall ersättas med följande:
”2.
Den maximala garanterade kvantitet som avses i punkt 1 skall fördelas mellan medlemsstaterna
på följande sätt:
Nationella garanterade kvantiteter (i ton)
Belgiens och Luxemburgs ekonomiska union (BLEU)

8 000

Tjeckien

27 942

Danmark

334 000

Tyskland

421 000

Grekland

37 500

Spanien

1 325 000

Frankrike

1 605 000

Irland

5 000

Italien

685 000

Litauen

650

Ungern

49 593

Nederländerna

285 000

Österrike

4 400

Polen

13 538

Portugal

30 000

Slovakien

13 100

Finland

3 000

Sverige

11 000

Förenade kungariket

102 000”

Artikel 3
I artikel 33 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall följande stycke läggas till:
”Den åtgärd som föreskrivs i sista strecksatsen i andra stycket skall inte gälla för Tjeckien, Estland,
Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien.”
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004 under förutsättning att fördraget om Republiken Tjeckiens,
Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns,
Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till
Europeiska unionen träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2004.
På rådets vägnar
B. COWEN

Ordförande

30.3.2004
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 584/2004
av den 29 mars 2004
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), 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 30 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).

L 91/16

Europeiska unionens officiella tidning

SV

30.3.2004

BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 mars 2004 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
204
212
624
999

105,5
41,2
119,6
124,8
97,8

0707 00 05

052
068
096
204
220
999

114,0
105,0
80,6
19,6
135,1
90,9

0709 90 70

052
204
999

113,8
80,8
97,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

49,7
44,5
57,6
45,4
44,9
61,4
50,6

0805 50 10

052
400
999

47,5
51,0
49,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

27,3
84,4
119,7
99,5
74,6
78,0
78,9
78,1
83,8
144,6
86,9

0808 20 50

388
512
528
999

72,5
66,9
66,6
68,7

1

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EGT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999”
betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 585/2004
av den 26 mars 2004
om ändring av förordning (EG) nr 282/2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och
veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

För att klargöra dessa punkter är det nödvändigt att
ändra förordning (EG) nr 282/2004.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli
1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall
organiseras för djur som importeras till gemenskapen från
tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/
EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artiklarna 3.2 och 7.2 i detta,
och

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

Förordning (EG) nr 282/2004 ändras på följande sätt:

(1)

(2)

I artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 282/
2004 av den 18 februari 2004 om inrättande av ett
dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur
från tredje land som förs in i gemenskapen (2) anges inte
de övergångsbestämmelser tillräckligt tydligt som gäller
gränskontrollstationer mellan medlemsstaterna och de
nya medlemsstaterna och som upphör att gälla vid
anslutningen. Således är det lämpligt att omformulera
texten för att undvika oklarheter.
Eftersom den lastansvariges deklaration i fält 25 och den
officiella veterinärens deklaration i fält 42 på den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel (CVED-dokumentet) i förordning (EG) nr 282/2004 inte är tillräckligt
exakta, bör texten i handlingen omformuleras.

Artikel 1
1. Artikel 8 skall ersättas med följande:
”Artikel 8
Före den 1 maj 2004 skall denna förordning inte tillämpas
på de gränskontrollstationer som förtecknas i bilaga II och
som avskaffas vid Ungerns, Polens, Tjeckiens, Slovakiens
och Sloveniens anslutning.”
2. Förlagan till den gemensamma veterinärhandlingen vid
införsel (CVED-dokumentet) i bilaga I skall ersättas av
förlagan i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 mars 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 96/43/EG (EGT L 162, 1.7.1996, s. 1).
(2) EUT L 49, 19.2.2004, s. 11.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 586/2004
av den 29 mars 2004
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter
från fjäderfäsektorn som ges in under mars 2004 inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96 kan
godtas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2497/96
av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter vad
avser fjäderfäkött för den ordning som fastställs i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Staten Israel (1), särskilt artikel 4.5 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden
1 januari–30 april 2004 överskrider de tillgängliga kvantiteterna och bör därför nedsättas med en fastställd procentsats för
att säkerställa en rättvis fördelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. De ansökningar om importlicens för perioden 1 januari–
30 april 2004 som ges in i enlighet med förordning (EG) nr
2497/96 skall behandlas på det sätt som avses i bilaga I.
2. Under de första sju dagarna av perioden 1 maj–30 juni
2004 får ansökningar lämnas in i enlighet med förordning (EG)
nr 2497/96 för importlicenser som uppgår till de totala kvantiteter som anges i bilaga II.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 338, 28.12.1996, s. 48. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 361/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 15).
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BILAGA I

Grupp

Andel beviljade ansökningar om importlicens som
inlämnats för perioden 1 januari–30 april 2004

IL1

4,08

IL2

—

BILAGA II
(t)
Gruppnummer

Disponibel kvantitet

IL1

245,14

IL2

87,55
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 587/2004
av den 29 mars 2004
om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko
samt Västbanken och Gazaremsan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i
Västbanken och Gazaremsan (1), särskilt artikel 5.2 a i denna,
och
av följande skäl:
Enligt artikel 2.2 och artikel 3 i ovan nämnda förordning (EEG)
nr 4088/87 skall gemenskapens import- och producentpriser
fastställas var fjortonde dag för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga rosor och
småblommiga rosor och de skall tillämpas två veckor i taget.
Enligt artikel 1b i kommissionens förordning (EEG) nr 700/88
av den 17 mars 1988 om vissa tillämpningsföreskrifter för
systemet för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel och Jordanien samt i

Västbanken och Gazaremsan (2), skall dessa priser för tvåveckorsperioder fastställas på grundval av viktade uppgifter som
lämnas av medlemsstaterna. Det är viktigt att dessa fastställs
utan dröjsmål för att tillämpliga tullar skall kunna fastställas.
Det är därför lämpligt att föreskriva att denna förordning
omedelbart träder i kraft.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De producent- och importpriser i gemenskapen för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga
rosor och småblommiga rosor som avses i artikel 1b i förordning (EEG) nr 700/88 för en tvåveckorsperiod fastställs i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2004.
Den skall tillämpas från den 31 mars till den 13 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1300/97 (EGT L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2) EGT L 77, 18.3.1988, s. 16. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2062/97 (EGT L 289, 22.10.1997, s. 1).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 29 mars 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern,
Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan
(euro per 100 enheter)
Period: den 31 mars till den 13 april 2004
Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

12,44

11,99

28,13

14,41

Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

Israel

—

—

—

—

Marocko

—

—

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordanien

—

—

—

—

7,97

—

—

—

Gemenskapens producentpris

Gemenskapens importpris

Västbanken och
Gazaremsan
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/33/EG
av den 22 mars 2004
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG i fråga om vissa tekniska
krav på blod och blodkomponenter
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning,
förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter
och om ändring av direktiv 2001/83/EG (1), särskilt artikel 29
andra stycket punkterna b–g i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I direktiv 2002/98/EG fastställs kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling och kontroll av humanblod och
blodkomponenter, oavsett vad de skall användas till, och
för framställning, förvaring och distribution av dessa när
de är avsedda för transfusion, för att garantera en hög
hälsoskyddsnivå för människor.
För att hindra överföring av sjukdomar via blod och
blodkomponenter och för att garantera en likvärdig
kvalitets- och säkerhetsnivå, kräver direktiv 2002/98/EG
att särskilda tekniska krav fastställs.
I det här direktivet fastställs dessa tekniska krav, som tar
hänsyn till rådets rekommendation 98/463/EG av den
29 juni 1998 om blod- och plasmagivares lämplighet
och screening av donerat blod inom Europeiska gemenskapen (2), vissa av Europarådets rekommendationer,
yttrandet från Vetenskapliga kommittén för läkemedel
och medicintekniska produkter, monografierna i Europeiska farmakopén, särskilt när det gäller användningen av
blod eller blodkomponenter som utgångsmaterial vid
framställning
av
farmaceutiska
specialiteter,
Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer
och till internationella erfarenheter inom detta område.
Blod och blodkomponenter som importeras från tredje
land, däribland de som används som utgångsmaterial/
råvara för tillverkning av läkemedel som härrör från
humanblod och humanplasma, bör uppfylla de krav på
kvalitet och säkerhet som anges i detta direktiv.
För blod och blodkomponenter som insamlas enbart och
uteslutande för att användas vid autolog blodtransfusion
(s.k. autolog blodgivning) bör särskilda tekniska krav
fastställas enligt artikel 2.2 i direktiv 2002/98/EG.
Sådana blodgivningar bör identifieras på ett tydligt sätt
och hållas åtskilda från andra blodgivningar för att
garantera att de inte används för transfusion till andra
patienter.

(1) EUT L 33, 8.2.2003, s. 30.
(2) EGT L 203, 21.7.1998, s. 14.

(6)

Det är nödvändigt att fastställa gemensamma definitioner
för teknisk terminologi för att garantera att direktiv
2002/98/EG genomförs på ett enhetligt sätt.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från den kommitté som inrättats genom
direktiv 2002/98/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Definitioner
I detta direktiv används de beteckningar som anges i bilaga I
med de betydelser som anges där.

Artikel 2
Information till blivande blodgivare
Medlemsstaterna skall se till att inrättningarna för blodverksamhet ger alla blivande givare av blod eller blodkomponenter
den information som avses i bilaga II del A.

Artikel 3
Uppgifter som krävs av blodgivare
Medlemsstaterna skall se till att givarna, efter att de förklarat sig
villiga att ge blod eller blodkomponenter, lämnar de uppgifter
som anges i bilaga II del B till inrättningen för blodverksamhet.

Artikel 4
Blodgivares lämplighet
Inrättningarna för blodverksamhet skall se till att givare av
helblod och blodkomponenter uppfyller de kriterier för
lämplighet som anges i bilaga III.

Artikel 5
Villkor för förvaring, transport och distribution av blod
och blodkomponenter
Inrättningarna för blodverksamhet skall se till att förvarings-,
transport- och distributionsförhållandena för helblod och blodkomponenter uppfyller de krav som anges i bilaga IV.
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Artikel 6
Kvalitets- och säkerhetskrav för blod och blodkomponenter
Inrättningarna för blodverksamhet skall se till att kvalitets- och
säkerhetskraven för blod och blodkomponenter uppfyller de
krav som anges i bilaga V.
Artikel 7
Autolog blodgivning
1.
Inrättningarna för blodverksamhet skall se till att autolog
blodgivning uppfyller de krav som anges i direktiv 2002/98/EG
och de särskilda krav som anges i detta direktiv.
2.
Autolog blodgivning skall tydligt identifieras som sådan,
och hållas åtskild från allogen blodgivning.
Artikel 8
Validering
Medlemsstaterna skall se till att alla tester och förfaranden som
avses i bilagorna II–V är validerade.

30.3.2004

texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans
med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.
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
texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning
som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 10
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 11
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 9
Genomförande
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktiv
2002/98/EG skall medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 8 februari 2005. De skall genast överlämna

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
DEFINITIONER
(som avses i artikel 1)
1. autolog blodgivning: blod och blodkomponenter som tappas från en person och är avsedda endast för senare autolog
blodtransfusion eller annan humananvändning till denna person.
2. allogen blodgivning: blod och blodkomponenter som tappas från en person och är avsedda för transfusion till en
annan person, för användning i medicintekniska produkter eller som utgångsmaterial/råvara vid tillverkning av läkemedel.
3. validering: fastställande av dokumenterade och objektiva belägg för att särskilda krav för ett särskilt avsett
användningsområde konsekvent kan uppfyllas.
4. helblod: en blodgivning.
5. frysförvaring: förlängning av förvaringstiden för blodkomponenter genom nedfrysning.
6. plasma: den flytande delen av blodet i vilken blodkropparna är suspenderade. Plasma kan separeras från celldelen av
en helblodstappning för terapeutisk användning som färskfryst plasma eller beredas vidare till kryoprecipitat och
plasma, kryoprecipitat avlägsnat, för transfusion. Den kan användas för tillverkning av läkemedel som härrör från
humanblod och humanplasma eller användas vid beredning av poolade trombocyter eller poolade, leukocytbefriade
trombocyter. Den kan även användas för resuspension av beredningar med erytrocyter för blodbyte eller perinatal
transfusion.
7. kryoprecipitat: en plasmakomponent framställd ur färskfryst plasma med utfällning av proteiner genom frysningtining följd av koncentrering och resuspension av utfällda proteiner i en liten plasmavolym.
8. tvättade: en process har använts för att avlägsna plasma eller förvaringsmedium från cellkomponenter genom centrifugering, avhällning av den supernatanta vätskan från cellerna och tillsats av en isoton suspensionsvätska, som i sin
tur i allmänhet avlägsnas och ersätts efter ytterligare centrifugering av suspensionen. Centrifugering, avhällning och
ersättningsprocessen kan behöva upprepas flera gånger.
9. erytrocyter: erytrocyter från en helblodstappning, med en stor del av plasman avlägsnad.
10. erytrocyter, lättcellsskikt avlägsnat: erytrocyter från en helblodstappning, med en stor del av plasman avlägsnad.
Lättcellsskiktet, som innehåller en stor andel trombocyter och leukocyter, avlägsnat.
11. erytrocyter, leukocytbefriade: erytrocyter från en helblodstappning, med en stor del av plasman avlägsnad, och från vilka
leukocyterna avlägsnats.
12. erytrocyter, i tillsatslösning: erytrocyter från en helblodstappning, med en stor del av plasman avlägsnad. En konserverande näringslösning tillsatt.
13. tillsatslösning: en lösning som är särskilt avpassad för att behålla cellkomponenternas välgörande egenskaper under
förvaringen.
14. erytrocyter, leättcellsskikt avlägnat, i tillsatslösning: erytrocyter från en helblodstappning, med en stor del av plasman
avlägsnad. Lättcellsskiktet, som innehåller en stor andel trombocyter och leukocyter, avlägsnat. En konserverande
näringslösning tillsatt.
15. lättcellskoncentrat (= buffy coat): en blodkomponent som bereds genom centrifugering av en enhet helblod och som
innehåller en avsevärd andel leukocyter och trombocyter.
16. erytrocyter, leukocytbefriade, i tillsatslösning: erytrocyter från en helblodstappning, med en stor del av plasman
avlägsnad, och från vilka leukocyterna avlägsnats. En konserverande näringslösning tillsatt.
17. erytrocyter, från aferes: erytrocyter som erhållits genom aferesteknik.
18. aferes: en metod för att erhålla en eller flera blodkomponenter genom maskinell processbehandling av helblod varvid
resten av blodets komponenter återförs till givaren under processen eller i slutet av den.
19. trombocyter, framtagna med aferesteknik: en koncentrerad suspension av trombocyter, som erhållits genom aferesteknik.
20. trombocyter, framtagna med aferesteknik, leukocytbefriade: en koncentrerad suspension av trombocyter, som erhållits
genom aferesteknik, och från vilka leukocyterna avlägsnats.
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21. trombocyter, från blodtappning, poolade: en koncentrerad suspension av trombocyter, som framställts ur helblodsenheter och efter separering från dessa enheter har poolats.
22. trombocyter, från blodtappning, poolade, leukocytbefriade: en koncentrerad suspension av trombocyter, som framställts ur
helblodsenheter och efter separering från dessa enheter har poolats och från vilka leukocyterna avlägsnats.
23. trombocyter, från en blodtappning: en koncentrerad suspension av trombocyter, som erhålls genom framställning ur en
enhet helblod.
24. trombocyter, från en blodtappning, leukocytbefriade: en koncentrerad suspension av trombocyter, som erhålls genom
framställning ur en enhet helblod från vilken leukocyterna avlägsnats.
25. plasma, färskfryst: supernatant plasma separerad från en helblodstappning eller plasma som samlats in genom aferes,
fryst och lagrad.
26. plasma, kryoprecipitat avlägsnad, för transfusion: en plasmakomponent beredd från en plasmaenhet, färskfryst. Den
omfattar resten efter det att kryoprecipitatet har avlägsnats.
27. granulocyter, framtagna med aferesteknik: en koncentrerad suspension av granulocyter, som erhållits genom aferesteknik.
28. statistisk processkontroll: en metod för kvalitetskontroll av en produkt eller en process som bygger på ett analyssystem
som omfattar ett adekvat antal prov utan att varje produkt behöver mätas.

