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(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 882/2007
av den 26 juli 2007
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
dukter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(2)

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,
och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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 pro-

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

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 27 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 756/2007 (EUT L 172, 30.6.2007, s. 41).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 26 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland

(1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

TR
ZZ

90,5
90,5

0707 00 05

TR
ZZ

95,7
95,7

0709 90 70

TR
ZZ

87,9
87,9

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

46,8
64,6
61,3
57,6

0806 10 10

BR
EG
MA
TR
ZZ

161,0
143,6
207,0
180,9
173,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

83,0
98,6
80,8
78,6
101,8
111,8
36,3
102,1
86,6

0808 20 50

AR
CL
NZ
TR
ZA
ZZ

71,8
77,7
80,2
139,7
98,7
93,6

0809 10 00

TR
ZZ

167,2
167,2

0809 20 95

CA
TR
US
ZZ

324,1
286,0
288,0
299,4

0809 30 10, 0809 30 90

TR
ZZ

157,0
157,0

0809 40 05

IL
ZZ

73,8
73,8

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ”
betecknar ”övrigt ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 883/2007
av den 26 juli 2007
om ändring av förordning (EG) nr 824/2000 om fastställande av förfarandet och villkoren för
interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning
att se till att alla aktörer behandlas på samma sätt bör det
föreskrivas att etapp 1 för inlämning av erbjudanden
avseende majs börjar löpa den 1 augusti i Grekland,
Spanien, Italien och Portugal, den 1 december i Sverige
och den 1 november i övriga medlemsstater, och att den
31 december är sista dag för inlämning av erbjudanden i
alla medlemsstater. I slutet av denna första etapp måste
kommissionen i tillämpliga fall fastställa en fördelningskoefficient för godtagbara erbjudanden som lämnats under etapp 1 och avbryta interventionen under resten av
regleringsåret om de kvantiteter som erbjudits överskrider
den kvantitet som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EG)
nr 1784/2003. För att motverka att interventionsorganen
och aktörerna drabbas av administrativa och ekonomiska
bördor, till exempel i form av säkerheter som inte behövs
om inga kvantiteter kan tilldelas, bör det föreskrivas att
inga erbjudanden får lämnas in mellan den 1 januari och
det datum då det i Europeiska unionens officiella tidning
offentliggörs vilken återstående kvantitet som kan
komma ifråga för intervention under etapp 2.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1784/2003, i
dess ändrade lydelse enligt förordning (EG) nr
735/2007, begränsas de kvantiteter majs som får köpas
upp av interventionsorganen i hela gemenskapen till
sammanlagt 1 500 000 ton under regleringsåret
2007/08, 700 000 ton under regleringsåret 2008/09
och 0 ton från och med regleringsåret 2009/10.

(2)

För att säkra god förvaltning av ordningen för interventionsuppköp av majs och för att ge ekonomiska aktörer
i alla medlemsstater tillträde till ordningen på lika
villkor bör det i kommissionens förordning (EG)
nr 824/2000 (2) införas detaljerade bestämmelser om fördelningen av de kvantiteter majs som kan bli föremål för
intervention. Det bör därför införas ett system för fördelning av de aktuella kvantiteterna under de perioder under
ett regleringsår då samtliga aktörer kan erbjuda kvantiteter. Aktörerna bör ges tillräckligt långa tidsfrister för att
lämna in erbjudanden och det bör dessutom kunna fastställas en enhetlig fördelningskoefficient för alla anbudsgivare då större kvantiteter erbjuds än vad som kan köpas upp. Det bör föreskrivas att erbjudandena skall gås
igenom under två etapper och det bör fastställas en tidsplan för när erbjudandena beträffande majs skall lämnas
in liksom en tidsplan för leverans och övertag av de
aktuella kvantiteterna.

(3)

Med tanke på de perioder då interventionsuppköp får ske
enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 och för

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 735/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 6).
(2) EGT L 100, 20.4.2000, s. 31. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1572/2006 (EUT L 290, 20.10.2006, s. 29).

(4)

Med tanke på den tid som krävs för att när så är nödvändigt fastställa fördelningskoefficienten för etapp 1, bör
etapp 2 för inlämning av erbjudanden börja löpa dagen
efter den dag då det i Europeiska unionens officiella tidning
offentliggörs vilken återstående kvantitet som kan
komma ifråga för intervention, vilket är den första dagen
för inlämning av erbjudanden i alla medlemsstater. Under
denna andra etapp bör erbjudanden godtas varje vecka
från och med den första fredagen efter det att den aktuella kvantiteten offentliggjorts, på grundval av de erbjudanden som lämnats in av aktörer senast fredag klockan
12.00 (lokal tid i Bryssel). Senast onsdag varje vecka bör
kommissionen på sin webbplats lägga ut information till
aktörerna om vilken återstående kvantitet som kan
komma ifråga för intervention. Om den kvantitet som
fastställs i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1784/2003
överskrids måste kommissionen fastställa och offentliggöra en fördelningskoefficient och avbryta interventionen
för det pågående regleringsåret. Med tanke på de perioder
för interventionsuppköp som fastställs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 bör etapp 2 för inlämning
av erbjudanden i alla händelser avslutas senast den 30
april i Grekland, Spanien, Italien och Portugal, den 30
juni i Sverige och den 31 maj i övriga medlemsstater.

(5)

För att fördelningsmekanismen skall kunna förvaltas på
ett effektivt sätt bör det föreskrivas att erbjudandena
beträffande majs inte får ändras eller dras tillbaka.
För att säkerställa att erbjudandena är seriösa bör det
också krävas en säkerhet för erbjudandena och fastställas
villkor för kontroll av erbjudandena och frisläppande av
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säkerheten. Denna kontroll bör göras enligt samma bestämmelser och villkor som gäller för kontroller av lager
inom ramen för offentlig lagring enligt kommissionens
förordning (EG) nr 884/2006 av den 21 juni 2006 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1290/2005 när det gäller finansiering genom Europeiska
garantifonden för jordbruket (EGFJ) av interventionsåtgärder i form av offentlig lagring och bokföring av transaktioner för offentlig lagring som görs av medlemsstaternas utbetalande organ (1). Det är möjligt att det går flera
månader mellan det datum då erbjudanden kan börja
lämnas under den första etappen och den 31 december.
För att aktörerna inte skall drabbas av för stora kostnader
i samband med att de lämnar ett erbjudande under
etapp 1 bör det, när den säkerhet som måste ställas då
erbjudandet lämnas ställs i form av en banksäkerhet,
fastställas att den inte kan krävas förrän dagen efter den
sista dagen för inlämnande av erbjudanden.

(6)

(7)

(8)

Enligt artikel 5.4–5 i förordning (EG) nr 824/2000 får
spannmålen övertas vid det lager där den finns då erbjudandet lämnas. För att förbättra lagringsvillkoren och
säkra kvaliteten från inlämningen av erbjudanden bör
de platser där spannmålen lagras då erbjudandena lämnas
in garantera optimal lagring, framför allt när det gäller
lagring av majs under en lång period. Det är därför nödvändigt att begränsa möjligheten att överta spannmål i
anbudsgivarens lager och att tillåta ett sådant övertagande
endast när spannmålen finns hos lagerhållare i den mening som avses i artikel 2.2 a i förordning (EG)
nr 884/2006. I detta fall åtar sig anbudsgivaren att i
förhållande till lagerhållaren i tillämpliga delar tillämpa
samma bestämmelser och villkor för lagring och kontroll
som gäller enligt förordning (EG) nr 884/2006 från och
med det att erbjudandet lämnas.

I artikel 8.1 i förordning (EG) nr 824/2000 anges att
anbudsgivaren skall erhålla ett pris motsvarande det interventionspris som avses i artikel 4.1 i förordning (EG)
nr 1784/2003, som gäller en vara levererad till lager före
lossning den dag som anges som den första leveransdagen i meddelandet om att den erbjudna spannmålen
godkänns, samt att priset skall justeras med hänsyn till
de pristillägg och prisavdrag som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 824/2000. Med tanke på det nya system
för förvaltning av interventionsuppköp av majs som inrättas genom denna förordning, särskilt bestämmelserna
om att erbjudanden beträffande majs inte får ändras eller
dras tillbaka, bör det föreskrivas ett undantag i de fall då
interventionspriset under den månad då erbjudandet lämnas in är högre än interventionspriset under den månad
då leveransen äger rum.

I artikel 11a a i förordning (EG) nr 824/2000 anges vilka
uppgifter medlemsstaterna måste meddela till kommissionen så att den kan ta fram en statistisk veckorapport om
hur lagersituationen för interventionsspannmål utvecklas.
Bestämmelserna, särskilt de som gäller hur interventions-

(1) EUT L 171, 23.6.2006, s. 35. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 721/2007 (EUT L 164, 26.6.2007, s. 4).
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organen meddelar erbjudandena till kommissionen, bör
ändras mot bakgrund av det nya system för förvaltning
av interventionsuppköp av majs som inrättas genom
denna förordning.

(9)

För att säkra effektiv förvaltning av systemet bör det
fastställas att överföringen av de uppgifter som kommissionen behöver skall ske med hjälp av förlagor som
innehåller de uppgifter som behövs för förvaltningen av
interventionsuppköpen och som kommissionens ställt till
medlemsstaternas förfogande och att dessa förlagor är
tillämpliga efter det att förvaltningskommittén för spannmål har informerats och de eventuellt anpassats och uppdaterats av kommissionen på samma villkor.

(10)

Förordning (EG) nr 824/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Eftersom interventionsperioderna inleds den 1 augusti i
Grekland, Spanien, Italien och Portugal bör de åtgärder
som fastställs i den här förordningen tillämpas från och
med det datumet.

(12)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 824/2000 skall ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall införas som artikel 3a:

”Artikel 3a
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna
i artikel 4 i denna förordning skall de kvantiteter majs som
kan komma i fråga för intervention enligt artikel 5.1 andra
stycket i förordning (EG) nr 1784/2003 beträffande regleringsåren 2007/08 och 2008/09 fördelas på två etapper, dvs.
etapp 1 och etapp 2, i enlighet med de villkor och på det
sätt som anges i punkterna 2–5 i den här artikeln.

Etapp 1 skall börja den 1 augusti i Grekland, Spanien, Italien
och Portugal, den 1 december i Sverige och den 1 november
i övriga medlemsstater och skall löpa till den 31 december,
som skall vara sista dag för inlämnande av erbjudanden
inom denna etapp i samtliga medlemsstater.
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Etapp 2 skall börja dagen efter den dag då den återstående
kvantitet som kan komma ifråga för intervention under etappen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning enligt
punkt 2 andra stycket. Denna dag skall vara den första dagen
för inlämnande av erbjudanden i alla medlemsstater och
etappen skall avslutas senast den 30 april i Grekland, Spanien, Italien och Portugal, den 30 juni i Sverige och den 31
maj i övriga medlemsstater.