30.3.2004

30.3.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA II
INFORMATIONSKRAV
(som avses i artiklarna 2 och 3)
DEL A
Information till blivande givare av blod och blodkomponenter
1. Korrekt, men allmänbegripligt informationsmaterial om blodets grundläggande egenskaper och betydelse, blodgivningsförfarandet, de komponenter som härrör från helblods- och aferesgivningar samt de stora fördelarna för
patienter.
2. För både allogen och autolog blodgivning, orsakerna till att givaren måste redogöra för sin historia i fråga om hälsotillstånd och sjukdom, att det krävs undersökning, varför blodet testas och betydelsen av samtycke efter information.
För allogen blodgivning, betydelsen av att avstå från att lämna blod och av temporär eller permanent avstängning
från blodgivning samt skälen till varför personer inte skall ge blod eller blodkomponenter när det kan medföra en
risk för mottagaren.
För autolog blodgivning, möjligheten till avstängning från blodgivning och orsakerna till varför blodgivningsförfarandet inte kommer att äga rum om det finns hälsorisker för givaren/mottagaren av autologt blod eller autologa
blodkomponenter.
3. Information om att givarens personuppgifter skyddas, dvs. inget obehörigt utlämnande av uppgifter om blodgivarens namn, hälsa eller resultaten av utförda prover.
4. Orsakerna till att personer inte bör lämna blod, eftersom det kan vara skadligt för deras egen hälsa.
5. Särskild information om förfarandet i samband med antingen allogen eller autolog blodgivning och därmed
förbundna risker. För autolog blodgivning, möjligheten att det inte finns tillräckligt autologt blod eller autologa
blodkomponenter för de krav som är förenade med den avsedda transfusionen.
6. Upplysning om att givare har möjlighet att när som helst ändra uppfattning om huruvida de vill ge blod eller inte,
innan de går vidare i blodgivningsförfarandet, utan att de behöver känna förlägenhet eller obehag.
7. Upplysning om varför det är viktigt att givare underrättar inrättningen för blodverksamhet om en senare händelse
som medför att en tidigare blodtappning är olämplig för transfusion.
8. Upplysning om det ansvar inrättningen för blodverksamhet har att på lämpligt sätt informera givaren om testresultaten skulle visa på någon avvikelse av betydelse för givarens hälsa.
9. Information om varför oanvänt autologt blod och oanvända autologa blodkomponenter kasseras och inte ges till
andra patienter.
10. Information om att testresultat som visar på markörer för virus, såsom HIV, HBV, HCV eller andra relevanta mikrobiologiska smittämnen som överförs via blod, kommer att leda till att givaren avstängs och att den insamlade
blodenheten förstörs.
11. Upplysning om att givaren har möjlighet att när som helst ställa frågor.

DEL B
Information som blodgivaren skall lämna till inrättningen för blodverksamhet vid varje blodgivning
1. Identifiering av givaren
Personuppgifter om givaren som utan förväxlingsrisk identifierar givaren och ger uppgifter om hur man kan nå
henne eller honom.

2. Givarens historia i fråga om hälsotillstånd och sjukdom
Information om historia i fråga om hälsotillstånd och sjukdom som inhämtas genom ett frågeformulär och genom en
personlig intervju utförd av medicinskt kvalificerad personal, som inbegriper relevanta faktorer som kan bidra till att
identifiera och sålla ut personer vars blodgivning skulle kunna utgöra en hälsorisk för andra, såsom möjlighet att
sjukdom överförs, eller hälsorisker för dem själva.
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3. Givarens underskrift
Givarens underskrift på frågeformuläret som bekräftas med en underskrift av den person i personalen som ansvarar
för att inhämta information om givarens historia i fråga om hälsotillstånd, som bekräftar
a) att givaren har läst och förstått det tillhandahållna informationsmaterialet,
b) att givaren har fått möjlighet att ställa frågor,
c) att givaren har fått tillfredsställande svar på de frågor som han/hon har ställt,
d) att givaren har lämnat sitt samtycke till att fortsätta med blodgivningsförfarandet,
e) att givaren, om det gäller autolog blodgivning, har informerats om möjligheten att det inte finns tillräckligt autologt blod eller autologa blodkomponenter för de krav som är förenade med den avsedda transfusionen, och
f) att all information som givaren lämnat är sanningsenlig enligt hans eller hennes bästa förstånd.
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BILAGA III
LÄMPLIGHETSKRAV FÖR GIVARE AV HELBLOD OCH BLODKOMPONENTER
(som avses i artikel 4)
1.

KRITERIER FÖR GODKÄNNANDE AV GIVARE AV HELBLOD OCH BLODKOMPONENTER
Under exceptionella omständigheter kan individuella bloddonationer från givare som inte uppfyller de nedan
angiva kriterierna godkännas av medicinskt kvalificerad personal vid inrättningen för blodverksamhet. Alla
sådana fall skall dokumenteras på ett tydligt sätt och följa bestämmelserna om kvalitetsstyrning i artiklarna
11, 12 och 13 i direktiv 2002/98/EG.
Följande kriterier gäller inte för autolog blodgivning:

1.1.

Givarens ålder och kroppsvikt
Ålder

Kroppsvikt
1.2.

Förstagångsgivare över 60 år

— efter bedömning av ansvarig läkare vid
inrättningen för blodverksamhet

Över 65 år

— med tillstånd av ansvarig läkare vid
inrättningen för blodverksamhet som
lämnas årligen

≥ 50 kg för givare av antingen helblod eller blodkomponenter som lämnas genom afere.

Kvinnor
≥ 125 g/l

Män
≥ 135 g/l

Gäller allogena givare av helblod och
cellkomponenter

≥ 60 g/l

Proteinanalys för plasmatappning med aferesteknik skall göras minst en gång
per år

Trombocytnivå i givarens blod
Trombocyter

2.

— om inte minderårig enligt lag, eller med
förälders eller förmyndares skriftliga
medgivande enligt lag

Proteinnivå i givarens blod
Protein

1.4.

17–18 år

Hemoglobinnivå i givarens blod
Hemoglobin

1.3.

18–65 år

Antalet trombocyter större än eller lika
med 150 × 109/l

Nivå som krävs för personer som ger trombocyter med aferesteknik

KRITERIER FÖR AVSTÄNGNING FRÅN BLODGIVNING AV GIVARE AV HELBLOD OCH BLODKOMPONENTER
De tester och avstängningsperioder som är markerade med en asterisk (*) krävs inte om blodgivningen uteslutande används för plasma för fraktionering.

2.1.

Kriterier för permanent avstängning från blodgivning för allogena givare
Kardiovaskulära sjukdomar

Potentiella givare som genomgått eller har en allvarlig kardiovaskulär sjukdom, utom medfödda missbildningar med fullt tillfrisknande

Sjukdomar i centrala nervsystemet

En sjukdomshistoria med allvarlig sjukdom i centrala nervsystemet

Abnorm benägenhet för blödningar

Potentiella givare som har en sjukdomshistoria med koagulationsrubbning
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Upprepade svimningsfall eller kramper

Utom kramper under barndomen eller om minst tre år har gått
från det datum då givaren senast tagit antikrampmedicinering utan
återfall

Gastrointestinala, urogenitala, hematologiska, immunologiska sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar,
njursjukdomar
eller sjukdomar i andningsorganen

Potentiell givare med allvarlig aktiv eller kronisk sjukdom eller
allvarlig sjukdom som recidiverar

Diabetes

Om den behandlas med insulin

Infektionssjukdom

Hepatit B, bortsett från HBsAg-negativa personer som är dokumenterat immuna
Hepatit C
HIV-1/2
HTLV I/II
Babesiosis*
Kala Azar (Visceral leishmaniasis)*
Trypanosoma cruzi (Chagas sjukdom)*

Maligna sjukdomar

Utom in situ cancer med fullt tillfrisknande

Transmissibel spongiform encefalopati
(TSE), (t.ex. Creutzfeldt-Jakobs sjukdom,
variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom)

Personer som har en sjukdomshistoria i den genetiska familjen
som gör att de löper risk för att utveckla en TSE, eller personer
som har fått ett transplantat av hornhinna/dura mater, eller som
tidigare har behandlats med läkemedel som framställts av hypofyser av humant ursprung. För variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
får ytterligare försiktighetsåtgärder vidtas

Intravenöst eller intramuskulärt läkemedelsmissbruk

All icke förskriven intravenös eller intramuskulär läkemedelsanvändning, inbegripet kroppsbyggares användning av steroider
eller hormon

Personer som fått xenotransplantat
Sexuellt riskbeteende

2.2.

Personer vars sexuella beteende utsätter dem för en hög risk för
allvarliga infektionssjukdomar som kan överföras via blod

Kriterier för tillfällig avstängning från blodgivning av allogena givare

2.2.1. Infektioner

A vstä ng ni ng sper i odens lä ng d
Efter en infektionssjukdom skall potentiella givare avstängas från blodgivning under minst två veckor efter dagen
för fullt tillfrisknande.
Följande avstängningsperioder skall dock gälla för de infektioner som anges i tabellen:
Brucellos*

2 år efter dagen för fullt tillfrisknande

Osteomyelit

2 år efter styrkt tillfrisknande

Q-feber*

2 år efter dagen för styrkt tillfrisknande

Syfilis*

1 år efter dagen för styrkt tillfrisknande

Toxoplasmos*

6 månader efter dagen för kliniskt tillfrisknande

Tuberkulos

2 år efter dagen för styrkt tillfrisknande
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Reumatisk feber

2 år efter dagen då symtomen har upphört, om det inte finns
belägg för kronisk hjärtsjukdom

Feber > 38 °C

2 veckor efter dagen då symtomen har upphört

Influensaliknande sjukdom

2 veckor efter det att symtomen har upphört

Malaria*

— Personer som har levt i ett malariaområde under de första fem levnadsåren

3 år efter återkomst från det senaste besöket till ett endemiskt
område och förutsatt att personen är symtomfri;
kan reduceras till 4 månader om en immunologisk eller molekylär
genomisk test är negativ vid varje blodgivning

— Individer med påvisad malariahistoria

3 år efter avslutad behandling och frånvaro av symtom.
Accepteras därefter endast om immunologisk eller molekylär
genomisk test är negativ

— Personer utan symtom som besökt
endemiska områden

6 månader efter att ha lämnat det endemiska området, om det inte
finns en negativ immunologisk eller molekylär genomisk test

— Personer med tidigare historia av odiagnostiserad febersjukdom under ett
besök i ett endemiskt område eller inom
sex månader därefter

3 år efter det att symtomen har upphört;
kan reduceras till 4 månader om immunologisk eller molekylär
genomisk test är negativ

West Nile-virus (WNV)*

28 dagar efter att ha lämnat ett område med fall av pågående
överföring av WNV till människa

2.2.2. Exponering för risker för att få en infektion som kan överföras genom transfusion

Endoskopisk undersökning med flexibla instrument
Stänk av blod på slemhinna eller skada av nålstick
Transfusion av blodkomponenter
Vävnads- eller celltransplantat av mänskligt
ursprung
Stora kirurgiska ingrepp
Tatuering eller kroppspiercing
Akupunktur om den inte utförs av en kvalificerad
läkare och med sterila engångsnålar
Personer som är utsatta för risk p.g.a. nära kontakt
(samma hushåll) med en person som lider av
hepatit B

Avstängd i 6 månader eller i 4 månader förutsatt att en
NAT test för hepatit C är negativ

Personer vars beteende eller verksamhet utsätter dem
för en risk för att få allvarliga infektionssjukdomar som
kan överföras via blod

Avstängning efter upphörande av riskbeteendet under
en period vars längd beror på sjukdomen i fråga och
tillgång till lämpliga test

—
—
—
—
—
—
—
—
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2.2.3. Vaccination
Försvagade virus eller bakterier

4 veckor

Inaktiverade/avdödade virala eller bakteriella vacciner
och vacciner mot rickettsiae

Ingen avstängning från blodgivning om frisk

Toxoider

Ingen avstängning från blodgivning om frisk

Hepatit A eller hepatit B vacciner

Ingen avstängning från blodgivning om frisk och ingen
exponering

Rabies

Ingen avstängning från blodgivning om frisk och ingen
exponering
Om vaccin ges efter exponering avstängning från blodgivning under ett år

Vacciner mot fästingburen encefalit

Ingen avstängning från blodgivning om frisk och ingen
exponering

2.2.4. Andra tillfälliga avstängningar

2.3.

Graviditet

6 månader efter förlossning eller avslutad graviditet, utom under särskilda
omständigheter och efter bedömning av läkare

Smärre kirurgiska ingrepp

1 vecka

Tandbehandling

Mindre behandling av tandläkare eller tandhygienist — avstängning från
blodgivning till nästa dag.
(Obs.: Tandextraktion, rotfyllning och liknande behandling räknas som
smärre kirurgiska ingrepp)

Medicinering

Beror på arten av förskrivet läkemedel, dess verkningssätt och sjukdom
som behandlas

Avstängning från blodgivning på grund av särskilda epidemiologiska situationer
Särskilda epidemiologiska situationer (t.ex. sjukdomsutbrott)

2.4.

Avstängning från blodgivning i överensstämmelse med
den epidemiologiska situationen. (Den behöriga
myndigheten skall anmäla dessa avstängningar från
blodgivning till Europeiska kommissionen så att
gemenskapsåtgärder kan vidtas)

Kriterier för avstängning från blodgivning av autologa givare
Allvarlig hjärtsjukdom

Beroende på den kliniska situationen vid blodtappningen

Personer som har eller har haft
— Hepatit B, bortsett från HBs-Ag-negativa personer
som är dokumenterat immuna.
— Hepatit C
— HIV-1/2
— HTLV I/II

Medlemsstaterna får dock införa särskilda bestämmelser
om autologa blodgivningar av sådana personer

Aktiv bakterieinfektion

30.3.2004

30.3.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 91/35

BILAGA IV
VILLKOR FÖR FÖRVARING, TRANSPORT OCH DISTRIBUTION AV BLOD OCH BLODKOMPONENTER
(som avses i artikel 5)
1.

FÖRVARING

1.1. Förvaring i flytande tillstånd
Komponent

Förvaringstemperatur

Maximal förvaringstid

Erytrocyter och helblod (om
använt för transfusion som
helblod)

+ 2 till + 6 °C

28–49 dagar enligt den process som
används för insamling, framställning och
förvaring

Trombocytberedningar

+ 20 till + 24 °C

5 dagar. Får lagras i 7 dagar om ett system
används för att upptäcka eller minska
bakteriell kontamination

Granulocyter

+ 20 till + 24 °C

24 timmar

1.2. Förvaring i nedfryst tillstånd
Komponent

Förvaringsförhållanden och hållbarhet

Erytrocyter

Upp till 30 år enligt de processer som används för insamling, framställning och
förvaring

Trombocyter

Upp till 24 månader enligt de processer som används för insamling, framställning
och förvaring

Plasma och kryoprecipitat

Upp till 36 månader enligt de processer som används för insamling, framställning
och förvaring

Nedfrysta erytrocyter och trombocyter skall förvaras i lämpligt medium efter upptining. Tillåten förvaringstid
efter upptining beror på vilken metod som används.
2.

TRANSPORT OCH DISTRIBUTION
Transport och distribution av blod och blodkomponenter på alla stadier i transfusionskedjan skall ske under förhållanden som behåller produktens integritet.

3.

YTTERLIGARE KRAV FÖR AUTOLOG BLODGIVNING

3.1. Autologt blod och autologa blodkomponenter skall klart identifieras som sådana och skall lagras, transporteras och
distribueras separat från allogent blod och allogena blodkomponenter.
3.2. Autologt blod och allogena blodkomponenter skall märkas enligt kraven i direktiv 2002/98/EG och dessutom skall
givarens identitet och varningen ”ENDAST FÖR AUTOLOG TRANSFUSION” anges på etiketten.
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BILAGA V
KVALITETS- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR BLOD OCH BLODKOMPONENTER
(som avses i artikel 6)
1.

2.

BLODKOMPONENTER
1. Erytrocytberedningar

De komponenter som anges i punkterna 1.1–1.8 får beredas ytterligare vid inrättningen för blodverksamhet och skall märkas på lämpligt sätt

1.1

Erytrocyter

1.2

Erytrocyter, lättcellsskikt avlägsnat

1.3

Erytrocyter, leukocytbefriade

1.4

Erytrocyter, i tillsatslösning

1.5

Erytrocyter i tillsatslösning, lättcellsskikt avlägsnat

1.6

Erytrocyter, leukocytbefriade, i tillsatslösning

1.7

Erytrocyter, från aferes

1.8

Helblod

2. Trombocytberedningar

De komponenter som anges i punkterna 2.1–2.6 får beredas ytterligare vid inrättningen för blodverksamhet och skall märkas på lämpligt sätt

2.1

Trombocyter, aferes

2.2

Trombocyter, aferes, leukocytbefriade

2.3

Trombocyter, från blodtappning, poolade

2.4

Trombocyter, från blodtappning, poolade, leukocytbefriade

2.5

Trombocyter, från en blodtappning

2.6

Trombocyter, från en blodtappning, leukocytbefriade

3. Plasmaberedningar

De komponenter som anges i punkterna 3.1–3.3 får beredas ytterligare vid inrättningen för blodverksamhet och skall märkas på lämpligt sätt

3.1

Färskfryst plasma

3.2

Färskfryst plasma, kryoprecipitat avlägsnad

3.3

Kryoprecipitat

4.

Granulocyter, aferes

5. Nya komponenter

Kvalitets- och säkerhetskrav för nya blodkomponenter skall regleras av den behöriga
nationella myndigheten. Sådana nya komponenter skall anmälas till Europeiska
kommissionen så att gemenskapsåtgärder kan vidtas

KRAV PÅ KVALITETSKONTROLL FÖR BLOD OCH BLODKOMPONENTER

2.1. Blod och blodkomponenter skall uppfylla följande tekniska kvalitetsmätningar och uppnå följande godtagbara
resultat.

2.2. Lämplig bakteriologisk kontroll av insamlings- och tillverkningsprocessen skall göras.

2.3. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att all import av blod och blodkomponenter från
tredje land, däribland sådant som används som utgångsmaterial/råvara för tillverkning av läkemedel som härrör från
humanblod eller humanplasma, uppfyller motsvarande kvalitets- och säkerhetskrav som de som fastställs i detta
direktiv.
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2.4. För autolog blodgivning är de åtgärder som markeras med en asterisk (*), endast rekommendationer.

Komponent

Erytrocyter

Erytrocyter, lättcellsskikt
avlägsnat

Erytrocyter, leukocytbefriade

Erytrocyter, i tillsatslösning

Erytrocyter i tillsatslösning,
lättcellsskikt
avlägsnat

Erytrocyter, leukocytbefriade, i tillsatslösning

Krav på kvalitetsmätningar
Den frekvens med vilken provtagning skall ske för alla mätningar
skall fastställas genom användning av statistisk processkontroll

Godtagbara resultat för kvalitetsmätningar

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för att behålla
produkten inom specifikationerna för hemoglobin och
hemolys

Hemoglobin*

Minst 45 g per enhet

Hemolys

Mindre än 0,8 % av erytrocytmassan då hållbarhetstiden
går ut

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för att behålla
produkten inom specifikationerna för hemoglobin och
hemolys

Hemoglobin*

Minst 43 g per enhet

Hemolys

Mindre än 0,8 % av erytrocytmassan då hållbarhetstiden
går ut

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för att behålla
produkten inom specifikationerna för hemoglobin och
hemolys

Hemoglobin*

Minst 40 g per enhet

Leukocythalt

Mindre än 1 × 106 per enhet

Hemolys

Mindre än 0,8 % av erytrocytmassan då hållbarhetstiden
går ut

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för att behålla
produkten inom specifikationerna för hemoglobin och
hemolys

Hemoglobin*

Minst 45 g per enhet

Hemolys

Mindre än 0,8 % av erytrocytmassan då hållbarhetstiden
går ut

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för att behålla
produkten inom specifikationerna för hemoglobin och
hemolys

Hemoglobin*

Minst 43 g per enhet

Hemolys

Mindre än 0,8 % av erytrocytmassan då hållbarhetstiden
går ut

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för att behålla
produkten inom specifikationerna för hemoglobin och
hemolys

Hemoglobin*

Minst 40 g per enhet

Leukocythalt

Mindre än 1 × 106 per enhet

Hemolys

Mindre än 0,8 % av erytrocytmassan då hållbarhetstiden
går ut
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Krav på kvalitetsmätningar
Den frekvens med vilken provtagning skall ske för alla mätningar
skall fastställas genom användning av statistisk processkontroll

Komponent

Erytrocyter, från aferes

Helblod

Trombocyter, aferes

Trombocyter,
leukocytbefriade

aferes,

Trombocyter, från blodtappning, poolade

30.3.2004

Godtagbara resultat för kvalitetsmätningar

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för att behålla
produkten inom specifikationerna för hemoglobin och
hemolys

Hemoglobin*

Minst 40 g per enhet

Hemolys

Mindre än 0,8 % av erytrocytmassan då hållbarhetstiden
går ut

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för att behålla
produkten inom specifikationerna för hemoglobin och
hemolys
450 ml +/– 50 ml
Tappning av autologt helblod för pediatriskt bruk – får
inte överstiga 10,5 ml per kg kroppsvikt

Hemoglobin*

Minst 45 g per enhet

Hemolys

Mindre än 0,8 % av erytrocytmassan då hållbarhetstiden
går ut

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för
produkten inom specifikationerna för pH

Trombocythalt

Variationer i trombocythalten per enskild tappning tillåts
inom de gränser som överensstämmer med validerade
förhållanden för framställning och förvaring

pH

6,4–7,4 korrigerad för 22 °C, vid hållbarhetstidens utgång

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för
produkten inom specifikationerna för pH

Trombocythalt

Variationer i trombocythalten per enskild tappning tillåts
inom de gränser som överensstämmer med validerade
förhållanden för framställning och förvaring

Leukocythalt

Mindre än 1 × 106 per enhet

pH

6,4–7,4 korrigerad för 22 °C, vid hållbarhetstidens utgång

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för
produkten inom specifikationerna för pH

Trombocythalt

Variationer i trombocythalten per pool tillåts inom de
gränser som överensstämmer med validerade förhållanden för framställning och förvaring

Leukocythalt

Mindre än 0,2 × 109 per enhet (PRP-metod, platelet rich
plasma method)
Mindre än 0,05 × 109 per enhet (buffy coat-metoden)

pH

6,4–7,4 korrigerad för 22 °C, vid hållbarhetstidens utgång

att

att

att

behålla

behålla

behålla
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Krav på kvalitetsmätningar
Den frekvens med vilken provtagning skall ske för alla mätningar
skall fastställas genom användning av statistisk processkontroll

Komponent

Trombocyter, från blodtappning,
poolade,
leukocytbefriade

Trombocyter,
blodtappning

från

en

Trombocyter, från en
blodtappning, leukocytbefriade

Färskfryst plasma

Plasma, färskfryst, kryoprecipitat avlägsnad

Kryoprecipitat

Granulocyter, aferes

L 91/39

Godtagbara resultat för kvalitetsmätningar

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för
produkten inom specifikationerna för pH

att

Trombocythalt

Variationer i trombocythalten per pool tillåts inom de
gränser som överensstämmer med validerade förhållanden för framställning och förvaring

Leukocythalt

Mindre än 1 × 106 per pool

pH

6,4–7,4 korrigerad för 22 °C, vid hållbarhetstidens utgång

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för
produkten inom specifikationerna för pH

Trombocythalt

Variationer i trombocythalten per enskild enhet tillåts
inom de gränser som överensstämmer med validerade
förhållanden för framställning och förvaring

Leukocythalt

Mindre än 0,2 × 109 per enskild enhet (PRP-metod,
platelet rich plasma method)
Mindre än 0,05 × 109 per enhet (buffy coat-metoden)

pH

6,4–7,4 korrigerad för 22 °C, vid hållbarhetstidens utgång

Volym

Gäller för förvaringskarakteristika för
produkten inom specifikationerna för pH

Trombocythalt

Variationer i trombocythalten per enskild enhet tillåts
inom de gränser som överensstämmer med validerade
förhållanden för framställning och förvaring

Leukocythalt

Mindre än 1 × 106 per enhet

pH

6,4–7,4 korrigerad för 22 °C, vid hållbarhetstidens utgång

Volym

Angiven volym +/– 10 %

Faktor VIIIc*

Genomsnitt (efter nedfrysning och upptining): 70 % eller
mer av värdet på färsktappad plasmaenhet

Total protein*

Minst 50 g/l

Restcellhalt*

Erytrocyter: Mindre än 6,0 × 109/l
Leukocyter: Mindre än 0,1 × 109/l
Trombocyter: Mindre än 50 × 109/l

Volym

Angiven volym +/– 10 %

Restcellhalt*

Erytrocyter: Mindre än 6,0 × 109/l
Leukocyter: Mindre än 0,1 × 109/l
Trombocyter: Mindre än 50 × 109/l

Fibrinogenhalt*

Större än eller lika med 140 mg per enhet

Faktor VIIIc-halt*

Större än eller lika med 70 internationella enheter per
enhet

Volym

Mindre än 500 ml

Granulocythalt

Mer än 1 × 1010 granulocyter per enhet

att

att

behålla

behålla

behålla
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 19 juni 2002
om att enligt artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 ålägga ett företag böter för lämnande
av oriktiga och vilseledande uppgifter i en anmälan i samband med förfarandet för kontroll av
företagskoncentrationer
(Ärende COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie)
[delgivet med nr K(2002) 2208]
(Endast den engelska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2004/285/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(ärende COMP/M.2345-BP/Erdölchemie), genom vilken
Deutsche BP, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i
koncentrationsförordningen, förvärvar ensam kontroll
över företaget Erdölchemie GmbH (EC) (4).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

(2)

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den
21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1310/97 (2), särskilt
artikel 14.1 b i denna,
efter att ha gett de berörda företagen tillfälle att yttra sig om
kommissionens invändningar,

Deutsche BP är ett tyskt dotterbolag till BP plc (BP), som
är holdingbolaget i en multinationell företagsgrupp med
verksamhet inom oljeprospektering, oljeprodukter och
petrokemiska produkter. EC, som har sina produktionsanläggningar i Köln i Tyskland, framställer och säljer
petrokemiska produkter och inrättades ursprungligen
som ett gemensamt företag kontrollerat av Bayer AG
och BP genom Deutsche BP. Transaktionen bestod därför
i en övergång från samägande till ensam kontroll.

med beaktande av yttrandet från Rådgivande kommittén för
kontroll av företagskoncentrationer (3),
med beaktande av förhörsombudets slutrapport i detta
ärende (3), och

II. FÖRFARANDET

av följande skäl:
I. PARTERNA OCH TRANSAKTIONEN
(1)

Den 23 februari 2001 mottog kommissionen en
anmälan enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 4064/89
(koncentrationsförordningen) från Deutsche BP AG
(Deutsche BP) om en planerad koncentration inom kemiindustrin

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 1. Rättelse i EGT L 257, 21.9.1990, s.
13.
(2) EGT L 180, 9.7.1997, s. 1.
(3) EGT C 79, 30.3.2004.

(3)

Enligt anmälan skulle den horisontella överlappningen
mellan parterna påverka marknaden för olika kemiska
produkter. En av dessa produkter var akrylonitril. Den
21 mars 2001 förklarades anmälan ofullständig på
grund av bristande information om licensiering för akrylonitrilteknik, akrylonitrilkatalysatorer, tillgång och efterfrågan på akrylonitril och det internationella
handelsflödet beträffande denna produkt. Sedan parterna
inkommit med ytterligare upplysningar enligt avsnitten
4, 7 och 8 i CO-formuläret med avseende på

(4) EGT C 71, 3.3.2001, s. 22.
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akrylonitrilteknik och katalysatorer samt lämnat de
begärda uppgifterna om marknaden för akrylonitril,
förklarades anmälan fullständig från och med den 22
mars 2001. Den 26 april 2001 förklarade kommissionen
den anmälda koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion i enlighet
med artikel 6.1 b i koncentrationsförordningen (1).

(4)

Det visade sig att den anmälan som gjorts av Deutsche
BP innehöll oriktiga och vilseledande uppgifter på tre
punkter i fråga om produkten akrylonitril: i) BP:s avtal
med konkurrenter på marknaden för akrylonitril
[…]* (*), ii) BP:s verksamhet inom licensiering för akrylonitrilteknik, och iii) BP:s verksamhet i fråga om akrylonitrilkatalysatorer. I sitt meddelande om invändningar av
den 23 november 2001 delgav kommissionen Deutsche
BP sin ståndpunkt att företaget av oaktsamhet lämnat
oriktiga och vilseledande uppgifter i en anmälan enligt
artikel 4 i koncentrationsförordningen och att Deutsche
BP skulle åläggas böter i enlighet med artikel 14.1 b och
artikel 14.3 i koncentrationsförordningen. Deutsche BP
lämnade sina kommentarer till meddelandet om invändningar den 7 mars 2002.

(6)

L 91/41

I avsnitt 8.12 i CO-formuläret efterfrågas följande
uppgifter: ”Redogör för de viktigaste samarbetsavtalen
som parterna har ingått på de berörda marknaderna,
t.ex. avtal om forskning och utveckling, licenser,
gemensam produktion, specialisering, distribution, långtidsleveranser och informationsutbyte.” I fråga om akrylonitril gav parterna följande svar i sin anmälan (s. 52):

”Ej tillämpligt.”

(7)

Parterna har inte lämnat några uppgifter om samarbetsavtal med konkurrenter i fråga om akrylonitril under
andra avsnitt i CO-formuläret. I avsnitt 6 angavs följande
i fråga om definitionen av den relevanta geografiska
marknaden (s. 19): ”Parterna anser att den relevanta
geografiska marknaden för akrylonitril är världsomfattande …”

b) Resultat av undersökningen
III. RELEVANTA OMSTÄNDIGHETER
(8)

Som svar på den allmänna frågan i skrivelsen enligt
artikel 11 i koncentrationsförordningen (artikel 11-skrivelsen), om ”transaktionens inverkan på marknaden”,
informerade en konkurrent kommissionen om att BP
och Sterling Chemicals Inc. (Sterling), som är en annan
storproducent i USA (BP:s akrylonitrilanläggningar ligger
i USA), har ett gemensamt företag för export av akrylonitril, kallat Anexco. Den 8 mars (kl. 17.49) skickade
kommissionen därför ett e-postmeddelande till de advokater som företräder BP och Deutsche BP (BP:s advokater) med följande innehåll: ”Vi har förstått att BP äger
ett gemensamt företag för export av akrylonitril
(Anexco) tillsammans med Sterling, en annan storproducent i USA. Såvitt jag kan se nämns inte detta i COformuläret. Var god och skicka all relevant information
om detta företag, Sterlings inverkan på marknaden och
andra uppgifter som kan påverka kommissionens
bedömning av företagskoncentrationens konsekvenser.”