2.
Vid utgången av etapp 1 skall kommissionen registrera
alla godtagbara erbjudanden beträffande majs som aktörerna
lämnat in till interventionsorganen i medlemsstaterna
fram till och med den 31 december, kl. 12.00 (lokal tid i
Bryssel), och för detta skall kommissionen använda de uppgifter som medlemsstaterna varje vecka meddelar enligt artikel 11a.1 a i.

Om den sammanlagda kvantitet som erbjudandena avser
överskrider de maximala kvantiteter som fastställs i artikel
5.1 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall kommissionen
senast den 25 januari fastställa och offentliggöra en fördelningskoefficient med sex decimaler. Om kvantiteterna inte
överskrids skall fördelningskoefficienten vara ett och kommissionen skall offentliggöra den återstående kvantitet som
kan komma ifråga för intervention under etapp 2.

Senast den 31 januari skall interventionsorganet i medlemsstaten meddela anbudsgivaren att erbjudandet har godtagits
för den kvantitet som anges i erbjudandet multiplicerad med
fördelningskoefficienten.

3.
Från och med den första onsdagen i februari skall
kommissionen varje vecka registrera alla godtagbara erbjudanden beträffande majs som aktörerna lämnat in till
interventionsorganen i medlemsstaterna fram till och med
kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel) fredagen föregående vecka
och för detta skall kommissionen använda de uppgifter
som medlemsstaterna meddelar enligt artikel 11a.1 a i.

Om den återstående kvantitet som kan komma ifråga för
intervention överskrids skall kommissionen senast den fjärde
arbetsdagen efter den sista dagen för inlämnande av erbjudanden fastställa och offentliggöra en fördelningskoefficient
med sex decimaler. Om kvantiteten inte överskrids skall fördelningskoefficienten vara lika med 1, de kvantiteter som
erbjudits anses vara godtagna och kommissionen senast
onsdag varje vecka på sin webbplats http://ec.europa.eu/
agriculture/markets/crops/index_fr.htm ge aktörerna information om vilken återstående kvantitet som finns tillgänglig för
intervention under den aktuella veckan.

Senast den nionde arbetsdagen efter det att tidsfristen för
inlämnande av erbjudanden har gått ut skall interventionsorganet i medlemsstaten meddela anbudsgivaren att erbjudandet har godtagits för den kvantitet som anges i erbjudandet, multiplicerad med fördelningskoefficienten.
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4.
De erbjudanden som avses i punkterna 2 och 3 skall
registreras av det behöriga interventionsorganet samma dag
som de inkommer.

När ett erbjudande har lämnats får det varken ändras eller
återtas.

5.
För att erbjudandena skall kunna godtas skall det till
dem fogas en handling som styrker att det har ställts en
säkerhet på 15 euro per ton. Säkerheten skall ställas samtidigt som erbjudandet lämnas men om den ställs under
etapp 1 i form av en banksäkerhet kan den inte krävas
förrän dagen efter sista dag för inlämning av de erbjudanden
som avses i punkt 2.

6.
Den skall omfatta de kvantiteter som anbudsgivaren
erbjudit i enlighet med punkterna 2 och 3.

Utom i fall av force majeure eller i undantagsfall skall hela
säkerheten tillföras gemenskapsbudgeten i följande fall:

a) När de kvantiteter som finns på lagringsplatsen mellan
det att erbjudandet lämnas in och det att majsen övertas
är mindre än de kvantiteter som uppgivits av anbudsgivaren, i enlighet med artikel 4.1, med förbehåll för en
tolerans på 5 %.

b) När de tilldelade kvantiteterna inte levererats av anbudsgivaren för övertag av interventionsorganet enligt artiklarna 2 och 5.

För tillämpningen av andra stycket a i denna punkt skall
interventionsorganet genomföra kontrollen av de kvantiteter
som finns på lagringsplatserna genom att i tillämpliga delar
tillämpa de bestämmelser och villkor som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 884/2006 (*) när det gäller
kontroller av den fysiska närvaron av produkter som lagras
inom ramen för offentlig lagring, framför allt bestämmelserna och villkoren i punkt B.III i bilaga I till den förordningen. Dessa kontroller skall göras av minst 5 % av erbjudandena och 5 % av de erbjudna kvantiteterna och på grundval av en riskanalys. Dessa miniminivåer för kontroll skall
endast tillämpas under etapp 1.

Säkerheten skall frisläppas i sin helhet

a) för erbjudna kvantiteter som inte kommer att köpas upp,

b) för erbjudna kvantiteter som kommer att köpas upp, så
snart minst 95 % av dessa kvantiteter faktiskt har övertagits av interventionsorganet.
___________
(*) EUT L 171, 23.6.2006, s. 35.”
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2. Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 e skall ersättas med följande:

”e) Vilken interventionsort som anbudet avser och, när
artikel 5.1 andra stycket i den här förordningen tilllämpas, anbudsgivarens åtagande att i förhållande till
lagerhållaren garantera att bestämmelserna och villkoren för lagring och kontroll enligt 2.2 a i förordning
(EG) nr 884/2006 tillämpas i tillämpliga delar när det
gäller den lagringsplats som avses i led c i denna
punkt.”

b) I punkt 3 skall tredje stycket utgå.

c) Följande punkt skall läggas till som punkt 4:

”4.
När det gäller andra spannmål än majs som erbjudits för intervention skall slutleveransen göras före utgången av den fjärde månaden efter den månad då erbjudandet mottogs, dock senast den 1 juli i Spanien, Grekland, Italien och Portugal, och den 31 juli i övriga medlemsstater.

När det gäller majs skall leveransen äga rum mellan den
1 februari och den 30 april för erbjudanden som lämnats
in under etapp 1 och senast vid utgången av den tredje
månaden efter mottagandet för erbjudanden som lämnats
in under etapp 2; leveranserna får emellertid inte göras
efter den 1 juli i Spanien, Grekland, Italien och Portugal
och efter den 31 juli i övriga medlemsstater.”
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”6.
Det sista övertagandet skall, när det gäller annan
spannmål än majs, ske senast vid utgången av den andra
månaden efter den slutleverans som avses i artikel 4.4
första stycket och när det gäller majs senast vid utgången
av den andra månaden efter var och en av de slutleveranser som avses i artikel 4.4 andra stycket, dock senast
den 31 juli i Spanien, Grekland, Italien och Portugal och
den 31 augusti i övriga medlemsstater.”

4. I artikel 8.1 andra stycket skall andra meningen ersättas med
följande:

”För sorghum som erbjuds under augusti och september skall
bestämmelsen i detta stycke inte tillämpas.”

5. Artikel 11a skall ersättas med följande:

”Artikel 11a
1.
För vart och ett av de spannmål som avses i artikel 5.1
i förordning (EG) nr 1784/2003 skall alla medlemsstater på
elektronisk väg meddela de uppgifter som behövs för förvaltningen av interventionen, enligt följande:

a) Senast varje onsdag kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel)

i) de kvantiteter som erbjudits för intervention av aktörer senast klockan 12.00 (lokal tid i Bryssel) fredagen
föregående vecka, i enlighet med artiklarna 4 och 3a i
den här förordningen,

3. Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande läggas till som andra och tredje
stycket:

”Detta övertagande får ske vid det lager där spannmålen
finns då erbjudandet lämnas förutsatt att lagringen sker i
lokaler som tillhör en lagerhållare i den mening som
avses i artikel 2.2 a i förordning (EG) nr 884/2006 och
att samma bestämmelser och villkor som gäller dessa
lokaler efter övertagandet av interventionsspannmålen
gäller så snart erbjudandet lämnats.

När det gäller majs får inte den kvantitet som övertas
överstiga den kvantitet som tilldelats enligt artikel 3a.2
och 3a.3.”

b) Punkt 6 skall ersättas med följande:

ii) de kvantiteter av andra spannmål än majs som erbjudits, men för vilka aktörerna dragit tillbaka sina erbjudanden efter det att interventionsperioden inleddes,

iii) de totala kvantiteter spannmål som erbjudits för intervention efter det att interventionsperioden inleddes,
med avdrag för de kvantiteter som avses i led ii,

iv) de totala kvantiteter som övertagits sedan interventionsperioden inleddes i enlighet med artikel 5 i den
här förordningen.

b) Onsdagen efter det att meddelandet om anbudsinfordran
har offentliggjorts, de kvantiteter spannmål som bjudits ut
till försäljning i enlighet med artikel 2.2 i kommissionens
förordning (EEG) nr 2131/93 (*).
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c) Onsdagen efter den dag då medlemsstaterna fastställt de
berörda partierna, de spannmålskvantiteter som är avsedda för gratis utdelning till de sämst ställda i gemenskapen, i enlighet med rådets förordning (EEG)
nr 3730/87 (**).

d) Senast vid utgången av månaden efter den sista dag för
övertagande som anges i artikel 5.6 i denna förordning,
för varje region enligt bilaga III till rådets förordning
(EEG) nr 837/90 (***), de genomsnittliga resultat när det
gäller rymdvikt, vattenhalt, andel sönderslagna kärnor och
proteininnehåll som konstaterats för de spannmålspartier
som övertagits.
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skall kommissionen anse att inget erbjudande har inkommit
i den aktuella medlemsstaten.

3.
Utformningen av och innehållet i de meddelanden som
avses i punkt 1 skall följa de förlagor som kommissionen
ställer till medlemsstaternas förfogande. Dessa förlagor skall
tillämpas efter det att förvaltningskommittén för spannmål
informerats. Kommissionens skall anpassa och uppdatera
förlagorna på samma villkor.
___________
(*) EGT L 191, 31.7.1993, s. 76.
(**) EGT L 352, 15.12.1987, s. 1.
(***) EGT L 88, 3.4.1990, s. 1.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.
Meddelanden enligt punkt 1 skall skickas även om
ingen kvantitet har erbjudits för intervention. Om inget meddelande om de uppgifter som avses i punkt 1.a i inkommer

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 884/2007
av den 26 juli 2007
om nödåtgärder för återkallande av tillstånd för användningen av E 128 röd 2G som färgämne i
livsmedel
(Text av betydelse för EES)

Europeiska kommissionen att en systematisk omprövning
av samtliga godkända livsmedelstillsatser behövs för att
säkerställa att de nuvarande säkerhetsbedömningarna
fortfarande är giltiga. Kommissionen har därför bett Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ompröva
samtliga livsmedelstillsatser som för närvarande är godkända i EU.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden
i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1,
och

(5)

I detta syfte har panelen för livsmedelstillsatser, smakämnen, processhjälpmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet omprövat säkerheten hos färgämnet
E 128 röd 2G och antagit ett yttrande (4) den 5 juli
2007.