(9)

I ett fax daterat den 12 mars 2001 bekräftade BP:s advokater att det fanns ett gemensamt företag med Sterling.
De preciserade att detta gemensamma företag säljer BP:s
och Sterlings akrylonitril i områden utanför Nordamerika och Europa och därför inte är verksamt i Europa.
Det angavs dock att BP också hade ett icke-exklusivt
distributionsavtal med Sterling, genom vilket BP säljer
upp till […]* kt akrylonitril om året till Europa och
Turkiet. I sin inlaga hänvisade BP:s advokater till det
faktum att kommissionen redan fått uppgifter om detta.
Avtalen med Sterling hade anmälts till kommissionen
under antitrustbestämmelserna enligt formulär A/B i
april 1998 (ärende IV/E-2/37.035-BP-Sterling). Genom
en administrativ skrivelse lämnade kommissionen ett
icke-ingripandebesked den 1 juni 1999.

1. Uppgifter om BP:s samarbetsavtal med […]*
konkurrenter

a) Uppgifter som lämnats i anmälan

(5)

I CO-formuläret, där det preciseras vilka uppgifter som
skall tillhandahållas i en anmälan om företagskoncentration enligt artikel 3.1 i kommissionens förordning (EG)
nr 447/98 av den 1 mars 1998 om anmälningar, tidsfrister och förhör enligt rådets förordning (EEG) nr
4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer (2),
ställs under rubriken ”Samarbetsavtal” i avsnitt 8.11
frågan ”I vilken omfattning finns det samarbetsavtal
(horisontella eller vertikala) på de berörda marknaderna?”. I parternas anmälan (sidan 51) besvaras frågan
som följer i fråga om akrylonitril:
”Parterna känner inte till några betydande samarbetsavtal
i fråga om akrylonitril inom EES. På horisontell nivå gör
olika producenter dock ibland geografiska utbyten av
material för att minska distributionskostnaderna (exempelvis byter Erdölchemie för närvarande omkring […]*
kt [kiloton] akrylonitril om året med BP inom EES). De
enda vertikala arrangemangen av betydelse är de fasta
avtal om propen och den integration framåt som
beskrivs under avsnitt 7.8 ovan.”

(1) EGT C 174, 19.6.2001, s. 5.
(*) Delar av denna text har utformats så att konfidentiella uppfigter inte
skall röjas. Dessa delar omges av en hakparentes och är markerade
med en asterisk.
2
( ) EGT L 61, 2.3.1998, s. 1.
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(11)

Per telefon och via e-post (kl. 16.56) den 19 mars
begärde kommissionen ytterligare upplysningar om vilka
kvantiteter det rörde sig om och om giltighetstiden för
avtalet med […]*. I svaret på dessa frågor, daterat den
19 mars, angav BP:s advokater [detaljer i avtalet som
begränsar producentens möjligheter till oberoende
export av akrylonitril till Europa]*.

(12)

Enligt [avtalet …]*

(13)

[…]* producenternas möjligheter att leverera akrylonitril
till Europa var en viktig omständighet för bedömningen
av BP:s konkurrensställning på marknaden för akrylonitril. USA är den region som exporterar mest akrylonitril,
på grund av en betydande överskottskapacitet i förhållande till den lokala efterfrågan. BP:s försäljning av akrylonitril i Europa grundas helt på import från dess
produktionsanläggningar i USA. [Sterling är med sin
marknadsandel på omkring 20 % en av de största
säljarna på marknaden i USA efter marknadsledande BP
som har 35 % av marknaden. Sterling är därmed en
viktig potentiell konkurrent till BP i fråga om försäljning
av akrylonitril till Europa. Avtalet begränsar i betydande
omfattning dess möjligheter att aktivt konkurrera med
BP i Europa. Allt material som Sterling sålde till Västeuropa gick genom avtalet, dvs. det salufördes av BP, med
undantag för en marginell försäljning under 5 kt som
företaget självt sålde direkt]*. [Avtalet med …]* ger BP
en betydande kontroll över […]* exporten till Europa.
[…]*

(14)

(16)

Under avsnitt 8.9 i CO-formuläret skall parterna beskriva
de olika faktorer som är av betydelse för inträdet på
marknaderna. I avsnitt 8.9 d krävs särskilt uppgifter om
”den utsträckning i vilken var och en av parterna i
koncentrationen är licenstagare eller licensgivare av
patent, know-how och av andra rättigheter på de
berörda marknaderna.”

(17)

BP:s ställning i fråga om licensiering för teknik för akrylonitrilframställning, vilket måste anses vara ett tidigare
led inom marknaden för akrylonitrilframställning, anges
inte i anmälan, varken som en påverkad marknad eller
under avsnitt 8.9 eller någon annanstans. I Deutsche
BP:s uppgifter under avsnitt 8.9 nämns teknik som en av
de relevanta faktorerna för inträde på marknaden och
det anges att
”Den teknik som krävs kan lätt köpas via licens från
olika akrylonitrilproducenter (t.ex. Asahi, BP, Solutia,
DuPont, olika kinesiska licensgivare och andra). Licensgivarna har aktiva licensieringsprogram och tillgången till
teknik och immateriella rättigheter begränsar inte
inträdet på marknaden för akrylonitrilframställning.”

b) Resultat av undersökningen

(18)

Sammanfattningsvis fanns två viktiga samarbets[avtal]*
om akrylonitril mellan BP och [akrylonitrilproducenter]*.
Dessa [avtal]* omnämndes inte alls i CO-formuläret.

2. Uppgifter om BP:s verksamhet i fråga om licenser
för akrylonitrilteknik
a) Uppgifter som lämnats i anmälan
(15)

på en produktmarknad som utgör ett tidigare eller
senare led i förhållande till en produktmarknad på vilken
en annan part i koncentrationen är verksam, och någon
av parternas marknadsandel eller den sammanlagda
marknadsandelen är 25 % eller mer […]”.

Under en telefonkonferens den 15 mars bad kommissionen BP:s advokater att tillhandahålla upplysningar om
alla eventuella kopplingar till andra […]* leverantörer. I
sitt skriftliga svar på denna begäran, daterat den 16
mars, angav BP:s advokater (s. 6) att BP
”har inget gemensamt företag eller distributionsavtal
med några [andra producenter]*, med undantag för den
koppling till Sterling som beskrivs i BP:s fax av den 12
mars. […] BP har dock [ett avtal med en annan producent som påverkar exporten till Europa]*.”

Under avsnitt 6.1 i CO-formuläret ombeds parterna att
ange varje berörd marknad och under avsnitten 7 och 8
skall detaljerade upplysningar lämnas om dessa marknader. I avsnitt 6 punkt III b definieras vertikalt berörda
marknader som relevanta produktmarknader om ”en
eller flera av parterna i koncentrationen är verksamma
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Som svar på en artikel 11-skrivelse informerade en
konkurrent kommissionen om att BP var den största
försäljaren av teknik för akrylonitrilframställning. Sedan
denna fråga tagits upp med BP:s advokater under en telefonkonferens den 13 mars 2001 lämnade dessa en
skriftlig förklaring, daterad den 14 mars 2001, i vilken
angavs att
”av den sammanlagda installerade kapaciteten för framställning av akrylonitril som finns idag är 85–90 % av
den bakomliggande tekniken ursprungligen licensierad
av BP”.

(19)

Genom ytterligare inlagor från BP:s advokater, däribland
tillägg till CO-formulärets avsnitt 4, 7 och 8 i fråga om
licensiering av akrylonitrilteknik, och genom kommissionens undersökningar uppdagades att BP fram till 1994
hade monopol på licensiering av akrylonitrilteknik. Efter
1994 byggdes tre storskaliga anläggningar för framställning av akrylonitril av Solutia, Tae Kwang och
Formosa Plastic. Formosa fick sin tekniklicens av BP.
Solutia utvecklade en egen produktionsteknik och
byggde sin anläggning på den egna tekniken utan att
behöva skaffa sig licens från någon tredje part. Tae
Kwang-anläggningen baseras på Solutias teknik och
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”Forskning och utveckling är inte avgörande för inträdet
på marknaden för akrylonitril eller för fortsatt verksamhet på denna marknad. Det finns många som tillhandahåller katalysatorteknik (t.ex. Nitto, Asahi, DuPont,
Solutia etc.) …”

licensen införskaffades 1995 från Solutia. [BP erbjöd inte
Tae Kwang sin teknik.]* Dessutom hade Formosa en tidigare licens från BP som beviljades den 10 juni 1987
[…]*. BP:s licens till den sydafrikanska producenten
Sasol gav BP förstahandsoption på köp av deras export
och BP saluförde Sasols export av […]* fram till dess att
produktionen vid Sasolanläggningen lades ned.

(20)

(21)

I fråga om licensieringsverksamheten vid de övriga
företag som Deutsche BP omnämnt som licensgivare för
akrylonitrilteknik ledde undersökningen till följande
resultat: Under den tid undersökningen gjordes var inte
DuPont verksamt med licensgivning till tredje part, och
företaget betraktade alla de upplysningar i den frågan
som lämnats till kommissionen som svar på en artikel
11-skrivelse som företagshemligheter. Asahi hade dittills
bara licensierat sin teknik till sina gemensamma företag
eller dotterföretag och till Sinopec (Kina) för tre småskaliga anläggningar, varav endast en är i drift i dag. Asahis
licenser till Kina ingick dessutom som en del av ett
samarbetsavtal mellan BP och Asahi om gemensam
licensiering av akrylonitrilteknik i Kina. De ”kinesiska
licensgivare” som omnämns i CO-formuläret utgörs av
Sinopec, som saluför sin akrylonitrilteknik på sin webbplats, men som inte gett licens till en enda anläggning.
Sinopec är också partner till BP i ett gemensamt företag
i fråga om en eventuell licens för en ny anläggning i
Kina och företaget har som sagt skaffat sig licens från
Asahi för tre småskaliga anläggningar.

I anmälan förbigicks alltså relevant information och BP:s
ställning som licensgivare för akrylonitrilteknik beskrevs
inte korrekt.

3. Uppgifter om BP:s verksamhet i fråga om akrylonitrilkatalysatorer

(22)

En katalysator är en nödvändig tillsats i processen vid
akrylonitrilframställning eftersom den krävs för att
insatsprodukterna propen och ammoniak skall bilda
akrylonitril. Katalysatorer säljs på marknaden och utgör
en egen produktmarknad.

a) Uppgifter som lämnas i anmälan

(23)

Marknaden för akrylonitrilkatalysatorer identifierades
inte som en (vertikalt) berörd marknad enligt vad som
avses i avsnitt 6 punkt III b i CO-formuläret. BP:s verksamhet i fråga om akrylonitrilkatalysatorer omnämns
inte alls i CO-formuläret. Den enda hänvisningen till
katalysatorer finns under avsnitt 8.10 (som gäller omfattningen av forskning och utveckling) där det förklaras att
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b) Resultat av undersökningen

(24)

Även här var det en konkurrent som i sitt svar på en
allmän fråga i en artikel 11-skrivelse informerade
kommissionen om att BP är en ledande försäljare av
katalysatorer. Sedan denna fråga tagits upp med BP:s
advokater under en telefonkonferens den 13 mars 2001
förklarade dessa i en skrivelse av den 14 mars 2001 att

”… katalysatorer till nya anläggningar för akrylonitril
brukar vanligen inledningsvis köpas från den som gett
licensen för tekniken … BP beräknar att det för tillfället
bara är [55–65 %]* av alla akrylonitrilanläggningar i
världen … som fortfarande använder katalysatorer från
BP.”.

(25)

I de kompletterande tilläggen till avsnitten 4, 7 och 8 i
CO-formuläret om akrylonitrilkatalysatorer, vilka
lämnades efter det att kommissionen förklarat anmälan
ofullständig, anger parterna att BP stod för [65–75]* %
av världsmarknaden för akrylonitrilkatalysatorer 1997
och att de beräknar att BP:s andel kommer att vara [70–
80]* % under 2001. Dessa uppgifter har i stort bekräftats
i kommissionens marknadsundersökning. I fråga om
BP:s konkurrenter visade undersökningen följande:
DuPont har inte någon egen typ av katalysator att
erbjuda, utan regenererar bara använda katalysatorer. Ur
kundernas synpunkt ger inte regenererade katalysatorer
samma produktionsprestanda som nya katalysatorer.
Solutias katalysator är radioaktiv och fungerar enligt
aktörerna på marknaden endast ihop med Solutias egen
teknik. Asahi kom in på handelsmarknaden först i början
av 2001. Fram till den 31 december 2000 hade BP
ensamrätt på försäljningen av Asahis katalysator i hela
världen (med undantag för försäljning till företag som
fått sin tekniklicens av Asahi och försäljning i Japan,
Taiwan, Korea och Kina, där Asahi måste godkänna
försäljningen). BP hade rätt till all information från Asahi
om katalysatorer under avtalets giltighetstid, inklusive
om utvecklingen av Asahis nya katalysator som företaget
nu saluför självt. Dessutom har BP och Asahi ett samarbetsavtal om försäljning av katalysatorer i Kina. Sinopec
har hittills bara sålt sin katalysator i Kina. BP:s främsta
konkurrent är Mitsubishi (tidigare Nitto). […]*. Det är
bara Mitsubishis och Asahis katalysatorer som är fullt
kompatibla med BP:s teknik, dvs. som kan användas som
[utbytes- eller ersättningskatalysator]* även om anläggningen ursprungligen byggts för och drivits med BP:s
katalysator.
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anledning att anta att DuPont var aktivt som licensgivare, eftersom en chef för DuPont enligt en artikel i en
affärstidning (Chemicals Week) i juni 1998 tillkännagivit
att DuPont skulle öppna 25 av sina specialinriktade
kemiska verksamheter för licensiering, däribland akrylonitrilprocessen. Inga slutsatser kan dock dras utifrån
denna artikel i fråga om DuPonts faktiska ställning i
fråga om licensiering av akrylonitrilteknik vid tidpunkten
för anmälan. En artikel som publiceras två och ett halvt
år före anmälan, och som bara rapporterar om ett
företags ambitioner och planer för verksamheten, kan
inte åberopas som stöd för påståendet i anmälan att
tekniken lätt kunde köpas av DuPont. Det fanns inte
heller ”olika kinesiska licensgivare”, såsom angavs i
anmälan, utan i teorin bara en (Sinopec), som vid den
aktuella tidpunkten ännu inte hade gett någon licens. Att
man underlåtit att nämna såväl att Asahis verksamhet
bara omfattade de egna anläggningarna och Kina som
att företaget hade samarbetsavtal med BP i fråga om
Kina, måste betraktas som åtminstone vilseledande,
eftersom det ger intrycket av att Asahis verksamhet inte
är geografiskt begränsad och dessutom är helt oberoende
av BP. Slutsatsen blir därför att de uppgifter som
lämnades i CO-formuläret i fråga om akrylonitrilteknik
var oriktiga eller åtminstone vilseledande.

I anmälan nämndes alltså inte BP:s ställning på katalysatormarknaden, och marknadssituationen beskrevs inte
korrekt.

IV. BEDÖMNING ENLIGT ARTIKEL 14 I KONCENTRATIONSFÖRORDNINGEN

(27)

Enligt artikel 14.1 b i koncentrationsförordningen kan
kommissionen besluta att ålägga företag böter om lägst
1 000 och högst 50 000 euro om de uppsåtligen eller av
oaktsamhet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter i
en anmälan enligt artikel 4.

1. Oriktiga uppgifter om samarbetsavtal

(28)

Konkurrenternas möjligheter att exportera material är en
viktig fråga när kommissionen skall bedöma den geografiska omfattningen av de berörda marknaderna och
transaktionens inverkan på konkurrensen inom den
gemensamma marknaden. Deutsche BP angav i COformuläret att det inte fanns några samarbetsavtal i fråga
om akrylonitril. Detta visade sig vara oriktigt, eftersom
BP enligt vad som beskrivs i skälen 8–13 ovan hade
ingått avtal med […]*, vilket påverkade deras möjligheter
att exportera akrylonitril till Europa och andra destinationer och att där konkurrera med BP. I synnerhet med
tanke på att Deutsche BP definierade den relevanta
geografiska marknaden för akrylonitril som världsomfattande skulle avtal i alla delar av världen […]* ha tagits
upp i anmälan. Slutsatsen blir därför att de uppgifter
som lämnades i CO-formuläret om samarbetsavtal
gällande akrylonitril var oriktiga.

2. Oriktiga eller åtminstone vilseledande uppgifter
om akrylonitrillicensiering

(29)

Möjligheterna att kontrollera tidigare marknadsled, som
marknaden för teknik för akrylonitrilframställning, är en
viktig aspekt vid bedömningen av en parts ställning på
den berörda marknaden. BP:s starka ställning som licensgivare för akrylonitrilteknik omnämndes inte alls i COformuläret. Parterna underlät att identifiera licensiering
av akrylonitrilteknik som en vertikalt berörd marknad
och att lämna de uppgifter om detta som krävdes i COformuläret. De (få) uppgifter som gavs om akrylonitrillicensiering gav en skev bild av verkligheten, eftersom
man fick intrycket att BP:s marknadsandel inom detta
område var mindre än 25 % och att det fanns flera andra
väletablerade och aktiva konkurrenter (under avsnitt 8.9
talar BP om ”aktiva licensieringsprogram”) på marknaden
för licensgivning. Detta visade sig vara oriktigt eller
åtminstone vilseledande. BP var och är fortfarande
världsledande i fråga om licensiering av akrylonitrilteknik. DuPont var inte verksamt som licensgivare av
akrylonitrilteknik. Deutsche BP hävdar att man hade god
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3. Oriktiga eller åtminstone vilseledande uppgifter
om akrylonitrilkatalysatorer

(30)

Marknaden för katalysatorer måste betraktas som ett tidigare marknadsled i förhållande till BP:s verksamhet inom
akrylonitrilframställning, vilket är en viktig faktor vid
bedömningen av företagets ställning på den sistnämnda
marknaden. I anmälan angavs ingenting om att BP:s
verksamhet omfattar akrylonitrilkatalysatorer. Även här
underlät parterna att identifiera en vertikalt berörd
marknad. De knapphändiga uppgifter som lämnades om
akrylonitrilkatalysatorer gav intrycket att BP inte var
verksamt inom detta område och att det fanns flera
andra väletablerade och oberoende konkurrenter verksamma på katalysatormarknaden. Detta visade sig vara
oriktigt eller åtminstone vilseledande. BP var och är fortfarande världsledande i fråga om försäljning av akrylonitrilkatalysatorer, med över 70 % av marknadsandelarna.
DuPont var inte aktivt på marknaden för nya katalysatorer. Genom att underlåta att nämna de tidigare och
aktuella kopplingarna mellan BP och Asahi, undanhöll
Deutsche BP information som var viktig för bedömningen av Asahis möjligheter att konkurrera med BP.
Detsamma gäller BP:s relationer till Mitsubishi. Slutsatsen
blir därför att de uppgifter som lämnades i anmälan i
fråga om akrylonitrilkatalysatorer var oriktiga eller
åtminstone vilseledande.

30.3.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

4. Oaktsamhet
(31)

I sitt svar på kommissionens meddelande om invändningar hävdar Deutsche BP att underlåtandet att lämna
de relevanta uppgifterna inte kan betraktas som oaktsamhet, eller att denna oaktsamhet i så fall är att betrakta
som ringa. Deutsche BP förklarar bristerna i anmälan
enligt följande: Utelämnandet av uppgifter beror i
huvudsak på brister i den interna kommunikationen och
samordningen och hänger samman med att flera olika
personer från olika enheter inom BP och externa
konsulter var delaktiga i utarbetandet och redigeringen
av anmälan. Den centrala enhet som påbörjade utformningen av anmälan begärde in relevanta uppgifter enligt
CO-formuläret från den berörda verksamhetsenheten,
som är belägen i USA. Uppenbarligen gjordes detta utan
tillräcklig förklaring av olika begrepp och tekniska
termer i CO-formuläret och av de olika affärsförbindelsernas relevans för en konkurrensbedömning enligt
koncentrationsförordningen.

(32)

Enligt Deutsche BP omnämndes således inte avtalet med
den amerikanska producenten Sterling och […],*
eftersom parterna ursprungligen menat att definiera
marknaden för akrylonitril som omfattande enbart
Europa, varför relationerna med […]* producenter [i
andra geografiska områden]* inte ansågs relevanta. När
man sedan beslöt att definiera marknaden som
världsomfattande ändrades inte avsnittet om avtal i COformuläret i enlighet med detta.
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vid bedömningen av parternas ställning och av konkurrenternas oberoende. Tillgången till import och utomstående konkurrenters möjligheter att oberoende av
parterna få in produkter på den europeiska marknaden
är också en viktig aspekt vid bedömningen, vilket torde
ha varit uppenbart för Deutsche BP. De uppgifter som
utelämnats är relevanta oavsett vilken geografisk marknadsdefinition som slutligen tillämpas. De relevanta
frågorna i avsnitt 8 i CO-formuläret innehåller inte
någon geografisk begränsning, och svaren till detta
avsnitt skall omfatta alla delar av världen, i synnerhet
om parterna definierat marknaden som världsomfattande. Kopplingar mellan konkurrenter är en relevant
faktor vid analys av konkurrensen såväl på den europeiska marknaden som på världsmarknaden. Deutsche BP:s
argument att bristerna berodde på att man under utarbetandet av anmälan ändrade definitionen av marknaden
för akrylonitril från europeisk till världsomfattande, men
av misstag underlät att ändra svaret till CO-formulärets
avsnitt 8 i enlighet med detta, kan därför inte undanröja
det faktum att utelämnandet av uppgifter var oaktsamt.

(36)

Det faktum att avtalet med Sterling redan anmälts till
kommissionen enligt artikel 81 i fördraget enligt
formulär A/B stödjer kommissionens slutsats att Deutsche BP inte hade för avsikt att dölja något för kommissionen. Detta utesluter dock inte att oaktsamhet
förekommit. I CO-formuläret ombeds parterna lämna
fullständiga och uttömmande uppgifter omfattande alla
fakta och omständigheter som är relevanta för en
bedömning av koncentrationen. Det faktum att en del av
uppgifterna kan ha meddelats kommissionen under ett
annat förfarande eller inom en annan ram påverkar inte
parternas skyldighet att lämna fullständiga uppgifter
under varje avsnitt av CO-formuläret. Dessutom hänvisade parterna inte till det tidigare förfarandet i sin
anmälan.

(37)

(33)

När det gäller akrylonitrilteknik och katalysatorer
förklarar Deutsche BP att de produktexperter som utarbetade svaret på CO-formuläret inte betraktade dessa
verksamheter som ”tidigare eller senare led” i förhållande
till marknaden för akrylonitril i den mening som avses i
CO-formuläret. Affärsfolk brukar tolka detta uttryck som
att det gäller råvaror (t.ex. propen och ammoniak i fråga
om akrylonitril), snarare än teknik. Enligt Deutsche BP
förblev dessa ursprungliga missförstånd oupptäckta
under hela redigeringsprocessen.

(34)

Deutsche BP hävdar slutligen att det tillvägagångssätt BP
använt (dvs. att samla in information genom att skicka
den exakta ordalydelsen i relevanta avsnitt av COformuläret till respektive affärsenhet i god tid, att hyra in
experter som externa konsulter och att göra sitt bästa för
att följa kommissionens/ECLF:s riktlinjer (1)) var rimligt
och borde ha varit tillräckligt för att undvika brister vid
utarbetandet av anmälan. Deutsche BP anser alltså att
den ofullständiga anmälan inte beror på att företaget gått
oaktsamt tillväga utan på ett antal exceptionellt olyckliga
omständigheter i ett enskilt fall.

(35)

Det finns ingenting som tyder på att Deutsche BP
uppsåtligen handlat fel. Kommissionen anser dock att
lämnandet av oriktiga och vilseledande uppgifter skedde
av oaktsamhet. I fråga om samarbetsavtal är frågorna i
CO-formuläret tydliga och precisa. Deutsche BP måste
ha varit medvetet om att dessa avtal är en viktig faktor

I fråga om akrylonitrilteknik och katalysatorer definieras
tydligt innebörden av en vertikalt berörd marknad i
avsnitt 6 punkt III b i CO-formuläret. Parternas
förklaring att de inblandade affärsenheterna inte betraktade tekniklicensiering och katalysatorer som ”produktmarknader” enligt avsnitt 6 i CO-formuläret, utan enbart
såg kemikalier som tidigare eller senare led i förhållande
till akrylonitril, är av begränsad relevans och styrker inte
påståendet att ingen oaktsamhet förelegat. Det är väl
etablerat i kommissionens praxis att tekniklicensiering
kan utgöra en egen produktmarknad. Bland annat har
kommissionen, i ärendet Dow Chemical/Union
Carbide (2), grundligt undersökt marknaden för licensiering av polyetenteknik. BP deltog aktivt i kommissionens undersökning i det ärendet. Även om det då gällde
en annan produkt (polyeten) fanns det ingenting som
antydde att synsättet på tekniklicensiering skulle
begränsas till just denna produkt och inte tillämpas på
andra kemikalier.

(1) Internet
(http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/others/
best_practice_gl.html).

(2) Kommissionens beslut 2001/684/EG i ärende Comp/M.1671, skälen
74–95 ( EGT L 245, 14.9.2001, s. 1).
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Argumentet är än mindre godtagbart i fråga om akrylonitrilkatalysatorer, eftersom detta är en särskild kemisk
produkt som krävs som tillsats i processen för framställning av akrylonitril. Det faktum att Deutsche BP var
medvetet om att tekniklicensiering och katalysatorer var
relevanta för konkurrensbedömningen framgår också av
att dessa nämndes i CO-formuläret under rubrikerna
hinder för marknadsinträde och inverkan av forskning
och utveckling, fast på ett oriktigt eller åtminstone vilseledande sätt. Dessutom kunde Deutsche BP inte ha varit
omedvetet om BP:s mycket starka ställning på dessa två
marknader. Slutligen bör det också påpekas att Deutsche
BP ingår i ett multinationellt företag som gjort många
anmälningar till kommissionen, inte minst inom kemikaliesektorn, och därför har stor erfarenhet av förfarandet
för granskning av koncentrationer och tolkning av COformuläret.
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det faktum att tredje part på ett mycket tidigt stadium i
undersökningen direkt påpekade för kommissionen att
dessa uppgifter saknades.
(41)

När det gäller graden av oaktsamhet måste man dock ta
i beaktande att akrylonitril inte var det enda ämne
anmälan handlade om. Kommissionen medger att transaktionen inbegrep ett stort antal olika kemikalier som
skulle tas upp i anmälan och att akrylonitril bara var en
av dessa.

(42)

I ljuset av detta måste slutsatsen bli att Deutsche BP
handlat oaktsamt i det att man lämnat oriktiga och vilseledande uppgifter och att oaktsamheten inte varit ringa.

5. Överträdelsens art och allvar
(43)
(39)

(40)

Slutligen kan kommissionen inte godta Deutsche BP:s
argument att ingen oaktsamhet förelegat eftersom BP
använt sig av sunda förfaranden och tillvägagångssätt vid
utarbetandet av anmälningar av koncentrationer och att
bristerna beror på olyckliga och exceptionella
omständigheter i just detta ärende. Kommissionen
medger att BP-gruppens anmälningar om företagskoncentrationer hittills varit tillfredsställande. Detta ärende
visar dock att de förfaranden som BP och Deutsche BP
använt i detta fall, vilka enligt BP och Deutsche BP skilde
sig från de vanliga förfarandena vid anmälan av företagskoncentrationer, inte lett till en fullständig och tillfredsställande anmälan. Ett fullständigt besvarat COformulär med uttömmande information är av yttersta
vikt i kommissionens förfarande för kontroll av företagskoncentrationer, bland annat med tanke på de snäva
tidsramar kommissionen enligt lag måste hålla under
dessa förfaranden. De anmälande parterna måste vara
medvetna om detta. De interna regler som de anmälande
parterna fastställer för utarbetandet av svaret på COformuläret måste återspegla vikten av en fullständig
anmälan. Följaktligen måste parterna se över sina interna
förfaranden mycket noga för att se till att de rättsliga
förpliktelserna och kraven enligt koncentrationsförordningen meddelas alla berörda enheter och att alla relevanta uppgifter identifieras och tillhandahålls i COformuläret. Det faktum att det i detta ärende saknades
uppgifter inom tre olika områden visar att det finns
brister i de förfaranden som BP och Deutsche BP tillämpat i detta fall, vilket lett till att ett ofullständigt
besvarat CO-formulär lämnats in.

Dessa utelämnanden är allvarligare än små misstag som
kan vara svåra att undvika med tanke på komplexiteten i
stora multinationella företag. Den förklaring Deutsche
BP gett tyder inte heller på att det skulle föreligga några
extraordinära omständigheter som trots rimliga
ansträngningar gjort det omöjligt att tillhandahålla de
uppgifter som saknas. Tre olika aspekter hade inte
behandlats korrekt i CO-formuläret, och alla tre aspekterna var av uppenbar relevans och betydelse för
konkurrensbedömningen. Detta återspeglades också av

Enligt artikel 14.3 i koncentrationsförordningen skall
kommissionen, när bötesbeloppet fastställs, ta hänsyn till
överträdelsens art och hur allvarlig den är.
a) Överträdelsens art

(44)

Den överträdelse som Deutsche BP gjort sig skyldig till
består i att man av oaktsamhet underlåtit dels att informera om viktiga [samarbetsavtal med Sterling och …]*
dels att identifiera marknaderna för akrylonitrilteknik
och katalysatorer som berörda marknader samt att man
lämnat vilseledande uppgifter om konkurrenssituationen
på marknaderna för teknik och katalysatorer och om
BP:s ställning på dessa marknader.

b) Överträdelsens allvar
1. De utsc h e B P : s a r g u me nt
(45)

Deutsche BP hävdar att följande omständigheter skall
beaktas som förmildrande: För det första betonar
företaget att det inte funnits något uppsåt att vilseleda
kommissionen, och att man inte vid något tillfälle avsiktligen undanhållit kommissionen någon information.
Deutsche BP framhåller vidare att underlåtandet att
lämna uppgifterna berodde på en mycket olycklig
kombination av omständigheter och inte på oaktsamt
förfarande.

(46)

För det andra understryker Deutsche BP att de
utelämnade uppgifterna har en begränsad inverkan på
konkurrensen. Deutsche BP hävdar att de utelämnade
uppgifterna, när de väl undersökts till fullo av kommissionen, inte i något av fallen visade sig vara betydande
nog att kräva åtgärder. I detta avseende hänvisar Deutsche BP till tidigare ärenden där kommissionen ålagt
böter för bristande information i en anmälan. Deutsche
BP framhåller att alla dessa tidigare ärenden gällde fall
där uppgifter avsiktligen undanhållits eller där det fanns
en väsentlig koppling mellan de utelämnade uppgifterna
och beslutet om själva sakfrågan, i den mening att det
krävdes åtgärder eller att kommissionen grundade sina
invändningar om konkurrens på dessa uppgifter.
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För det tredje anser Deutsche BP att det bör vara en
förmildrande faktor att företaget inte bestridit att det
inlämnade CO-formuläret var ofullständigt. Företaget
hävdar vidare att det samarbetat till fullo och omedelbart
så snart kommissionen förklarat att det saknades
uppgifter. Med hänvisning till informationen om det
[andra avtalet]* och det sätt på vilket fullständiga
uppgifter om detta kom fram, framhåller Deutsche BP än
en gång [dess]* begränsade inverkan på konkurrensbedömningen.