(6)

Utvärderingen från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet byggde på slutsatserna i Europeiska unionens riskbedömning av anilin (5). Enligt rapporten bör
anilin betraktas som ett carcinogent ämne i vilket en
genotoxisk mekanism inte kan uteslutas. Eftersom färgämnet E 128 röd 2G lätt och i stor omfattning metaboliseras till anilin ansåg Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet det vara välbetänkt att betrakta ämnet
som en säkerhetsrisk. Följaktligen upphävde Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet ADI-gränsen för
färgämnet E 128 röd 2G. Myndigheten anser dock att
om anilinets tumörframkallande mekanism utreds närmare så att ett gränsvärde kan fastställas och risken för
människor kan reduceras, kan färgämnet E 128 röd 2G
utvärderas på nytt för användning som livsmedelstillsats.

(7)

Eftersom en livsmedelstillsats får användas endast om det
finns belägg för att dess användning inte är skadlig för
hälsan bör direktiv 94/36/EG ändras så att användningen
av färgämnet E 128 röd G2 förbjuds.

(8)

Eftersom färgämnet E 128 röd G2 sannolikt utgör en
allvarlig risk för människors hälsa är det lämpligt att
under tiden, för att garantera den höga hälsoskyddsnivå
man valt i gemenskapen, med omedelbar verkan dra in
tillståndet för användning av färgämnet E 128 röd 2G i
livsmedel och återkalla utsläppandet på marknaden och
import av livsmedel som innehåller färgämnet E 128 röd
2G.

(9)

Enligt direktiv 94/36/EG är det tillåtet att använda färgämnet E 128 röd 2G i alla medlemsstater. Därför behövs
en åtgärd på gemenskapsnivå.

av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 53.1 i förordning (EG) nr 178/2002 får
kommissionen skjuta upp utsläppandet på marknaden
eller användningen av livsmedel som sannolikt kommer
att innebära allvarlig risk för människors hälsa, om en
sådan risk inte på ett tillfredsställande sätt kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av de berörda medlemsstaterna.

(2)

I bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv
94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (2) tillåts användningen av färgämnet E 128 röd 2G i livsmedel. Enligt bilaga IV i det
direktivet får färgämnet E 128 röd 2G tillåtas för användning endast i breakfast sausage som innehåller minst 6 %
spannmål och burger meat som innehåller minst 4 %
grönsaker eller spannmål. Högsta tillåtna halt i de båda
livsmedlen är 20 mg/kg.

(3)

(4)

Användningen av färgämnet har tillåtits på grundval av
ett yttrande från Vetenskapliga livsmedelskommittén av
den 27 juni 1975 (3). Kommittén fastställde ett aceptabelt
dagligt intag (ADI) på 0,1 mg/kg kroppsvikt för E 128
röd 2G.
Alla livsmedelstillsatser måste hållas under ständig kontroll och omvärderas när helst detta är nödvändigt mot
bakgrund av ändrade villkor för användningen och ny
vetenskaplig information. Eftersom många ursprungliga
bedömningar av livsmedelstillsatser redan är gamla ansåg

(1) EUT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006,
s. 3).
(2) EUT L 237, 10.9.1994, s. 13. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).
(3) SCF (1975). Vetenskapliga livsmedelskommitténs rapporter, 1:a serien, s. 17, 19 och 24.

(4) EFSA (2007). Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing aids and Materials in contact with Food (AFC) on reevaluation of food colours Red 2G (E 128).
(5) ECB, 2004, Europeiska kemikaliebyrån, Institutet för hälsa och konsumentskydd. European Union Risk Assessment Report on Aniline. Volume 50.
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(10)

Kommissionen kommer regelbundet att se över denna
förordning med hänsyn till nya vetenskapliga rön.

2.
Livsmedel som innehåller färgämnet E 128 röd 2G får inte
längre släppas ut på marknaden.

(11)

Med tanke på riskens art bör denna förordning omedelbart träda i kraft.

3.
Import av livsmedel som innehåller färgämnet E 128 röd
2G är inte längre tillåten.

(12)

Av tekniska och ekonomiska skäl bör en övergångsperiod fastställas för breakfast sausage och burger meat som
innehåller färgämnet E 128 röd 2G och har släppts ut på
marknaden enligt direktiv 94/36/EG samt för sändningar
som redan har avsänts till gemenskapen före den dag då
denna förordning börjar tillämpas.

Artikel 2

(13)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1.
Med avvikelse från artikel 1.2 får breakfast sausage och
burger meat som innehåller färgämnet E 128 röd 2G och har
släppts ut på marknaden enligt direktiv 94/36/EG före den dag
då denna förordning träder i kraft saluföras ända till bäst-föredatumet.
2.
Artikel 1 skall inte tillämpas på sändningar med breakfast
sausage och burger meat som innehåller färgämnet E 128 röd 2G
om importören av dessa livsmedel kan påvisa att de hade avsänts från det berörda tredjelandet och var på väg till gemenskapen före den dag då denna förordning träder i kraft.

Artikel 1

Artikel 3

1.
Användning av färgämnet E 128 röd 2G i livsmedel enligt
bilaga IV till direktiv 94/36/EG är inte längre tillåten.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 885/2007
av den 26 juli 2007
om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som
föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004
ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som
lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör exportbidrag inte beviljas för den anbudsperiod som löper ut
den 24 juli 2007.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
(3)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3 tredje
stycket i denna, och

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk
och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 av den
26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör (2) föreskrivs
en stående anbudsinfordran.

(2)

I enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EG)
nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 581/2004 skall det inte beviljas några
exportbidrag för de produkter och destinationer som avses i
artikel 1.1 i den förordningen för den anbudsperiod som löper
ut den 24 juli 2007.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307,
25.11.2005, s. 2).
(2) EUT L 90, 27.3.2004, s. 64. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 276/2007 (EUT L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3) EUT L 90, 27.3.2004, s. 58. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 128/2007 (EUT L 41, 13.2.2007, s. 6).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 886/2007
av den 26 juli 2007
om utfärdande av importlicenser på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2007–30
juni 2008 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 996/97 för fryst
mellangärde från nötkreatur
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler
för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2),
särskilt artikel 7.2, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 996/97 av
den 3 juni 1997 om öppnande och förvaltning av en
importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som
omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (3) öppnades en
tullkvot för import av nötköttsprodukter.

(2)

Kvantiteterna i de ansökningar om importlicenser som
har lämnats in för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008
överstiger de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför
beslutas om i vilken omfattning importlicenser kan utfärdas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient
som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de ansökningar om importlicens för kvoten med löpnummer 09.4020 som har lämnats in för perioden 1 juli 2007–30
juni 2008 enligt förordning (EG) nr 996/97 fastställs en tilldelningskoefficient på 0,970873 %.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).
(2) EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning
(EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).
(3) EGT L 144, 4.6.1997, s. 6. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 568/2007 (EUT L 133, 25.5.2007, s. 15).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 887/2007
av den 26 juli 2007
om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som
inte omfattas av bilaga I till fördraget
band med dessa bidrag äventyras. För att undvika detta
måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta
hindrar ingåendet av långtidskontrakt. Om en specifik
bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms för
dessa produkter bör båda dessa syften kunna uppnås.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
(5)

I artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 föreskrivs
att bidragssatsen i förekommande fall skall fastställas med
hänsyn till de produktionsbidrag, det stöd och de andra
åtgärder med motsvarande verkan som, i enlighet med
förordningen om den gemensamma organisationen av
marknaden för den aktuella produkten, är tillämpliga i
alla medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i
bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 eller därmed
jämställda produkter.

(6)

I artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs
att ett stöd skall utbetalas för skummjölk som producerats i gemenskapen och som bearbetas till kasein, om
denna mjölk och det kasein som framställs av denna
mjölk uppfyller vissa villkor.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den
9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (3), fastställs att smör och grädde till
reducerat pris skall göras tillgängliga för industrier som
framställer vissa produkter.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk
och mjölkprodukter.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.3, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

I artikel 31.1 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999
föreskrivs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e
och 1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den
30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för
beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter
som exporteras i form av varor som inte omfattas av
bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande
av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka det
skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när
dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999.

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall
bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(4)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i
form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
finns det emellertid, om det på förhand fastställs höga
bidragssatser, en risk att de åtaganden som görs i sam-

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005,
s. 2).
(2) EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 447/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 31).

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som
förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i
artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som exporteras i
form av varor som förtecknas i bilaga II till förordning (EG) nr
1255/1999, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till
den här förordningen.
(3) EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 96/2007 (EUT L 25, 1.2.2007, s. 6).
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri
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BILAGA
Bidragssatser som från och med den 27 juli 2007 skall tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form
av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)
(EUR/100 kg)
Bidragssats
KN-nummer

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Varuslag

vid förutfastställelse av
bidrag

annan

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt
med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):
a) Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

—

—

b) Vid export av andra varor

0,00

0,00

a) Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 1898/2005

0,00

0,00

b) Vid export av andra varor

0,00

0,00

a) Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat
pris, framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning
(EG) nr 1898/2005

0,00

0,00

b) Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller
minst 40 viktprocent mjölkfett

0,00

0,00

c) Vid export av andra varor

0,00

0,00

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt
med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent
(PG 3):

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

(1) De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Heliga stolen
(Vatikanen), Liechtenstein, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och Förenta staterna och de
områden i Republiken Cypern där republiken Cyperns regering inte utövar faktisk kontroll, och på varor enligt tabellerna I och II i
protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till
Schweiziska edsförbundet.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 888/2007
av den 26 juli 2007
om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av
varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

Med hänsyn till överenskommelsen mellan Europeiska
gemenskapen och Förenta staterna om gemenskapens export av pastaprodukter till Förenta staterna, godkänd genom rådets beslut 87/482/EEG (4), är det nödvändigt att
differentiera exportbidraget för varor vilka klassificeras
enligt KN-nummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestämmelseort.

(6)

Enligt artikel 15.2 och 15.3 i förordning (EG) nr
1043/2005 skall en minskad bidragssats fastställas, med
hänsyn till det produktionsbidrag som enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 (5) gäller för den
basprodukt som förbrukas under den förmodade tiden
för varornas framställning.