(51)

Det faktum att den utelämnade informationen inte legat
till grund för invändningar om konkurrens som krävde
åtgärder kan inte tas i beaktande som en förmildrande
omständighet. Den meddelarplikt som framgår av COformuläret, och som artikel 14.1 b i koncentrationsförordningen syftar till att värna och säkerställa efterlevnaden av, är densamma oavsett det troliga resultatet av
konkurrensanalysen. I detta sammanhang är det endast
relevant att den utelämnade informationen var viktig för
att man skulle kunna göra en korrekt undersökning och
bedömning av BP:s konkurrensställning på marknaden
för akrylonitril. Man bör komma ihåg att parterna bland
annat underlät att identifiera två marknader som tydligt
berördes. Det faktum att transaktionen efter kommissionens bedömning, där även de uppgifter som saknades
från början togs i beaktande, inte föranledde några
invändningar i konkurrensrättligt hänseende, minskar
inte överträdelsens allvar. Hur allvarlig en överträdelse är
beror på hur viktig informationen är för undersökningen
och bedömningen — inte på hur viktig den är för
bedömningens slutliga resultat.

(52)

Följaktligen kan det faktum att kommissionen i sitt slutliga beslut inte hade några invändningar i konkurrenshänseende inte beaktas när det gäller frågan om hur
uppgifterna om [det andra avtalet]* tillhandahölls.

(53)

Som förklaras i skälen 8–11 ovan lämnade inte Deutsche
BP uppgifter om [det andra avtalet]* omedelbart, ens
sedan kommissionen tagit upp avtalet mellan Sterling
och Deutsche BP för första gången. Och även efter det
att kommissionen bett om ytterligare information […]*
underlät Deutsche BP att omedelbart tillhandahålla fullständiga uppgifter om [det andra avtalet]*. Det krävdes
ytterligare en begäran om kompletterande uppgifter för
att klargöra [den fulla omfattningen av det begränsande
innehållet i detta avtal]*. Mot bakgrund av det faktum att
det var först efter flera uppmaningar och efter sammanlagt 11 dagar (8 mars till 19 mars) som alla uppgifter
lämnades finns ingen anledning att beakta Deutsche BP:s
samarbetsvilja som en förmildrande omständighet.

(54)

Som något förmildrande kan dock beaktas att Deutsche
BP inte bestred de fakta som kommissionen uppdagade
och att företaget medgav att de relevanta uppgifterna
skulle ha tagits med i CO-formuläret.

2. B e dömni ng

(48)

(49)

(50)

Kommissionen anser att överträdelsen är allvarlig.
Anmälan är grunden och utgångspunkten för kommissionens undersökning av en företagskoncentration. Den
avgör i hög grad kommissionens tillvägagångssätt i
ärendet och vilka områden och punkter undersökningen
skall inriktas på. Lämnande av oriktiga och vilseledande
uppgifter innebär en risk för att viktiga aspekter av
transaktionen som är av betydelse för konkurrensbedömningen varken undersöks eller analyseras av kommissionen, och för att kommissionens slutliga beslut därmed
grundas på oriktig information. När kommissionen
bedömer företagskoncentrationer arbetar den inom
mycket korta tidsfrister. Det är därför av yttersta vikt för
kommissionens arbete att den redan från början kan
inrikta sin undersökning på relevanta frågor, med
utgångspunkt i fullständiga och riktiga uppgifter som
lämnas i anmälan.

I det föreliggande ärendet var uppgifterna i anmälan
oriktiga och vilseledande på tre olika punkter. I fråga om
två av dessa aspekter lämnades inga uppgifter alls till
kommissionen i anmälan: Ingen hänvisning gjordes till
samarbetsavtalen, och det faktum att BP var verksamt på
marknaden för akrylonitrilkatalysatorer nämndes inte.
Överträdelserna gäller tre punkter som är viktiga för
bedömningen av ärendet, vilka vid ett första påseende
kunde ha lett till allvarliga konkurrensproblem. De oriktiga och vilseledande uppgifterna i CO-formuläret i fråga
om marknaden för akrylonitril ledde till att kommissionens första undersökning blev missriktad och
ofullständig, då dessa viktiga punkter inte togs upp. De
relevanta uppgifterna kom till kommissionens kännedom
först som en del av den information som frivilligt
lämnades av tredje part under undersökningens gång,
och om så inte hade skett skulle kommissionen inte ha
beaktat dessa punkter alls. Sedan anmälan förklarats
ofullständig blev kommissionen tvungen att inleda en ny
omfattande undersökning för att kontrollera och bedöma
de nya uppgifter som i efterhand lämnades av BP, Deutsche BP och andra marknadsaktörer.

I fråga om Deutsche BP:s synpunkter har kommissionen
följande inställning: Avsaknaden av uppsåt och graden
av oaktsamhet har redan tagits upp i relevanta avsnitt
ovan, vilka skall tas i beaktande vid fastställande av
bötesbeloppet. Kommissionen håller med om att Deutsche BP inte handlat uppsåtligt, men anser att Deutsche
BP:s oaktsamhet inte varit ringa.
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6. Bötesbelopp

(55)

Följaktligen anser kommissionen att det med hänsyn till
omständigheterna i detta ärende är lämpligt att ålägga
Deutsche BP böter på 35 000 euro, enligt artikel 14.1 b
i koncentrationsförordningen. Vid försenad betalning
skall dröjsmålsränta betalas enligt den räntesats som
Europeiska centralbanken tillämpade på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första dagen i den
månad då detta beslut fattades, vilket för juni månad
innebär 3,25 % enligt offentliggörande i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning nr C 132 av den 4 juni
2002, plus ytterligare 3,5 procentenheter.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Enligt artikel 14.1 b i förordning (EEG) nr 4064/89 åläggs
Deutsche BP AG böter på 35 000 euro på grund av förmedlande av oriktiga och vilseledande uppgifter i den anmälan som
lämnades till kommissionen enligt den förordningen den 23
februari 2001.
Artikel 2
Det bötesbelopp som anges i artikel 1 skall inom tre månader
efter delgivningen av detta beslut betalas till Europeiska
kommissionens bankkonto enligt följande:
Kontonummer 642-0029000-95
Europeiska kommissionen
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Swiftkod: BBVABEBB — IBAN-kod: BE 76 6420 0290 0095
Avenue des Arts, 43
B-1040 Bryssel

30.3.2004

Efter det att denna betalningsfrist löpt ut skall dröjsmålsränta
automatiskt tillämpas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpade på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första dagen i den månad då detta beslut fattades,
plus ytterligare 3,5 procentenheter, det vill säga totalt 6,75 %.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till:
Deutsche BP AG
Max-Born-Strasse 2
D-22761 Hamburg

Utfärdat i Bryssel den 19 juni 2002.
På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 23 juli 2003
om de stöd till forskning och utveckling inom flygplansindustrin som Spanien planerar att
genomföra till förmån för företaget Gamesa
[delgivet med nr K(2003) 2518]
(Endast den spanska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2004/286/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(6)

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

Genom en skrivelse av den 24 februari 2003, begärde
kommissionen kompletterande upplysningar från de
spanska myndigheterna. De spanska myndigheterna
översände kompletterande upplysningar i en skrivelse av
den 25 mars 2003, som registrerades den 26 mars
2003.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den
22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EGfördraget (1), särskilt artikel 7 i denna,
2. BESKRIVNING

efter att i enlighet med nämnda artikel ha gett berörda parter
tillfälle att yttra sig, och
(7)

Stödmottagare är företaget Gamesa. Det tillverkar och
tillhandahåller tekniskt avancerade produkter, utrustning
och tjänster på områdena flygteknik och förnybara energikällor. Både antalet anställda vid Gamesa och företagets
omsättning överstiger trösklarna i definitionen av små
och medelstora företag i bilaga I till kommissionens
förordning (EG) nr 70/2001 2001 av den 12 januari
2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EGfördraget på statligt stöd till små och medelstora
företag (3).

(8)

Gamesa deltar för närvarande i ett projekt för utveckling
av två nya regionala flygplanstyper: ERJ-170 och ERJ190. Projektet startades av det brasilianska företaget
Embraer. Gamesa ansvarar för att leverera den bakre
flygplanskroppen, stjärtpartiet och rodret till de två flygplanstyperna.

(9)

Som ett led i detta arbete har Gamesa startat ett FoUprojekt i Baskien som syftar till att företaget skall
förvärva det tekniska kunnande som det behöver för att
kunna utveckla de bakre sektionerna hos flygplan av
kommersiell typ. Detta kunnande kan användas både för
ERJ–170/190–projektet och framtida program. Projektet
löper under fyra år, 2000–2003.

(10)

Projektets totalkostnad är […] (*), dvs. […].

(11)

För att stödja projektet avser den baskiska regeringen
(den regionala förvaltningen) att bevilja ett stöd i form
av ett räntefritt lån på ett totalbelopp av 4 621 000 000
spanska pesetas, dvs. 27 772 769,34 euro.

av följande skäl:

1. FÖRFARANDE
(1)

Genom en skrivelse av den 28 juni 2001, som registrerades den 2 juli 2001, anmälde Spaniens ständiga representation enligt artikel 88.3 i EG-fördraget ett förslag till
FoU-stöd inom flygplansindustrin till företaget Gamesa.
Kompletterande uppgifter lämnades i en skrivelse av den
3 oktober 2001, registrerad den 5 oktober 2001, och en
skrivelse av den 11 januari 2002, registrerad den 15
januari 2002.

(2)

Kommissionen har låtit en oberoende vetenskaplig
expert analysera ärendet. Ett avtal avseende expertutlåtandet ingicks den 14 december 2001.

(3)

Genom en skrivelse av den 12 mars 2002 underrättade
kommissionen Spanien om sitt beslut (2) att inleda det
förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende stödet ifråga.

(4)

Genom en skrivelse av den 26 april 2002, som registrerades den 29 april 2002, översände de spanska myndigheterna sina synpunkter till kommissionen.

(5)

Kommissionens beslut om att inleda förfarandet (nedan
kallat ”beslutet av den 12 mars 2002” eller ”beslutet om
att inleda det formella granskningsförfarandet”) offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning den
27 april 2002. Kommissionen har uppmanat berörda
parter att inkomma med sina synpunkter på stödet i
fråga. Kommissionen har inte mottagit några synpunkter
från berörda parter.

(1) EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.
(2) EGT C 153, 27.6.2002, s. 14.

(3) EGT L 10, 13.1.2001, s. 33.
(*) Delar av denna text har utformats så att konfidentielle uppgifter inte
skall röjas. Dessa delar omges av en hakparentes och är markerade
med en asterisk.
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Projektet inbegriper enligt de spanska myndigheterna
förljande verksamhet:

— Tvärspänning.

a) Genomförbarhetsstudier

— Beräkningsmetoder.

30.3.2004

— Fly by Wire-system.

c) Utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet

I denna verksamhet ingår undersökning av projektets
tekniska aspekter och undersökning av huruvida
projektet är hållbart ur teknisk och ekonomisk
synvinkel.

Programmet rör den nödvändiga tekniska verksamheten för konstruktion, utveckling, integrering,
försök, kontroller, certifiering och driftstöd för
bakpartiet och rodret till flygplanstyperna ERJ-170/
190.

b) Industriell forskning
Det är fråga om förvärv av den teknik som krävs för
projektet, som till exempel följande aspekter:

Detta gäller särskilt följande:

— Allmän mekanik

— Grundläggande geometri: strukturens grundlinjer.

— Framkanter: optimal utformning, metall/
kompositmaterial, påverkan genom att fåglar
krockar mot flygplanskroppen, frost, simulering, försök.

— Fastställande av normer: framställningsmetoderna
måste vara likadana.
— Belastning: beräkning av intern och extern belastning.

— Tryckväggar: stabilitet, tryckbelastning av
delvis understödda spanter, tryckväggar i
kompositmaterial.

— Utformning: definition, fastställande av produktens struktur, detaljutformning av strukturen, definition av hur systemen skall installeras, digitala
modeller, dokumentation för kontroll av de strukturella gränssnitten och systemen, definition och
utformning av markutrustning, etc.

— Utbytbara bakkroppar: särskilda verktyg, lokal
fräsning.
— Studier av hur blixtnedslag påverkar.
— Installation av antenner på bakkropparna.

— Strukturdesign: beräkning och analys beträffande
strukturerna (statik, belastning, skadetolerans), etc.

— Analys av problem rörande specifika zoner:
installation av aktuatorer.

— Systemteknik: systemintegration, analys av hur ett
eventuellt islager fördelas, analys av hur eventuella blixtar påverkar, analys av problem rörande
specifika zoner (problem med motorturbinen,
fåglar som flyger emot), etc.

— Dräneringssystem.
— Materialteknik, processer och tillverkning
— Kompositmaterial och plast: utprovning av
nya material, teknik för formsprutning av
plast, utprovning av komponenter, framställning av framkanter.

— Certifieringsförsök: definition av vilka tester som
krävs för certifieringen.

— Mekaniskt material: användning av stål som
härdats genom utskiljningshärdning, analys av
hur värmebehandling påverkar.

— Underhållsundersökningar: utveckling av underhållsprogram (tillträde, standardiserade delar,
utbytbarhet, tekniker för att förebygga och täta
sprickor, etc.)

— Stora smidda ringar, framställningsmetoder.
— Formgivning med hjälp av s.k. peen-forming.

— Utveckling av verktyg: utveckling av särskilda
monteringsverktyg och kalibreringsverktyg.

— Utarbetande av särskild skärteknik.

— Definition av produktionsmetoder.

— Besiktnings-, underhålls- och reparationsteknik
— Teknik för testning av den strukturella hållbarheten.
— Korrosionsskydd: galvanisk korrosion, nya
komponenter som motverkar korrosion,
mobil anodisering.
— Reparation av kompositmaterial.
— Reparation av lagerhus.
— Avancerade besiktningsmetoder.
— Projektteknik
— Databehandling
— Simulering och utarbetande av modeller.

3. SKÄL TILL ATT FÖRFARANDET INLEDDES
(13)

I sitt beslut av den 12 mars 2002 uttrycker kommissionen tvivel avseende följande aspekter av det planerade
stödet:
— Klassificeringen av arbetsmomenten enligt de olika
forskningsstadier som anges i bilaga I till gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och
utveckling (nedan kallade ”FoU-ramarna”) (1) är oklar,
särskilt avseende huruvida certifieringsarbetet och
underhållsundersökningarna är FoU-verksamhet.

(1) EGT C 45, 17.2.1996, s. 5.
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— Eventuell stimulanseffekt enligt punkt 6 i FoUramarna kan inte bedömas. De sifferuppgifter som de
spanska myndigheterna lämnat och som är avsedda
att visa att företaget anställt personal och ökat sin
budget för FoU är svåra att använda för bedömningen av stimulanseffekterna. De spanska myndigheterna har dessutom inte angivit några kostnader
för ett eventuellt samarbete över gränserna och inte
heller några uppgifter som tydligt visar på ett marknadsmisslyckande. Slutligen har utvecklingen av de
flygplan på vilka projektets resultat i första hand skall
tillämpas, ERJ-170/190, redan framskridit mycket
långt eftersom ett färdigbyggt plan visades upp för
första gången den 29 oktober 2001, den första flygningen var planerad till början av 2002 och den
första leveransen till slutet av 2002, vilket tyder på
att det inte skulle föreligga någon större risk för att
det inte skulle gå att hitta någon annan finansieringskälla än en statlig för projektet.