(7)

Alkoholhaltiga drycker anses vara mindre känsliga för
priset på det spannmål som används för deras framställning. Enligt protokoll nr 19 till akten om Danmarks,
Irlands och Förenade kungarikets anslutning måste nödvändiga bestämmelser antas för att underlätta användningen av säd från gemenskapen vid tillverkningen av
alkoholhaltiga drycker framställda ur säd. Den bidragssats
som tillämpas på spannmål som exporteras i form av
alkoholhaltiga drycker måste därför justeras.

(8)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel
14.1 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för
de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av
dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den
30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för
beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter
som exporteras i form av varor som inte omfattas av
bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande
av bidragsbeloppen (3) anges de produkter för vilka det
skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när
dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller i
bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003.

(3)

(4)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall
bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg
basprodukt.
De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får
beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i
varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan
äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand.
Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer,
men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om
en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005,
s. 11).
(2) EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144,
31.5.2006, s. 1).
(3) EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 447/2007 (EUT L 106, 24.4.2007, s. 31).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som
förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i
artikel 1 i förordning (EG) nr 1784/2003 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1785/2003, och som exporteras i form av
varor vilka förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr
1784/2003 respektive bilaga IV till förordning (EG) nr
1785/2003, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan
till den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2007.
(4) EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.
(5) EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1584/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri
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BILAGA
Bidragssatser som från och med den 27 juli 2007 skall tillämpas för vissa spannmåls- och risprodukter som
exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (*)
(EUR/100 kg)
Bidragssats per 100 kg basprodukt
Varuslag (1)

Vid förutfastställelse
av bidrag

Övriga

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11
och 1902 19

—

—

– I andra fall

—

—

—

—

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (2)

—

—

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)

—

—

– – I andra fall

—

—

1002 00 00

Råg

—

—

1003 00 90

Korn
– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)

—

—

– I andra fall

—

—

1004 00 00

Havre

—

—

1005 90 00

Majs som används i form av:

2,131

2,131

—

—

2,131

2,131

1,598

1,598

—

—

1,598

1,598

—

—

2,131

2,131

2,131

2,131

—

—

2,131

2,131

KN-nummer

1001 10 00

1001 90 99

Durumvete:

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:
– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11
och 1902 19
– I andra fall:

– Stärkelse:
– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (2)
– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)
– – I andra fall
– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (2)
– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)
– – I andra fall
– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)
– Annan (inklusive använd i obearbetad form)
Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som erhålls
genom bearbetning av majs:
– Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (2)
– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)
– I andra fall

(*) De bidragssater som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller
Furstendömet Liechtenstein.
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(EUR/100 kg)
Bidragssats per 100 kg basprodukt

Varuslag (1)

KN-nummer

ex 1006 30

Vid förutfastställelse
av bidrag

Övriga

Helt slipat ris:
– Rundkornigt

—

—

– Mellankornigt

—

—

1006 40 00

– Långkornigt
Brutet ris

—
—

—
—

1007 00 90

Sorghum, annat än hybrider, för utsäde

—

—

(1) När det gäller jordbruksprodukter som erhållits genom bearbetning av en basprodukt och/eller därmed likställd produkt, är de koefficienter tillämpliga som anges i bilaga
V till kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005.
(2) Om den aktuella varan klassificeras enligt KN-nummer 3505 10 50.
(3) Varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93 (EGT L 258, 16.10.1993, s. 6).
(4) För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, gäller exportbidraget endast
glukossirap.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 889/2007
av den 26 juli 2007
om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade produkter bör graderas på grundval av innehållet av aska,
råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje enskild
berörd produkt, eftersom detta innehåll är en särskilt god
indikator på den kvantitet basprodukter som faktiskt
ingår i den bearbetade produkten.

(5)

Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval
av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och
särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett
exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och knölar eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa bearbetade produkter av spannmål är det, på grund av
gemenskapens obetydliga deltagande i världshandeln,
för närvarande onödigt att fastställa ett exportbidrag.

(6)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav
som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att
variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med
destination.

(7)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det
kan ändras under den mellanliggande perioden.

(8)

Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en värmebehandling efter vilken ett exportbidrag som inte motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör
därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller
förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag betalas ut.

(9)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel
14 i förordning (EG) nr 1785/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

Artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskriver
att då exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den
rådande situationen och den förväntade utvecklingen vad
avser priser för och tillgängliga kvantiteter av spannmål,
ris, brutet ris och spannmålsprodukter på gemenskapens
marknad å ena sidan och priser för spannmål, ris, brutet
ris och spannmålsprodukter på världsmarknaden å andra
sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt
att säkerställa jämvikten hos och den naturliga utvecklingen av priserna och handeln på marknaderna för
spannmål och ris och dessutom att ta hänsyn till den
planerade exportens ekonomiska aspekt, och behovet av
att undvika störningar på gemenskapens marknad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(3)

Artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/95 (3),
om import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris definierar de
särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005,
s. 11).
(2) EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 (EUT L 280,
31.8.2004, s. 13).
(3) EGT L 147, 30.6.1995, s. 55. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2993/95 (EGT L 312, 23.12.1995, s. 25).

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1518/95 fastställs så som det anges i bilagan till
den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2007.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 26 juli 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter
av spannmål och ris
Produktnummer

(1)

1102 20 10 9200
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

29,83
25,57
25,57
0,00
0,00
0,00
0,00
38,36
29,83
25,57
25,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,10
27,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,97

Produktnummer

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C14

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

24,51
0,00
0,00
0,00
0,00
5,33
0,00
0,00
0,00
0,00
34,10
34,10
34,10
34,10
0,00
0,00
0,00
33,40
25,57
33,40
25,57
25,57
33,40
25,57
35,00
24,29
25,57

(1) Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.
(2) Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade rådets förordningen (EEG) nr 2730/75 (EGT L 281, 1.11.1975, s. 20).
Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).
De andra destinationerna fastställs enligt följande:
C10: Alla destinationer.
C14: Alla destinationer med undantag av Schweiz och Liechtenstein.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 890/2007
av den 26 juli 2007
om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar
senare är bidragsberättigande spannmålsslag med undantag av majs och majsbaserade produkter. Exportbidrag
bör beviljas för den kvantitet spannmålsprodukter som
ingår i foderblandningar.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

(4)

Exportbidragsbeloppet bör också beakta de möjligheter
och förhållanden som råder på världsmarknaden, nödvändigheten att undvika störningar på gemenskapens
marknad och exportens ekonomiska aspekt.

(5)

Den rådande situationen på spannmålsmarknaden, och i
synnerhet utsikterna när det gäller försörjningen, medför
att exportbidrag inte skall betalas ut.

(6)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att
skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den
förordningen och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.
I kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29
juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG)
nr 1784/2003 vad gäller systemet för import och export
som tillämpas för foderblandningar baserade på spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om
särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (2) definieras i artikel 2 de särskilda kriterier som det bör tas
hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.
Denna beräkning bör också beakta spannmålsinnehållet.
För att förenkla proceduren bör exportbidraget betalas
för två kategorier av spannmålsprodukter, majs som är
det mest använda spannmålsslaget för tillverkning av foderblandningar för export och produkter av majs å ena
sidan, och å andra sidan andra spannmålsslag där de

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidrag för foderblandningar i enlighet med förordning
(EG) nr 1784/2003 och förordning (EG) nr 1517/95 skall fastställas enligt bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005,
s. 11).
(2) EGT L 147, 30.6.1995, s. 51.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 26 juli 2007 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade
foderblandningar
KN-nummer för produkter för vilka exportbidrag beviljas:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Spannmålsprodukter

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

Majs och majsbaserade produkter,
KN-nummer 0709 90 60, 0712 90 19, 1005,
1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50,
1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Spannmålsprodukter, med undantag av majs och
majsbaserade produkter

C10

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366,
24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
C10: Alla destinationer.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 891/2007
av den 26 juli 2007
om fastställande av produktionsbidragen för spannmål
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

Det finns anledning att använda koefficienterna i bilaga II
till förordning (EEG) nr 1722/93 på de produktionsbidrag som skall fastställas genom denna förordning för att
fastställa det exakta belopp som skall betalas.

(3)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 8.2, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 av den
30 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EEG) nr 1766/92 och (EEG) nr 1418/76 om
produktionsbidrag inom spannmålsrespektive rissektorn (2) fastställs villkoren för beviljande av produktionsbidrag. Beräkningsmetoden fastställs i artikel 3 i den förordningen. Bidrag som beräknas på detta sätt, vid behov
differentierat för potatisstärkelse, bör fastställas en gång i
månaden och kan ändras om priserna på majs och/eller
vete ändras betydligt.

Artikel 1
Det produktionsbidrag, uttryckt per ton stärkelse, som avses i
artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1722/93 skall vara
a) 0,00 EUR/t för stärkelse av majs, vete, korn och havre,
b) 0,00 EUR/t för potatisstärkelse.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005,
s. 11).
(2) EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1950/2005 (EUT L 312, 29.11.2005, s. 18).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 892/2007
av den 26 juli 2007
om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden
juli 2007 genom förordning (EG) nr 327/98
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Det framgår av den anmälan som gjorts i enlighet med
artikel 8 a i förordning (EG) nr 327/98 att de ansökningar som i enlighet med artikel 4.1 i den förordningen
lämnats in de tio första arbetsdagarna i juli 2007 avser
en kvantitet som för kvoterna med löpnummer 09.4154,
09.4116 och 09.4166 överstiger den tillgängliga kvantiteten. Det bör därför beslutas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som skall tillämpas på de berörda
kvantiteterna.

(4)

Av den anmälan som avses ovan framgår det också att de
ansökningar som i enlighet med artikel 4.1 i förordningen (EG) nr 327/98 lämnats in de tio första arbetsdagarna i juli 2007 avser en kvantitet som för kvoterna
med löpnummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149,
09.4150, 09.4152 och 09.4153 understiger den tillgängliga kvantiteten.

(5)

De totala tillgängliga kvantiteterna för nästa delperiod för
kvoterna med löpnummer 09.4127, 09.4128, 09.4129,
09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117,
09.4118, 09.4119 och 09.4166 bör följaktligen fastställas i enlighet med artikel 5 första stycket i förordning
(EG) nr 327/98.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler
för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2),
särskilt artikel 7.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 327/98
av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa
tullkvoter för import av ris och brutet ris (3), särskilt artikel 5
första stycket, och

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(1)

(2)

Förordning (EG) nr 327/98 innehåller bestämmelser om
öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import
av ris och brutet ris, uppdelade på ursprungsland och
indelade i flera delperioder i enlighet med bilaga IX till
den förordningen.

Juli är den tredje delperioden för den kvot som avses i
artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 327/98 och den andra
delperioden för de kvoter som avses i artikel 1.1 b–d i
den förordningen.

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006,
s. 1).
2
( ) EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning
(EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).
(3) EGT L 37, 11.2.1998, s. 5. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2019/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 48).

Artikel 1
1.
För de ansökningar om importlicenser för ris som omfattas av den de kvoter med löpnummer 09.4154, 09.4116 och
09.4166 som avses i förordning (EG) nr 327/98 och som
lämnats in under de tio första arbetsdagarna i juli 2007 utfärdas
licenser för de begärda kvantiteterna justerade med de tilldelningskoefficienter som fastställs i bilagan till denna förordning.

2.
De totala tillgängliga kvantiteterna inom de kvoter med
löpnummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148,
09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 och 09.4166
som avses i förordning (EG) nr 327/98 för nästa delperiod
fastställs i bilagan till denna förordning.
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

27.7.2007

27.7.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/27

BILAGA
Tilldelningskoefficient för delperioden juli 2007 och tillgängliga kvantiteter för nästa delperiod i enlighet med förordning
(EG) nr 327/98:
a) Kvot för helt eller delvis polerat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 a i förordning (EG)
nr 327/98:

Totala kvantiteter som är
tillgängliga för delperioden
september 2007
(kg)

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för
delperioden juli 2007

Amerikas förenta stater

09.4127

— (2)

19 578 285

Thailand

09.4128

— (2)

1 233 332

Australien

09.4129

— (2)

305 500

Andra länder

09.4130

— (3)

7 319

b) Kvot för råris enligt KN-nummer 1006 20 i enlighet med artikel 1.1 b i förordning (EG) nr 327/98:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för
delperioden juli 2007

Alla länder

09.4148

— (3)

Totala kvantiteter som är
tillgängliga för delperioden
oktober 2007
(kg)

60 728

c) Kvot för brutet ris enligt KN-nummer 1006 40 i enlighet med artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 327/98:

Tilldelningskoefficient för
delperioden juli 2007

Ursprung

Löpnummer

Thailand

09.4149

— (2)

Australien

09.4150

— (1)

Guyana

09.4152

— (1)

Amerikas förenta stater

09.4153

— (2)

Andra länder

09.4154

1,809392 %
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d) Kvot för helt eller delvis polerat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 d i förordning (EG)
nr 327/98:

Totala kvantiteter som är
tillgängliga för delperioden
september 2007
(kg)

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för
delperioden juli 2007

Thailand

09.4112

— (3)

Amerikas förenta stater

09.4116

3,329173 %

Indien

09.4117

— (3)

36 522

Pakistan

09.4118

— (3)

4 521

Andra länder

09.4119

— (3)

58 099

Alla länder

09.4166

1,218315 %

7 344
0

0

(1) Tilldelningskoefficienten för denna delperiod skall ej tillämpas. Ingen ansökan har lämnats in till kommissionen.
(2) Tilldelningskoefficienten för denna delperiod skall ej tillämpas. Ansökningarna omfattar kvantiteter som understiger eller är lika med
de tillgängliga kvantiteterna.
(3) Ingen kvantitet är tillgänglig för denna delperiod.
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DIREKTIV
KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/48/EG
av den 26 juli 2007
om ändring av direktiv 2003/90/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv
2002/53/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt
minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Artikel 1
Bilagorna I och II till direktiv 2003/90/EG skall ersättas med
texten i bilagan till detta direktiv.

med beaktande av rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni
2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (1), särskilt artikel 7.2 a och b, och
Artikel 2
av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

Kommissionens direktiv 2003/90/EG (2) antogs för att se
till att de sorter som medlemsstaterna för in i sina nationella listor stämmer överens med de riktlinjer som
fastställts av Gemenskapens växtsortmyndighet vad gäller
vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar
samt minimikrav för utförandet av undersökningar, i den
mån sådana riktlinjer antagits. För övriga sorter skall
enligt direktivet riktlinjerna från den internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV) tilllämpas.

Gemenskapens växtsortmyndighet och UPOV har sedan
dess utfärdat ytterligare riktlinjer för ett antal arter eller
uppdaterat de gällande riktlinjerna.

För de undersökningar som inletts före den 1 november 2007
kan medlemsstaterna tillämpa den lydelse av direktiv
2003/90/EG som är tillämplig innan det ändras genom det
här direktivet.

Artikel 3
Medlemsstaterna skall anta och senast den 31 oktober 2007
offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans
med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 november 2007.

Direktiv 2003/90/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och
uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och
skogsbruk.

(1) EGT L 193, 20.7.2002, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 268,
18.10.2003, s. 1).
(2) EUT L 254, 8.10.2003, s. 7. Direktivet ändrat genom direktiv
2005/91/EG (EUT L 331, 17.12.2005, s. 24).

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4
Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter det att det
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA I
Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 a och som skall överensstämma med testprotokollen från
CPVO
Arter upptagna i den gemensamma sortlistan

Växtsortmyndighetens protokoll

Ärt

Ärt, TP 7/1, 6.11.2003

Raps

Raps, TP 36/1, 25.3.2004

Solros

Solros, TP 81/1, 31.10.2002

Havre

Havre, TP 20/1, 6.11.2003

Korn

Korn, TP 19/2, 6.11.2003

Ris

Ris, TP 16/1, 18.11.2004

Råg

Råg, TP 58/1, 31.10.2002

Rågvete

Rågvete, TP 121/2, 22.1.2007

Vete

Vete, TP 3/3, 6.11.2003

Durumvete

Durumvete, TP 120/2, 6.11.2003

Fodermajs

Fodermajs, TP 2/2, 15.11.2001

Potatis

Potatis, TP 23/2, 1.12.2005

Spånadslin/oljelin

Spånadslin/oljelin, TP 57/1, 21.3.2007

Dessa protokoll finns på CPVO:s webbplats (www.cpvo.europa.eu).

BILAGA II
Förteckning över de arter som anges i artikel 1.2 b och som skall överensstämma med UPOV:s
provningsriktlinjer
Arter upptagna i den gemensamma sortlistan

Riktlinjer från UPOV

Foderbeta

Foderbeta, riktlinje TG/150/3, 4.11.1994

Brunven

Vengräs, riktlinje TG/30/6, 12.10.1990

Storven

Vengräs, riktlinje TG/30/6, 12.10.1990

Krypven

Vengräs, riktlinje TG/30/6, 12.10.1990

Rödven

Vengräs, riktlinje TG/30/6, 12.10.1990

Plattlosta

Plattlosta, riktlinje TG/180/3, 4.4.2001

Alaskagräs

Alaskagräs, riktlinje TG/180/3, 4.4.2001

Hundäxing

Hundäxing, riktlinje TG/31/8, 17.4.2002
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Arter upptagna i den gemensamma sortlistan

Riktlinjer från UPOV

Rörsvingel

Rörsvingel, riktlinje TG/39/8, 17.4.2002

Fårsvingel

Fårsvingel, riktlinje TG/67/5, 5.4.2006

Ängssvingel

Ängssvingel, riktlinje TG/39/8, 17.4.2002

Rödsvingel

Rödsvingel, riktlinje TG/67/5, 5.4.2006

Italienskt rajgräs

Rajgräs, riktlinje TG/4/8, 5.4.2006

Engelskt rajgräs

Rajgräs, riktlinje TG/4/8, 5.4.2006

Hybridrajgräs

Rajgräs, riktlinje TG/4/8, 5.4.2006

Timotej

Timotej, riktlinje TG/34/6, 7.11.1984

Ängsgröe

Ängsgröe, riktlinje TG/33/6, 12.10.1990

Vitlupin

Vitlupin, riktlinje TG/66/4, 31.3.2004

Blålupin

Blålupin, riktlinje TG/66/4, 31.3.2004

Gullupin

Gullupin, riktlinje TG/66/4, 31.3.2004

Lusern

Lusern, riktlinje TG/6/5, 6.4.2005

Rödklöver

Rödklöver, riktlinje TG/5/7, 4.4.2001

Vitklöver

Vitklöver, riktlinje TG/38/7, 9.4.2003

Åkerböna

Åkerböna, riktlinje TG/8/6, 17.4.2002

Vicker

Vicker, riktlinje TG/32/6, 21.10.1988

Kålrot

Kålrot, riktlinje TG/89/6, 4.4.2001

Oljerättika

Oljerättika, riktlinje TG/178/3, 4.4.2001

Jordnöt

Jordnöt, riktlinje TG/93/3, 13.11.1985

Rybs

Rybs, riktlinje TG/185/3, 17.4.2002

Safflor

Safflor, riktlinje TG/134/3, 12.10.1990

Bomull

Bomull, riktlinje TG/88/6, 4.4.2001

Vallmo

Vallmo, riktlinje TG/166/3, 24.3.1999

Vitsenap

Vitsenap, riktlinje TG/179/3, 4.4.2001

Sojaböna

Sojaböna, riktlinje TG/80/6, 1.4.1998

Sorghum

Sorghum, riktlinje TG/122/3, 6.10.1989

Dessa riktlinjer finns på UPOV:s webbplats (www.upov.int).”
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/49/EG
av den 26 juli 2007
om ändring av direktiv 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv
2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt
minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av köksväxter
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni
2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (1), särskilt artikel
7.2 a och b, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Kommissionens direktiv 2003/91/EG (2) antogs för att se
till att de sorter som medlemsstaterna för in i sina nationella listor stämmer överens med de riktlinjer som
fastställts av Gemenskapens växtsortmyndighet vad gäller
vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar
samt minimikrav för utförandet av undersökningar, i den
mån sådana riktlinjer antagits. För övriga sorter skall
enligt direktivet riktlinjerna från den internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV) tilllämpas.
Gemenskapens växtsortmyndighet och UPOV har sedan
dess utfärdat ytterligare riktlinjer för ett antal arter eller
uppdaterat de gällande riktlinjerna.

(3)

Direktiv 2003/91/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och
uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och
skogsbruk.

Artikel 2
För de undersökningar som inletts före den 1 november 2007
kan medlemsstaterna tillämpa den lydelse av direktiv
2003/91/EG som är tillämplig innan det ändras genom det
här direktivet.
Artikel 3
Medlemsstaterna skall anta och senast den 31 oktober 2007
offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans
med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.
De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 november 2007.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
Artikel 4
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2007.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

På kommissionens vägnar

Bilagorna I och II till direktiv 2003/91/EG skall ersättas med
texten i bilagan till detta direktiv.