4. SYNPUNKTER

(14)

(15)

(16)

FRÅN

DE SPANSKA
TERNA

tionell nivå på särskilt prioriterade områden som skapar
ett mervärde och är av särskilt intresse för EU. Flygteknik
är ett sådant område. Bland de prioriterade forskningsområden som ingår i sjätte ramprogrammet finns forskning som stärker konkurrenskraften för den del av
industrin som producerar flygplanskroppar, genom att
kostnaderna för utveckling och försäljning av flygplanstyperna reduceras tack vare att forskningen inriktas på
integrerade system och processer för utformningen,
bättre produktionsteknik, konfigurering, aerodynamik,
material och strukturer, mekaniska, elektriska och
hydrauliska system, etc. Enligt de spanska myndigheterna
är det planerade stödet till Gamesa i enlighet med riktlinjerna för ramprogrammet.

(17)

Enligt de spanska myndigheterna är stöd av detta slag
nödvändigt och stimulanseffekten är uppenbar i
Gamesas fall med tanke på de tekniska och finansiella
risker som föreligger och med tanke på företagets storlek
och omständigheterna kring projektet. De spanska
myndigheterna påpekar också att flygplansindustrin är
nära kopplad till forsknings- och utvecklingssektorn,
men att verksamheten i företag av det aktuella slaget är
cyklisk till sin natur och avhängig av produktens
livslängd och särskilt intensiv i den förberedande fasen
och under utvecklingsfasen. Därför är det endast möjligt
för större företag att ha en permanent forskningsstruktur, och för medelstora företag som Gamesa är det
endast möjligt att ha en tillfällig forskningsstruktur på
medellång sikt.

(18)

De spanska myndigheterna hänvisar till den stora ökning
av forskningsverksamheten som krävs för projektet, både
när det gäller utgifter och personal. Som en direkt följd
av projektet och den erfarenhet och det tekniska
kunnande som företaget förvärvat kan företaget idag
konkurrera med andra producenter om olika projekt på
mindre riskabla villkor.

(19)

Angående de tvivel som kommissionen uttryckt
angående fluktuationerna i forskningsbudgeten förklarar
de spanska myndigheterna att 109 personer arbetade
med forskning under 1999, dvs. innan projektet startade,
och budgeten för detta var 2 490 miljoner pesetas. I och
med att projektet inleds förväntas kostnaderna stiga till
mellan 4 000 miljoner pesetas och 4 500 miljoner
pesetas, och antalet anställda öka till 300 personer. I
enlighet med vad som anges ovan är kostnaderna för
forskning och utveckling cykliska till sin karaktär och
således höga i de inledande faserna av produktutvecklingen, varefter de snabbt sjunker. I det aktuella fallet
planerar Gamesa att investera […] under fyra år varav
mer än halva summan under det första året. Företagets
mål är att skapa en stabil FoU-struktur som är tänkt att
ligga på samma nivå som den nivå som uppnåtts i slutet
av projektet genom att andra projekt i framtiden
införlivas i strukturen, vilket skulle innebära att företaget
skulle kunna ha kvar personalen och behålla den potential till teknisk utveckling som uppnåtts.

MYNDIGHE-

För det första anser de spanska myndigheterna att
stödnivån gott och väl ligger inom de gränser som anges
i FoU-ramarna till och med om all verksamhet inom
ramen för projektet vore att betrakta som utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet. Myndigheternas första beräkningar, som gjordes i april 2001,
byggde på den första preliminära tidsplanen och i den
angavs att stöd skulle betalas ut till Gamesa under 2000,
2001, 2002 och 2003 och att företaget skulle komma
att betala tillbaka under perioden 2007–2013.

När det gäller frågan om selektivitet och komparativa
fördelar påpekar de spanska myndigheterna att stöden
ingår i en allmän industripolitisk strategi som definierats
i en interinstitutionell plan för ekonomisk utveckling i
Baskien. Stöden till Gamesa ingår i ett program med
strategiska projekt. De spanska myndigheterna menar att
det inte är fråga om selektiva åtgärder, eftersom båda de
två företag i flygplansbranschen som är verksamma i
Baskien, dvs. Gamesa och ITP, även om de tillhör olika
undersektorer, blivit erbjudna stöd av samma slag inom
ramen för de aktuella programmet med strategiska
projekt. Vidare anges att det är allmänt känt att den
genomsnittliga nivån för statligt stöd till forskning och
utveckling till flygsektorn i Europa ligger över 50 %. Det
planerade stödet till Gamesa ligger därför inom ramarna
och stödnivån är till och med lägre än för de stöd som
andra europeiska företag får för forskning och utveckling. Om Gamesa inte skulle få stöd skulle företaget
drabbas av denna ojämlikhet.

Angående eventuella stimulanseffekter påpekar de
spanska myndigheterna att kommissionen i sitt ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration under 2000–2006 (nedan kallat ”sjätte ramprogrammet”) som syftar till att integrera och stärka det
europeiska området för forskningsverksamhet anger att
den avser att särskilt gynna stöd till forskning på interna-
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(20)

Dessutom skulle projektet ERJ-170/190 kräva omfattande samarbete över gränserna under utvecklingsfasen.
Den andel av de samlade personalkostnaderna inom
forskning som utgörs av kostnader för samarbete över
gränserna kan uppskattas till mellan 30 % och 50 % när
det gäller samarbetspartner inom EU och mellan 10 %
och 20 % utanför EU beroende på hur projektet
utvecklas och de resultat som nås.

(21)

När det gäller frågan om ett eventuellt marknadsmisslyckande erinrar de spanska myndigheterna om att flygplansmarknaden är cyklisk till sin natur, vilket framgår
av de rapporter om leveranser och beställningar från år
till år som publiceras av de stora internationella producenterna (Airbus, Boeing, Bombardier och Embraer).
Utvecklingen följer vanligtvis utvecklingen för BNP för
hela världen. Lufttrafikföretag reagerar oftast omedelbart
på utvecklingen genom att öka eller minska sina
beställningar, vilket ger återverkningar inom hela sektorn
och i alla marknadsled. Detta innebär att en investering
kan förlora sin lönsamhet, vilket gör att statligt stöd får
en viktigare roll som medel att skapa stimulanseffekter.

(22)

belastningsberäkningar för certifieringen. Provflygningen
är dessutom viktig ur kommersiell synvinkel eftersom
försäljningen beror på marknadsföringen och denna
börjar långt innan produktionen inleds. På provflygningsstadiet är det ofta många tekniska problem som
fortfarande måste lösas, som viktoptimering och bedömning av hur flygplanet beter sig vid tekniska fel och
liknande. Dessutom påpekar de spanska myndigheterna
att modellen ERJ-190 inte hade gjort sin första provflygning den dag då beslutet om inledande av förfarandet
fattades och att modellen är avsedd att transportera 108
passagerare mot 70 passagerare för modellen ERJ-170,
vilket innebär en 50-procentig ökning av den maximala
startvikten, vilket i sin tur innebär att flygplanskroppens
inre struktur måste omdefinieras.

(25)

Beträffande kommissionens tvivel om huruvida certifieringsarbetet och underhållsundersökningarna är FoUverksamhet hävdar de spanska myndigheterna att samtliga försök som ingår i projektet är direkt kopplade till
produktutvecklingen och att det inte ingår några certifieringsförsök som är kopplade till kommersialiseringen
eller ens den industriella produktionen. De spanska
myndigheterna menar att kostnaderna och tidsramarna
för ett flygplansprojekt är sådana att varje fas i arbetet
som kan påverka projektets livskraft måste genomföras
snabbt. Detta gäller för utvecklingsförsök, då syftet med
dessa är att förutse och förebygga risker vid framtida
certifieringsförsök, något som även bidrar till produktutvecklingen. Genom försöken kan Gamesa se om de
tekniker företaget utvecklat fungerar. Försöken kan
därför anses ingå i samma FoU-fas som själva arbetet
med att ta fram tekniken (industriell forskning). Försöken
skall naturligtvis göras på modeller som när det gäller
material och egenskaper liknar de verkliga prototyper
som tekniken avser, men inte nödvändigtvis på en
version av produkten som ligger mycket nära den
färdiga produkten.

(26)

De spanska myndigheterna säger att de delar kommissionens åsikt att försöksverksamhet på en redan godkänd
prototyp inte kan betraktas som FoU-verksamhet enligt
riktlinjerna om försöken avser försäljningstillstånd. Trots
detta menar de spanska myndigheterna att produktutveckling alltid innebär försök, test och certifiering i flera
omgångar avseende material, egenskaper och ritningar,
vilket kan påverka hur projektet fortlöper och kräva
ändringar av produkten. Man menar att försök av detta
slag är en del av produktutvecklingen av en ny produkt
och ingår naturligt i alla FoU-projekt i alla sektorer.

(27)

Detsamma gäller för underhållsundersökningar enligt de
spanska myndigheterna då dessa måste inledas i
samband med de första utvecklingsfaserna eftersom de
påverkar projektets direkta driftskostnader och därför
även projektets förutsättningar för framgång. De direkta

De spanska myndigheterna säger sig även ha konstaterat
att utvecklingscyklerna för ett program inom flygplanssektorn blivit avsevärt kortare, vilket kräver större investeringar och vilket gör att riskerna ökar, särskilt när det
gäller forskningsprogram vars resultat är tänkta att leda
vidare till andra program inom flygplansindustrin. De
spanska myndigheterna menar att utvecklingscykelns
längd under de senaste åren minskat från tio till fem år,
först tolv månader för utarbetande av de flygplanskonceptet, åtta månader för de preliminära ritningarna,
sjutton månader för detaljerade ritningar, elva månader
för arbetet fram till den första flygningen och tolv
månader fram till det att flygplanen certifierats. På grund
av den konkurrens som råder inom sektorn har arbetshastigheten i de förberedande faserna, både när det gäller
de preliminära ritningarna och de detaljerade ritningarna, ökat kraftigt, vilket ökar riskerna och kräver större
investeringar.

(23)

De spanska myndigheterna anser att ett stöd som avser
att motverka detta kan få avsevärda stimulanseffekter.

(24)

När det gäller frågan att projektet verkar ha framskridit
långt menar de spanska myndigheterna att det faktum
att ett färdigbyggt plan visats upp och att det gjorts en
provflygning snarare är att betrakta som marknadsföring
än som bevis på att produktutvecklingen avslutats.
Vidare är produktutveckling inte det enda målet med
projektet, det syftar även till utarbetande av teknik som
kan användas på andra flygplansmodeller. Den dag då
ett flygplan gör sin första provflygning är enligt de
spanska myndigheterna ett viktigt led i utvecklingsprocessen, särskilt då det är då som det är möjligt att
beräkna de reella areodynamiska egenskaperna och göra
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driftskostnaderna är summan av de olika kostnaderna
för flygning och underhåll, dvs. ägandeomkostnader
(amorteringar och räntor på det investerade kapitalet),
försäkringar, flygkostnader (besättning, bränsle och olja,
avgifter för start och landning) och underhållskostnader.
De sammanlagda underhållskostnaderna påverkas därför
av motorkostnaderna, kostnaderna för underhållsstrukturen och underhållsintervallen; vidare påverkas kostnaderna av hur flygplanet är konstruerat, då detta har betydelse för valet av material och standardprocesser och
redskap och även för tillgänglighet, tillförlitlighet,
kontrollintervall, livslängd för olika delar, möjlighet att
byta ut delar, etc. Detta innebär att man redan i de preliminära faserna arbetar för att hålla underhållskostnaderna nere, eftersom just underhållskostnaderna har så
stor betydelse i arbetet med att utveckla flygplan.
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reparationsteknik) och projekt- och bedömningsteknik
(avseende IT, analys- och simulationsteknik och
försöksteknik).

(31)

All annan forskningsverksamhet som är närmare
kopplad till produktutvecklingen har kategoriserats som
forskning före det konkurrensutsatta stadiet. De spanska
myndigheterna anser att klassificeringen är preliminär
eftersom man i anmälan av det planerade stödet
betraktar all verksamhet inom projektet som utveckling
före det konkurrensutsatta stadiet.

5. BEDÖMNING

(28)

Vidare påpekar de spanska myndigheterna att kommissionen i sjätte ramprogrammet när det gäller flygforskning prioriterar reduktion av kostnaderna för utveckling
av flygplansmodeller. De spanska myndigheterna har
svårt att se hur en verksamhet kan ses som en prioritet
för forskningen i Europa på det allmänna planet, medan
samma verksamhet kan ifrågasättas på det sätt som
kommissionen gör i det aktuella fallet.

(29)

När det gäller de tvivel som kommissionen uttryckt
angående klassificeringen av arbetet enligt de forskningsfaser som anges i bilaga I till FoU-ramarna anger de
spanska myndigheterna att definitionerna av de olika
faserna är så allmänt hållna att det då dessa tillämpas på
ett konkret och komplext projekt lätt kan uppstå
meningsskiljaktigheter. De spanska myndigheterna anger
att de anser att de redan har angivit skäl till fördelningen
av kostnader på de olika faserna. Enligt myndigheterna
är det svårt att tänka sig att ett så omfattande projekt
skulle kunna genomföras utan en fas med industriell
forskning, särskilt inte när det är fråga om ett företag
som för första gången börjar arbeta med sådan avancerad teknik som krävs för den typ av komplexa strukturer som ingår i projektet.

(30)

I det aktuella fallet har det uppskattats att ett belopp av
[…] (*) av totalt […] skulle vara tillräckligt för att täcka
kostnaderna, särskilt kostnaderna för förvärv av det nya
kunnande som Gamesa behöver för att utveckla strukturer som företaget aldrig tidigare utvecklat. Det nya
kunnandet innebär mer konkret följande: mekanik (avseende framkanter, tryckväggar, drifts- och kontrollsystem,
elektriska kablar, specialspanter, roder, avdrift/stabilisatorer, flygkroppens bakre sektion), produktionsteknik
(avseende kompositer, skärnings- och fogningsteknik),
kontroll-, underhålls- och reparationsteknik (avseende
icke-destruktiva inspektioner, underhållsplaner, rost,

(*) 24 % av de godkända kostnaderna som anmälts av de spanska
myndigheterna.

(32)

De åtgärder som de spanska myndigheterna planerar
gynnar det stödmottagande företaget genom att det
befrias från den del av kostnaderna för FoU-verksamhet
som företaget i princip skall stå för. Den förmån som
företaget ges blir selektiv till sin karaktär i förhållande till
andra företag i gemenskapen som önskar genomföra
liknande forskningsprojekt. Det finns även risk för att
handeln inom gemenskapen påverkas, eftersom Gamesa
konkurrerar med andra företag inom EU som GKN
(Förenade kungariket), Hurel-Dubois (Frankrike och
Förenade kungariket) och Latecoère (Frankrike). Vidare
är det Baskiens regering som beviljar de räntefria lånen,
varför det finns anledning att anta att det är fråga om
statliga medel. Åtgärderna utgör därmed statligt stöd i
den mening som avse i artikel 87.1 i EG-fördraget.

(33)

Som anges i skäl 13 till det här beslutet har kommissionen uttryckt tvivel angående projektet. Nedan följer
en bedömning av de aktuella frågorna.

FoU-stadium enligt bilaga I till FoU-ramarna för
vissa typer av verksamhet

(34)

Inledningsvis noterar kommissionen att de spanska
myndigheterna inte tillför några nya uppgifter som
skulle kunna berättiga det faktum att viss verksamhet i
forskningsprogrammet är att betrakta som industriell
forskning enligt bilaga I till FoU-ramarna. Kommissionen
anser därför att det inte är möjligt att skingra tvivlen i
frågan och att verksamheten måste anses ligga lika nära
marknaden som utveckling före det konkurrensutsatta
stadiet.