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/124/EG (EUT L 339, 6.12.2006, s. 12).
(2) EUT L 254, 8.10.2003, s. 11. Direktivet ändrat genom direktiv
2006/127/EG (EUT L 343, 8.12.2006, s. 82).

Markos KYPRIANOU
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BILAGA
”BILAGA I
Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 a och som skall överensstämma med testprotokollen från
CPVO

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Växtsortmyndighetens protokoll

Allium cepa L. (Cepa-gruppen)

Lök

TP 46/1, 14.6.2005

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppen)

Schalottenlök

TP 46/1, 14.6.2005

Allium porrum L.

Purjolök

TP 85/1, 15.11.2001

Allium sativum L.

Vitlök

TP 162/1, 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Sparris

TP 130/1, 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Blomkål

TP 45/1, 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2, 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Brysselkål

TP 54/2, 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kålrabbi

TP 65/1, 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Savojkål, vitkål och rödkål

TP 48/2, 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Chilipeppar, spansk peppar eller paprika

TP 76/2, 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Frisésallat och escarolesallat

TP 118/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Industricikoria

TP 172/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Witloofcikoria

TP 173/1, 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et
Nakai

Vattenmelon

TP 142/1, 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2, 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Gurkor

TP 61/1, 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Pumpa eller squash

TP 119/1, 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Kronärtskocka och kardon

TP 184/1, 25.3.2004

Daucus carota L.

Morot och fodermorot

TP 49/2, 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Fänkål

TP 183/1, 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Sallat

TP 13/3, 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomat

TP 44/3, 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill

Persilja

TP 136/1, 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Blomsterböna

TP 9/1, 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Buskböna och stångböna

TP 12/2, 1.12.2005
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Vetenskapligt namn

Svenskt namn
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Växtsortmyndighetens protokoll

Pisum sativum L. (partim)

Märgärt, spritärt och sockerärt

TP 7/1, 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Rädisa

TP 64/1, 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Spenat

TP 55/1, 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vintersallat

TP 75/2, 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bondböna

TP bondböna/1, 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sockermajs och puffmajs

TP 2/2, 15.11.2001

Dessa protokoll finns på CPVO:s webbplats (www.cpvo.europa.eu).

BILAGA II
Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 b och som skall överensstämma med UPOV:s
provningsriktlinjer

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Riktlinjer från UPOV

Allium fistulosum L.

Piplök

TG/161/3, 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Gräslök

TG/198/1, 9.4.2003

Apium graveolens L.

Bladselleri

TG/82/4, 17.4.2002

Apium graveolens L.

Rotselleri

TG/74/4 korr., 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

Mangold

TG/106/4, 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Rödbeta inklusive Cheltenhambeta

TG/60/6, 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Grönkål

TG/90/6, 31.3.2004

Brassica rapa L.

Salladskål

TG/105/4, 9.4.2003

Brassica rapa L.

Majrova

TG/37/10, 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Storbladig cikoria eller italiensk cikoria

TG/154/3, 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa

TG/155/4, 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Rättika

TG/63/6, 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Rabarber

TG/62/6, 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

TG/116/3, 21.10.1988

Solanum melongena L.

Aubergine eller äggplanta

TG/117/4, 17.4.2002

Dessa riktlinjer finns på UPOV:s webbplats (www.upov.int).”
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II
(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt)

BESLUT

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 21 mars 2007
om det statliga stöd nr C 21/06 (f.d. N 635/05), som Slovakien planerar att genomföra till förmån
för Slovenské lodenice Komárno
[delgivet med nr K(2007) 1182]
(Endast den slovakiska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2007/529/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

(2)

Genom en skrivelse av den 7 juni 2006 underrättade
kommissionen Slovakien om sitt beslut att inleda det
förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende detta stöd.

(3)

Kommissionens beslut om att inleda förfarandet enligt
artikel 88.2 i EG-fördraget har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning (2). Kommissionen har uppmanat
berörda parter att inkomma med sina synpunkter på
stödet i fråga.

(4)

Genom en skrivelse av den 6 juli 2006, registrerad som
mottagen den 12 juli 2006, inkom Slovakien med upplysningar från stödmottagaren, varvet Slovenské lodenice
Komárno. Eftersom det var Slovakien som översände
dessa upplysningar till kommissionen anser kommissionen att medlemsstaten hade givits tillfälle att bemöta
dem. Slovakien inkom inte med några ytterligare upplysningar. Genom en skrivelse av den 30 oktober 2006
uppmanade kommissionen Slovakien att bekräfta kommissionens synpunkter på stödmottagarens upplysningar.
Stödmottagaren lämnade ytterligare klargöranden vid ett
möte som hölls den 14 december 2006. Slovakien besvarade kommissionens begäran av den 30 oktober 2006
genom en skrivelse av den 10 januari 2007, som registrerades som mottagen samma dag, där de klargöranden
som lämnats av stödmottagaren vid ovannämnda möte
bekräftades.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket,

efter att i enlighet med nämnda artikel ha gett berörda parter
tillfälle att lämna synpunkter (1) och med beaktande av dessa
synpunkter, och

av följande skäl:

1. FÖRFARANDE
(1)

Genom en skrivelse av den 9 december 2005, som registrerades som mottagen den 14 december 2005, anmälde
Slovakien till kommissionen stödet till varvet Slovenské
lodenice Komárno. Kommissionen begärde ytterligare
upplysningar genom skrivelser av den 23 december
2005 och den 27 februari 2006. Genom skrivelse av
den 26 januari 2006, registrerad som mottagen den 31
januari 2006, och av den 23 mars 2006, registrerad som
mottagen den 4 april 2006, lämnade Slovakien ytterligare upplysningar till kommissionen.

(1) EUT C 194, 18.8.2006, s. 30.

(2) Se fotnot 1.
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2. DETALJERAD BESKRIVNING AV STÖDET

2.1 Stödmottagare
(5)

(6)

Stödmottagare är det slovakiska varvet Slovenské lodenice Komárno (nedan kallat SLK) i Bratislava, ett aktiebolag beläget vid floden Donau i en region som är berättigad till regionalstöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget. SLK etablerades 2000. Dess aktieägare är Euram
Bank AG Wien (70 %) och den slovakiska staten (30 %).
Euram Bank AG Wien blev den största aktieägaren genom två kapitaltillskott 2003. SLK är ett stort företag
med en omsättning på 1,424 miljarder slovakiska kronor (3) (2004) och 910 anställda (2005). Efter att delvis
ha privatiserats 2003 tredubblade företaget sin produktion (uttryckt i årligt kompenserat bruttotonnage (kbt))
och 2004 rapporterade det en vinst på 26 miljoner slovakiska kronor. Företaget befinner sig inte i finansiella
svårigheter.

SLK producerar små havsgående containerfartyg och
bulkfartyg med en maximal lastkapacitet på 6 000 dödviktstonnage (dwt). Enligt de upplysningar som lämnats
av Slovakien är Damen-varvet i Nederländerna och Flensburg-varvet i Tyskland, som bygger fartyg på mellan
4 000 och 20 000 dwt, marknadsledande. Varvet Stocznia Północna i Polen specialiserar sig också på att konstruera containerfartyg av liknande storlek. SLK utför inte
reparationer eller ombyggnader av havsgående fartyg.
Hela företagets produktion går till EU:s medlemsstater.

2.2 Stödets syfte
(7)

SLK planerar att mellan 2006 och 2008 genomföra ett
investeringsprojekt som benämns ”Modernisering av SLK:s
tekniska bas”. Syftet med projektet är modernisera tillverkningen. Projektet består av nio delprojekt (DP 01–DP 09),
som beskrivs nedan. I beskrivningarna beaktas de upplysningar som inlämnats av stödmottagaren efter det att det
formella undersökningsförfarandet inleddes, eftersom
dessa upplysningar var av central vikt för att klargöra
vilka slags investeringar det rörde sig om.

— DP 01 – Utbyggnad av produktionsytan: ett nytt spår
på varvets mark utrustas för att bli en ny produktionslinje. Varvet kommer att köpa in en kran med
en lyftkapacitet på 50 ton. Hittills har denna del av
varvet inte använts för produktion, utan som lageryta.
Kostnaderna för denna investering uppgår till
39 825 658 slovakiska kronor.

— DP 02 – Inköp och installation av en ”jet-brännkammare” för det ”automatiserade stålprefabriceringssystemet”. Syftet är att det skall gå snabbare att tvätta
stålplattorna. Den nya brännkammaren har flera fördelar framför den befintliga anläggningen: högre bearbetningshastighet, betydligt lägre slip- och energiförbrukning och miljöförbättringar. Den teoretiska
(3) Den centrala växelkursen som offentliggjorts av Slovakiens centralbank (november 2005) är EUR 1 = SKK 38,4550.
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kapaciteten för det automatiserade stålprefabriceringssystemet skulle öka från 12 450 ton till 15 700 ton.
Kostnaderna för denna investering uppgår till
17 500 000 slovakiska kronor.

— DP 03 – Installation av ett nytt energidistributionsnät
för spåren 4 och 5, som för närvarande används för
byggande av skrovsektioner och monteringsarbete.
Varvet kommer att anlägga sex nya energianslutningspunkter (för acetylen, syre och komprimerad luft),
som kommer att förbättra denna anläggning. Kostnaderna för denna investering uppgår till 6 500 000
slovakiska kronor.

— DP 04 – Installation av ett energidistributionsnät på
kajen, där slutfasen av produktionsprocessen sker:
nya distributionskanaler och åtta anslutningspunkter
kommer att byggas längs kajen (för acetylen, syre,
komprimerad luft och el). Syftet är att ersätta det
nuvarande långsamma och kostsamma systemet där
acetylen, syre och komprimerad luft hämtas från behållare. Kostnaderna för denna investering uppgår till
3 500 000 slovakiska kronor.

— DP 05 – Horisontellt borrverktyg: inköp av en borr
av typen W 100. Hittills har SLK hyrt en äldre typ av
detta verktyg (W 75). W 100-borren är en mer avancerad typ som tack vare sina tekniska egenskaper kan
behandla ett större antal delar på ett effektivare sätt
(fler varv per minut). Kostnaderna för denna investering uppgår till 6 000 000 slovakiska kronor.

— DP 06 – Verkstad för materialtillskärning: inköp av
hydrauliska bordsklippare. Hittills har en alternativ,
mindre effektiv teknik använts. Kostnaderna för
denna investering uppgår till 2 000 000 slovakiska
kronor.

— DP 07 – Förbättring av kvalitetskontrollen: kontrollmätningar av skroven under produktion och av arbetet efter de enskilda ingreppen, inköp av bärbar röntgenutrustning, en maskin för att mäta färg och material, en ultraljudsapparat för att mäta bredden på
stålplattor och en sond. Kostnaderna för denna investering uppgår till 2 000 000 slovakiska kronor.

— DP 08 – Modernisering av rörlig utrustning: plattformstruck, gaffeltruck, laddare för blybatterier för
fordonsdrift. Kostnaderna för denna investering uppgår till 2 000 000 slovakiska kronor.

— DP 09 – Svetsningsverkstäder för aluminium och
rostfritt stål: elektrisk låssmedsverkstad, rörsvetsningsverkstad. Denna verksamhet sköts för närvarande av
underleverantörer. Kostnaderna för denna investering
uppgår 1 000 000 slovakiska kronor.
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(8)

Europeiska unionens officiella tidning

De sammanlagda kostnaderna för investeringen uppgår
till 80 325 658 slovakiska kronor, vilket motsvarar det
belopp som berättigar till regionalstöd. Kostnaderna inbegriper utgifter för inköp av maskiner och utrustning.
Nuvärdet för de stödberättigande investeringskostnaderna
är 76 100 000 slovakiska kronor (rabattnivå 7,55 %).
Kostnaderna fördelas över de olika åren enligt följande:

27.7.2007

2.3 Berörd åtgärd
(13)

Den anmälda stödåtgärden utgörs av avskrivning av vite
från socialförsäkringsmyndighetens sida. SLK ålades detta
vite för att inte ha betalat socialförsäkringsavgifter i tid
mellan den 31 oktober 2003 och den 31 mars 2004.
Den skuld som skall avskrivas uppgår till 17 117 957
slovakiska kronor. Socialförsäkringsmyndigheten vill
inte skriva av vitet förrän den får kommissionens godkännande. Stödets nuvärde uppgår till 17 117 957 slovakiska kronor, vilket motsvarar en stödnivå på 22,49 procent av de stödberättigande kostnaderna.

(14)

De återstående finansieringskällorna utgörs av SLK:s egna
medel (19 025 000 slovakiska kronor) och ett lån från
en privat bank (39 957 043 slovakiska kronor).

Tabell 1
Nuvärdet för de stödberättigande kostnaderna
År

Berättigande kostnader

Nuvärde för berättigande
kostnader

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

80 325 658

76 100 000

Totalt

(9)

Enligt Slovakien är delprojekten DP 02–DP 09 fristående
projekt som SLK kommer att genomföra även om delprojekt DP 01 inte genomförs.

(10)

Investeringsprojektet kommer att öka varvets tekniska
kapacitet från 24 000 kompenserat bruttotonnage (kbt)
till 28 500 kbt 2009, vilket motsvarar en produktionsökning på upp till två fartyg per år. Andra effekter av
genomförandet av projektet kommer att bli förkortade
produktionscykler, kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar. Varvets produktivitet kommer att öka från det
nuvarande arbetsbehovet på 67 mantimmar/kbt till 58
mantimmar/kbt 2009, med hänsyn till det arbete som
läggs ut på underleverantörer.

(11)

(12)

Till följd av investeringen kommer 140 direkta arbetstillfällen att skapas på varvet (däribland 112 direkta arbetstillfällen inom produktionen, 20 sidotjänster och 8 tjänstemannabefattningar) och 50 indirekta arbetstillfällen
kommer att skapas i regionen, som har en arbetslöshet
på 14 %. Efter genomförandet av delprojekt DP 09 kommer en stor andel av de arbetstillfällen som är direkt
kopplade till produktionen att skapas genom att tidigare
externa tjänster omvandlas till interna tjänster. Den årliga
arbetsinsatsen räknat i tillgängliga mantimmar kommer
att öka från 1 590 300 till 1 653 200 efter investeringen.

Stödmottagaren har förklarat att företaget kommer att
upprätthålla resultaten av investeringen under en period
på minst fem år. SLK ansökte om stöd genom en skrivelse av den 10 oktober 2005. Investeringen inleddes
2006.

3. BESLUT ATT INLEDA DET FÖRFARANDE SOM
ANGES I ARTIKEL 88.2 I EG-FÖRDRAGET
(15)

Kommissionen inledde det formella undersökningsförfarandet på följande grunder. För det första tvivlade kommissionen på att delprojekten DP 01, DP 05 och DP 09
utgjorde investeringar för att modernisera det befintliga
varvet som syftade till att öka produktiviteten i de befintliga anläggningarna och om dessa delprojekt berättigade till regionalstöd.

(16)

Kommissionen tvivlade särskilt på att delprojekt DP 01,
som uppenbarligen var avsett att skapa ny produktionskapacitet, även syftade till att förbättra produktiviteten i
befintliga anläggningar.

(17)

Kommissionen misstänkte även att det enda syftet med
delprojekt DP 05 var att ersätta den inhyrda utrustningen
med företagets egen, eftersom investeringen inte skulle
medföra några påtagliga effektivitetsvinster. Kommissionen hyste samma tvivel angående delprojekt DP 09.

(18)

För det andra tvivlade kommissionen på att delprojekten
DP 01, DP 02 och DP 03 berättigade till regionalstöd
eftersom de föreföll leda till en ökning av stödmottagarens tekniska kapacitet. Kommissionen drog slutsatsen att
den behövde analysera investeringens inverkan på varvets
kapacitet ytterligare.

(19)

För det tredje, och när det gällde frågan om huruvida de
enskilda delarna av investeringsprojektet berättigade till
regionalstöd, tvivlade kommissionen även på att den
högsta tillåtna stödnivån respekterades.
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På grundval av den information som fanns tillgänglig i
det skedet var kommissionens preliminära analys slutligen att de återstående delprojekten uppfyllde de kriterier
för stödberättigande som fastställs i rambestämmelserna
för statligt stöd till varvsindustrin (nedan kallade rambestämmelserna) (4).
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(25)

En del av sektionsbyggandet kommer följaktligen att flyttas utomhus, från produktionshallarna. Tidigare har produktionshallarna blivit överbelastade när Donaus vattennivå varit för låg för att möjliggöra arbete på vattnet,
med resultatet att produktionen måste stoppas. Det frigjorda utrymmet kommer att användas för att rationalisera produktionsflödet inne i monteringshallarna, vilket
ger varvet möjlighet att utföra annat arbete än montering, såsom målning, produktion av ett antal mindre fartygsdelar osv.

(26)

Genomförandet av delprojekt DP 03 kommer att förkorta distributionsnätverket, vilket kommer att minska
energispillet.

(27)

När det gäller delprojekt DP 02 betonade stödmottagaren
effektivitetsvinsterna till följd av att den befintliga brännkammaren ersätts med en ny.

(28)

I fråga om delprojekt DP 05 lämnade stödmottagaren en
jämförelse mellan det gamla borrverktygets tekniska
egenskaper och ett nytt borrverktyg, enligt beskrivningen
i punkt 7 ovan.

(29)

Avslutningsvis, och när det gäller delprojekt DP 09, förklarade stödmottagaren att det var problematiskt att
lägga ut svetsningen av aluminium och rostfritt stål eftersom de tekniska specifikationerna för de tillverkade delarna kan ändras under produktionsprocessen. Sådana
ändringar tycks vara vanliga och stödmottagaren var därför ofta helt beroende av underleverantörernas arbetsschema. Att själv äga den nödvändiga utrustningen skulle
ge stödmottagaren den nödvändiga flexibiliteten för att
reagera snabbt på sådana ändringar och leda till en avsevärd förbättring av arbetsflödet (20 procents kostnadsminskning för produktionen av delar som inte är i
stål). Detta var desto viktigare med tanke på att det blir
allt vanligare att använda material av aluminium och
rostfritt stål i stället för stål.

(30)

Till svar på kommissionens farhågor om att syftet med
delprojekten DP 01, DP 02 och DP 03 var att öka varvets tekniska kapacitet, hävdade stödmottagaren att den
ökade tekniska kapaciteten endast var en konsekvens av
de produktivitetsförbättringar som åstadkoms genom investeringarna. Stödmottagaren bekräftade att den sammanlagda kapaciteten skulle öka från 24 000 kbt till
28 500 kbt 2009, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning med två fartyg per år, beroende på storlek och typ.
Den teoretiska stålbearbetningskapaciteten skulle öka från
12 450 ton till 15 700 ton. Den nuvarande bearbetningskapaciteten skulle emellertid fortsätta att vara
12 450 ton på grund av flaskhalsar i de föregående produktionsfaserna som endast kunde undanröjas genom en
mycket storskalig investering, vilket inte ingick i varvets
planering på medellång sikt.

4. KOMMENTARER FRÅN STÖDMOTTAGAREN
(21)

(22)

Genom skrivelser efter det att det formella undersökningsförfarandet hade inletts lämnade stödmottagaren ytterligare upplysningar om motiveringen till och inverkan
av investeringsprojektet.

Stödmottagaren förklarade att den främsta motiveringen
till investeringsprojektet var den nuvarande olämpliga
planeringen av varvet, som gjorde det beroende av väderförhållandena, dvs. vattennivån i Donau. För närvarande monteras skrovsektionerna både inomhus i produktionshallar och utomhus på spåren 4 och 5. Problemet med den nuvarande planeringen är att storleken på
sektionerna å ena sidan begränsas av produktionshallarna
och å andra sidan av lyftkapaciteten för kranen på spåren
4 och 5 (27 ton). Detta får två konsekvenser. För det
första måste monteringen av de större sektionerna delvis
göras ute på vattnet. För det andra når sektionerna ofta
inte den kritiska storleken för att möjliggöra utrustning,
vilket särskilt gäller rörledningarna. Rörledningsarbetet
görs därför ute på vattnet först efter det att skrovet är
klart, vilket är ineffektivt.

(23)

Det faktum att monteringen och utrustningen åtminstone
delvis måste utföras på vattnet leder till att varvet blir
mycket känsligt för Donaus vattennivåer och väderförhållanden. När vattennivån är låg måste produktionen stoppas eftersom det är tekniskt omöjligt att fortsätta monteringen i hallen (höjden och utrymmet är begränsade)
eller på de befintliga anläggningarna utomhus (begränsad
krankapacitet).

(24)

Detta problem vill man lösa genom delprojekten DP 01
och DP 03. Investeringen skulle skapa ny monteringskapacitet, vilket skulle ge varvet möjlighet att producera
större skrovsektioner. Monteringskapaciteten utomhus
kommer att utökas genom en ny anläggning på spår 8,
som skall utrustas med en 50-tonskran, vilket motsvarar
krankapaciteten för utrustningskajplatsen. På så sätt rationaliseras processen. Dessutom kommer den befintliga
monteringskapaciteten på spåren 4 och 5 att moderniseras.