(35)

När det gäller bedömningen av de olika formerna av
certifiering konstaterar kommissionen att de spanska
myndigheterna förefaller göra åtskillnad mellan certifiering i samband med den färdiga produkten och annan
mer preliminär certifieringsverksamhet i tidigare stadier.
De spanska myndigheterna delar kommissionens åsikt
att certifiering inte är FoU-verksamhet när det gäller den
första formen, men inte när det gäller den andra formen.
Kommissionen kan förstå att det under arbetet med att
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utveckla ett flygplan krävs vissa tekniska försök av preliminärt slag, medan andra försök hör till produktcertifieringen. Kommissionen konstaterar emellertid att de
spanska myndigheterna inte anger några närmare
uppgifter om den verksamhet som kommissionen ifrågasätter eller om de delar av verksamheten som skulle
kunna ses som preliminära försök istället för certifiering.

(39)

30.3.2004

Det sammanlagda beloppet för stödberättigande kostnader skall således sänkas till 8 206 miljoner pesetas,
dvs. 49 319 053,29 euro.

Stimulanseffekt

(36)

(37)

(38)

Då det inte finns några närmare uppgifter att tillgå anser
kommissionen således att den certifieringsverksamhet
som ingår i programmet inte är FoU-verksamhet enligt
FoU-ramarna och att kostnaderna för verksamheten inte
kan anses vara stödberättigande enligt ramarna. Det
aktuella beloppet, dvs. […], måste således dras av från de
sammanlagda stödberättigande kostnader som anmälts
av de spanska myndigheterna.

När det gäller underhållsundersökningarna anger de
spanska myndigheterna att undersökningarna gjordes
samtidigt som arbetet med att utveckla flygplanet fortskred. Myndigheterna anger dessutom att undersökningarna bidrar till att sänka kostnaderna för utveckling av
flygplan och att kostnadsreduktion skulle vara ett prioriterat mål inom ramen för sjätte ramprogrammet, vilket
skulle bevisa att underhållsundersökningarna är FoUverksamhet. Kommissionen anser att det faktum att en
viss verksamhet löper parallellt med flygplansutvecklingen och att undersökningarna bygger på uppgifter
från utvecklingsarbetet endast leder till slutsatsen att
undersökningarna avser det aktuella flygplanet, men inte
att de är ett led i forskningsarbetet. Kommissionen
konstaterar att det är fråga om verksamhet som per definition avser en färdig produkt i ett kommersiellt skede.
Kommissionen påpekar slutligen att även om det i sjätte
ramprogrammet anges att reduktion av kostnaderna för
flygplansutveckling är ett mål innebär detta inte att all
verksamhet som syftar till kostnadsreduktion med
nödvändighet är forskning. Kostnadsreduktion är något
som alla företag på en konkurrensutsatt marknad önskar
uppnå. Verksamheten kan endast betraktas som forskning om kostnadsreduktionen beror på nya metoder eller
nya tekniska koncept, något som i aktuella fallet inte
kunnat beläggas utifrån de uppgifter som lämnats av de
spanska myndigheterna. Kommissionen anser därför att
det inte har varit möjligt att skingra de tvivel som
uttryckts angående huruvida certifieringsverksamheten är
FoU i enlighet med ramarna eller inte.

Kommissionen anser således att de underhållsundersökningar som ingår i programmet inte är FoU-verksamhet
enligt FoU-ramarna och att kostnaderna för verksamheten inte kan anses vara stödberättigande kostnader
enligt ramarna. Det aktuella beloppet, dvs. […], måste
således dras av från de sammanlagda stödberättigande
kostnader som anmälts av de spanska myndigheterna.

(40)

Kommissionen noterar att de spanska myndigheterna
lämnar kompletterande uppgifter i form av kvantitativa
uppgifter om stödets stimulanseffekt. Kommissionen
anser att uppgifterna nu är tillräckliga för bedömningen
av stödets stimulanseffekt.

(41)

Kommissionen noterar vidare att vissa av de uppgifter
som gjorde att tvivel uttrycktes angående hur långt
projektet egentligen hade framskridit i verkligheten inte
visade hur långt arbetet hade gått. Det gäller särskilt det
tillfälle då flygplanet visades upp första gången, vilket
snarare var marknadsföring gentemot kunderna än en
faktisk teknisk etapp.

(42)

Slutligen konstaterar kommissionen att företaget hade
ansökt om stöd hos de lokala myndigheterna innan
programmet inleddes.

(43)

Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att
stödet i det aktuella fallet får stimulanseffekter i den
mening som avses i avsnitt 6 i FoU-ramarna.

Slutsats

(44)

Mot bakgrund av ovanstående konstaterar kommissionen
att den största delen av de åtgärder som anmälts av de
spanska myndigheterna kan betraktas som stöd som är
förenligt med villkoren i FoU-ramarna. Detta gäller
stödberättigande kostnader till ett belopp av 8 206
miljoner pesetas, dvs. 49 319 053,29 euro, för utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet enligt
bilaga I till FoU-ramarna.

(45)

Den högsta tillåtna stödnivån är 25 % enligt punkt 5.5 i
FoU-ramarna med en eventuell ökning med 5 procentenheter i enlighet med punkt 5.10.2 andra stycket i
ramarna eftersom forskningsprojektet genomförs i en
sådan region som avses i artikel 87.3 c i EG-fördraget.

(46)

Kommissionen anser därför att stödet kan godkännas i
enlighet med FoU-ramarna, på villkor att bruttobidragsekvivalenten inte överskrider 30 % av 49 319 053,29
euro, dvs. 14 795 715,99 euro.

30.3.2004
(47)
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Bruttobidragsekvivalenten skall beräknas med hjälp av
den referensränta och den diskonteringsränta som
kommissionen offentliggör, och till detta skall läggas
400 räntepunkter, eftersom lånet beviljas av medlemsstaten och det inte ställs någon säkerhet (1). För beräkningen av bruttobidragsekvivalenten kan de spanska
myndigheterna ta hjälp av avsnitt 3 i bilaga I till riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål (2).
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Bruttobidragsekvivalenten skall beräknas med hjälp av den referensränta och diskonteringsränta som kommissionen offentliggör, och till detta skall läggas 400 räntepunkter.
Artikel 2
Spanien skall inom två månader från det att detta beslut mottas
meddela kommissionen vilka åtgärder som landet vidtagit för
att följa artikel 1.
Artikel 3

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.

Artikel 1
Det statliga stöd som Spanien planerar att genomföra till
förmån för företaget Gamesa i form av ett räntefritt lån på
totalt 27 772 769,34 euro är förenligt med den gemensamma
marknaden enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget på villkor att
bruttobidragsekvivalenten inte överstiger 14 795 715,99 euro.

(1) EGT C 273, 9.9.1997, s. 3.
(2) EGT C 74, 10.3.1998, s. 7.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2003.
På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 24 mars 2004
om tillfällig handel med visst utsäde av arterna Vicia faba och Glycine max vilket inte uppfyller
kraven i rådets direktiv 66/401/EEG eller 2002/57/EG
[delgivet med nr K(2004) 884]
(Text av betydelse för EES)

(2004/287/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde
och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring
och skogsbruk.

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni
1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (1), särskilt artikel
17.1 i detta,
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni
2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (2),
särskilt artikel 21.1 i detta, och
Artikel 1
av följande skäl:
(1)

(2)

I Frankrike finns det otillräckliga mängder utsäde av
bondböna (Vicia faba) och sojaböna (Glycine max) som är
lämpligt för klimatförhållandena i denna medlemsstat
och som uppfyller kraven på grobarhet i direktiven 66/
401/EEG eller 2002/57/EG, vilket gör att denna
medlemsstat inte kan täcka sina behov.
Det är inte möjligt att täcka behovet av utsäde av dessa
arter med utsäde som uppfyller alla kraven i direktiv 66/
401/EEG eller 2002/57/EG och som kommer från andra
medlemsstater eller länder utanför gemenskapen.

(3)

Frankrike bör därför bemyndigas att tillåta handel med
utsäde av dessa arter vilket uppfyller mindre stränga krav
under en period som löper ut den 30 april 2004.

(4)

Oavsett om utsädet har skördats i en medlemsstat eller
ett land utanför gemenskapen som omfattas av rådets
beslut 2003/17/EG av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land
och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (3)
bör dessutom andra medlemsstater som har möjlighet
att förse Frankrike med utsäde av den arten bemyndigas
att tillåta handel med sådant utsäde.

(5)

Frankrike bör fungera som samordnare så att det
säkerställs att den totala mängden utsäde som tillåts i
enlighet med detta beslut inte överstiger den högsta tillåtna mängd som anges i detta beslut.

(1) EGT L 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003, s. 23).
(2) EGT L 193, 20.7.2002, s. 74. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 2003/61/EG.
(3) EGT L 8, 14.1.2003, s. 10. Beslutet senast ändrat genom beslut
2003/403/EG (EUT L 141, 7.6.2003 s. 23).

Fram till och med den 30 april 2004 skall handel tillåtas i
gemenskapen med utsäde av bondböna (Vicia faba) som inte
uppfyller kraven i direktiv 66/401/EEG när det gäller lägsta
tillåtna grobarhet, om villkoren i bilagan till detta beslut och
följande villkor uppfylls:
a) Grobarheten skall minst motsvara den som anges i bilagan
till detta beslut.
b) På den officiella etiketten skall anges vilken grobarhet som
fastställts vid den officiella kontroll som utförts i enlighet
med artikel 2.1 C.d i direktiv 66/401/EEG.
c) Vid det första utsläppandet på marknaden av utsädet skall
artikel 3 i detta beslut beaktas.

Artikel 2
Fram till och med den 30 april 2004 skall handel tillåtas i
gemenskapen med utsäde av sojaböna (Glycine max) som inte
uppfyller kraven i direktiv 2002/57/EG när det gäller lägsta
tillåtna grobarhet, om villkoren i bilagan till detta beslut och
följande villkor uppfylls:
a) Grobarheten skall minst motsvara den som anges i bilagan
till detta beslut.
b) På den officiella etiketten skall anges vilken grobarhet som
fastställts vid den officiella kontroll som utförts i enlighet
med artikel 2.1 f och g i direktiv 2002/57/EG.
c) Vid det första utsläppandet på marknaden av utsädet skall
artikel 3 i detta beslut beaktas.
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Artikel 3
Utsädesleverantörer som önskar släppa ut sådant utsäde som
avses i artiklarna 1 och 2 på marknaden skall ansöka om tillstånd i den medlemsstat de är etablerade i eller importerar till.
Den berörda medlemsstaten skall bevilja leverantören tillstånd
att släppa ut utsädet på marknaden, om inte någon av följande
omständigheter råder:

L 91/57

En medlemsstat som mottar en ansökan enligt artikel 3 skall till
den samordnande medlemsstaten omedelbart anmäla vilken
mängd ansökan omfattar. Den samordnande medlemsstaten
skall omedelbart underrätta den anmälande medlemsstaten om
huruvida ett tillstånd skulle resultera i att den högsta tillåtna
mängden överskrids.
Artikel 5

a) Det finns välgrundat tvivel om huruvida leverantörerna kan
släppa ut den mängd utsäde på marknaden som de har
angett i ansökan.

Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen
och de andra medlemsstaterna om för hur stora mängder
utsäde de har beviljat tillstånd enligt detta beslut.

b) Den totala mängd som tillåts släppas ut på marknaden
enligt det berörda undantaget skulle överstiga den högsta
tillåtna mängd som anges i bilagan.

Artikel 6
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 4
Medlemsstaterna skall bistå varandra administrativt vid tillämpningen av detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 24 mars 2004.

Frankrike skall fungera som samordnande medlemsstat när det
gäller artiklarna 1 och 2 så att det säkerställs att den totala
mängd som tillstånd beviljas för inte överstiger den högsta
tillåtna mängd som anges i bilagan.

På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Högsta tillåtna mängd
(i ton)

Art

Sort

2 500

Glycine max

(mognadsklass: halvsen) Dekabig, Zen,
Sapporo, Fukui, Safrana, Nikko, Celior,
Giulietta, Paoki
(mognadsklass: halvsen till sen) Imari, Mariana

700

Vicia faba

Divine, Gloria, Maya, Melodie, Victoria

Lägsta tillåtna
grobarhet
(% av rent utsäde)

75

3 980

80
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 26 mars 2004
om beviljande för Australien och Nya Zeeland att tillfälligt få tillgång till gemenskapens beredskapslager av antigener mot mul- och klövsjuka
[delgivet med nr K(2004) 967]
(Text av betydelse för EES)

(2004/288/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(6)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 2003/85/EG av den 29
september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av
mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG
och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring
av direktiv 92/46/EEG (1), särskilt artikel 83.3 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Enligt rådets beslut 91/666/EEG av den 11 december
1991 om att inom gemenskapen upprätta beredskapslager av vacciner mot mul- och klövsjuka (2), har lager
av antigener för snabb formulering av vacciner mot muloch klövsjuka inrättats.
I avvaktan på att Australien och Nya Zeeland själva har
byggt upp egna beredskapslager för mul- och klövsjukevirusantigener har dessa länder begärt tillfällig hjälp från
gemenskapen i sådana fall då nödvaccinering kan behöva
tillgripas för att kontrollera ett eventuellt utbrott av muloch klövsjuka.
De behöriga myndigheterna i Australien och Nya
Zeeland har kommit in med uppgifter om vilka riskbedömningar de har genomfört samt uppskattningar av
vilka mängder och subtyper av antigener som behövs
inom ramen för deras beredskapsplaner.
Efter en utvärdering av den begäran som gjorts av
myndigheterna i Australien och Nya Zeeland och med
hänsyn till kapaciteten och tillgängligheten av de
mängder och subtyper av antigener som finns lagrade i
gemenskapens beredskapslager av antigener, verkar det
begärda stödet kunna lämnas utan att detta äventyrar
beredskapens egna beredskapsplaner i onödan.
Australien och Nya Zeeland bör under vissa villkor
beviljas tillfällig tillgång till gemenskapens beredskapslager av antigener.

(1) EUT L 306, 22.11.2003, s. 1.
(2) EGT L 368, 31.12.1991, s. 21. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Australien och Nya Zeeland skall beviljas tillfällig tillgång till
gemenskapens beredskapslager av antigener för formulering av
vacciner mot mul- och klövsjuka på följande villkor:
1. Tillgång skall beviljas till och med den 31 december 2004
med rätt att för var och en av de två berörda länderna få
leveranser av högst 500 000 motsvarande doser av antigenet i fråga, dock för de båda länderna tillsammans högst
50 % av de befintliga lagren av de enskilda antigenerna i
gemenskapens beredskapslager.
2. Beroende på specifikationen i den skriftliga begäran från de
behöriga myndigheterna i Australien och Nya Zeeland skall
kommissionen omedelbart se till att de lämpliga antigenerna
snabbt och omedelbart formuleras och att vaccinerna
framställs, förpackas, märks och levereras enligt de befintliga
avtalen mellan kommissionen och tillverkaren.
3. Om punkt 2 tillämpas skall kommissionen vidta åtgärder för
att se till att kostnaderna för följande åtgärder bärs i
lämpliga proportioner av de behöriga myndigheterna i
Australien och Nya Zeeland, oavsett vem som har begärt att
antigener från gemenskapens beredskapslager skall formuleras till vacciner:
a) Överföring av antigener från lagringsstället till tillverkarens anläggning.
b) Formulering och framställning av vacciner, inbegripet
eventuell ytterligare testning, om detta skulle visa sig
nödvändigt.
c) Förpackning och märkning av vaccinerna samt transport
till det angivna leveransstället.
d) Omedelbar ersättning av använda mängder antigen med
antigener av minst samma kvalitet och ursprung.
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Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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RÄTTELSER
Rättelse till rådets beslut 2004/161/EG av den 10 februari 2004 om förlängning av giltighetstiden för beslut
2000/185/EG om att tillåta medlemsstaterna att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på vissa arbetsintensiva tjänster i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 28.6 i direktiv 77/388/EEG
(Europeiska unionens tidning L 52 av den 21 februari 2004)
På omslaget och på sidan 62, i titeln, skall det
i stället för: ”Rådets beslut 2004/161/EG …”
vara:
”Rådets beslut 2004/189/EG …”.
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