(4) EUT C 317, 30.12.2003, s. 11. Rambestämmelsernas varaktighet
förlängdes genom kommissionens tillkännagivande om förlängning
av rambestämmelserna för statligt stöd till varvsindustrin
(EUT C 260, 28.10.2006, s. 7).
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Till svar på kommissionens farhågor om att delprojekten
DP 01, SP 05 och SP 09 inte var avsedda att förbättra
produktiviteten i de befintliga anläggningarna lämnade
stödmottagaren siffror till kommissionen för att styrka
den faktiska produktivitetsökningen. Stödmottagaren
angav att den sammanlagda produktiviteten skulle öka
när det gällde följande faktorer: förkortning av produktionscykeln med 20, 12 eller 8 dagar beroende på fartygstyp, minskad arbetsvolym med cirka 12 000 mantimmar per fartyg, ökad produktivitet för stålprefabriceringsanläggningen mätt i bearbetat stål (ton) per anställd inom
produktionen med 14 % (från 13,65 till 15,60) och när
det gäller mantimmar per ton bearbetat stål med 31 %
(från 127 till 97).

(36)

Slovakien vidarebefordrade stödmottagarens kommentarer till kommissionen utan att inkomma med några egna
synpunkter, vilket innebär att Slovakien stödde stödmottagarens uppgifter.

6. BEDÖMNING

(37)

I artikel 87.2 och 87.3 i EG-fördraget fastställs undantag
för de allmänna bestämmelserna om statliga stöds oförenlighet, vilket anges i punkt 1 i samma artikel.

(38)

Kommissionen utfärdade rambestämmelserna för att bedöma stöd till varvsindustrin. Enligt rambestämmelserna
betyder nybyggnad av fartyg byggandet inom gemenskapen av havsgående handelsfartyg med automatisk framdrivning. SLK:s verksamhet omfattas av denna definition
och stödet till SLK måste därför bedömas mot bakgrund
av rambestämmelserna.

(39)

I punkt 26 i rambestämmelserna anges att regionalstöd
för nybyggnad, reparation eller ombyggnad av fartyg kan
betraktas som förenligt med den gemensamma marknaden bara om stödet beviljas för investeringar för att förbättra eller modernisera befintliga varv i syfte att öka
produktiviteten i befintliga anläggningar och är inte kopplat till en finansiell omstrukturering av varvet/varven i
fråga.

(40)

Stödnivån får inte överstiga 22,5 % i de regioner som
avses i artikel 87.3 a i fördraget eller det tillämpliga taket
för regionalstöd, beroende på vilket som är lägst. I föreliggande fall är taket på 22,5 % tillämpligt. Dessutom
måste stödet vara begränsat till stödberättigande kostnader enligt vad som fastställs i gemenskapens riktlinjer om
statligt regionalstöd (”riktlinjerna om regionalstöd”), som
är tillämpliga i detta fall (5).

6.1 Statligt stöd i den mening som avses i artikel
87.1 i EG-fördraget
(33)

(34)

(35)

I artikel 87.1 i EG-fördraget anges att stöd som ges av en
medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket
slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss
produktion, är oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan
medlemsstaterna. Enligt EG-domstolens rättspraxis uppfylls kriteriet för påverkan av handeln om det stödmottagande företaget utövar en ekonomisk verksamhet som
omfattar handel mellan medlemsstaterna.

I detta fall görs avskrivningen av vite av den slovakiska
socialförsäkringsmyndigheten, som är den centrala myndighet som förvaltar socialförsäkringssystemet. Detta innebär att den finansiella åtgärden omfattar statliga medel
och kan tillskrivas staten. Socialförsäkringsmyndigheten
har diskretionär myndighet att upphäva vitesbetalningar
helt eller delvis ”i motiverade fall”: Urvalskriteriet uppfylls
följaktligen. Åtgärden innebär en finansiell fördel för SLK
som företaget inte skulle ha fått på marknaden, eftersom
det normalt sett skulle ha varit tvunget att betala vitet.
SLK tillverkar havsgående fartyg. Eftersom handel sker
med dessa produkter hotar åtgärden att snedvrida konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Trots att företaget är verksamt på en nischmarknad för
små fartyg upp till 6 000 dwt, kan SLK vara en potentiell
konkurrent till åtminstone ett litet polskt varv, det nederländska Damen-varvet och det tyska Flensburg-varvet.
Följaktligen utgör den finansiella åtgärden statligt stöd i
den mening som avses i artikel 87.1 i EG-fördraget, och
måste bedömas i enlighet med detta.

Det sammanlagda stödet uppgår till 17 117 957 slovakiska kronor.

Som kommissionen redan har angett i sitt beslut om
inledande av det formella undersökningsförfarandet beslutade den att bedöma huruvida de obetalda socialförsäkringsavgifterna för perioden mellan den 31 oktober
2003 och den 31 mars 2004 utgjorde statligt stöd enligt
artikel 87.1 i EG-fördraget. Denna händelse inträffade
efter Slovakiens anslutning till EU och tillämpades inte
därefter. Kommissionen har därför inte befogenhet att
bedöma om åtgärden är förenlig med den inre marknaden. Uppgifterna visar att SLK betalade alla upplupna
socialförsäkringsavgifter mellan den 31 oktober 2003
och den 31 mars 2004, vilket i själva verket är ett nödvändigt villkor för avskrivning av vitet.

6.2 Stödets förenlighet: undantag enligt artikel 87.3 i
EG-fördraget

5. KOMMENTARER FRÅN SLOVAKIEN
(32)

27.7.2007

Moderniseringen – delprojekten DP 01, DP 05 och DP 09
(41)

Kommissionens tvivel på att dessa delprojekt verkligen
utgör en investering för att modernisera det befintliga
varvet i syfte att förbättra produktiviteten i de befintliga
anläggningarna har minskat.

(5) EUT C 54, 4.3.2006, s. 13.
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(42)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionen anser att delprojekt SP 01 utgör ett moderniseringsprojekt, eftersom det bidrar till att rationalisera produktionsprocessen och åtgärda grundläggande
problem med den nuvarande utformningen av varvet.
För det första kommer delprojektet att göra det möjligt
för varvet att producera större sektioner på land, vilket
innebär att det inte längre kommer att vara beroende av
väderförhållandena vid Donau. För det andra kommer
effektiviteten i monteringsprocessen att förbättras, eftersom varvet kommer att kunna bygga större sektioner.
För det tredje kommer sektionsutrustningen att kunna
göras i ett tidigare skede i produktionsprocessen, vilket
kommer att medföra effektivitetsvinster jämfört med den
nuvarande arbetsmetoden där utrustningen genomförs på
färdiga skrov, särskilt när det gäller rörläggningen. Avslutningsvis kommer den nya anläggningen att möjliggöra ett bättre utnyttjande av produktionshallarna, som
för närvarande överbelastas med sektionsbyggande, och i
framtiden kommer att användas för andra verksamheter i
ett tidigare skede i produktionsprocessen.

(43)

På grundval av dessa överväganden drar kommissionen
slutsatsen att delprojekt DP 01, trots att det rör sig om
en ny anläggning, utgör en modernisering av varvet som
helhet (särskilt av sektionsmonteringsprocessen) och bidrar till att förbättra produktiviteten i de befintliga anläggningarna, särskilt produktionshallarna.

(44)

När det gäller delprojekt SP 05 kan det modernare och
snabbare borrverktyget användas för flera olika delar på
grund av de tekniska egenskaperna, vilket ökar flexibiliteten i ”produktions- och systeminstallationsfasen”. Investeringen utgör en verklig modernisering och är inte bara
en ersättning av de inhyrda maskiner som varvet hittills
använt. Detta delprojekt bidrar till att förbättra produktiviteten i de befintliga anläggningarna och, även om de
inhyrda verktygen inte anses vara befintliga anläggningar,
bidrar delprojektet till att förbättra produktiviteten i ”produktions- och systeminstallationsfasen”.

(45)

Delprojekt DP 09 bidrar till produktivitetsförbättringar i
svetsningsverkstaden för aluminium och rostfritt stål genom tydliga kostnadsbesparingar. På så vis kan varvet
dessutom reagera operativt på de ofta förekommande
ändringarna i kundspecifikationerna, och således avhjälpa
de nuvarande avbrotten i arbetsflödet. Investeringen leder
till att tidigare extern verksamhet omvandlas till intern
verksamhet, vilket utgör en verklig modernisering av produktionsprocessen. Projektet bidrar till att förbättra produktiviteten i de befintliga anläggningarna, och även om
de inhyrda maskinerna inte anses utgöra en befintlig anläggning, bidrar projektet till att förbättra produktionsprocessen som helhet.

(46)

På grundval av dessa överväganden drar kommissionen
slutsatsen att delprojekten DP 05 och DP 09 utgör en
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modernisering av det befintliga varvet och bidrar till produktionsförbättringar jämfört med de befintliga anläggningarna.

Kapacitetsfrågan – delprojekten DP 01, DP 02 och DP 03
(47)

I sitt beslut att inleda det formella undersökningsförfarandet uttryckte kommissionen oro för att delprojekten
DP 01, DP 02 och DP 03 skulle leda till en ökning av
varvets kapacitet och tvivlade på huruvida en sådan ökning skulle vara förenlig med rambestämmelserna.

(48)

Kommissionen drog slutsatsen att alla dessa delprojekt
uppfyller kravet att investeringen måste vara en modernisering av det befintliga varvet för att förbättra produktiviteten i de befintliga anläggningarna. När det gäller
delprojekt DP 01 visas detta i punkt 42 ovan. I fråga
om delprojekt DP 02 konstaterade kommissionen att den
nya förbränningskammaren utgör en kvalitativ förbättring eftersom den leder till ökad hastighet, minskad material- och energiförbrukning och positiva miljöeffekter.
Delprojekt DP 03 har två fördelar. För det första leder
den minskade längden av distributionsnätet till besparingar av energikostnaderna. För det andra medför förbättringen av sektionsmonteringsanläggningen på spåren
4 och 5 samma produktionsförbättringar som delprojekt
DP 01 (möjligheter att bygga större sektioner, frigörande
av utrymme i produktionshallarna, man slipper vara beroende av väderförhållandena).

(49)

När det gäller kapacitetsfrågan börjar kommissionen med
att undersöka effekterna av dessa delprojekt på varvets
tekniska kapacitet (punkterna 50 och 51 nedan) för att
därefter avgöra om en eventuell kapacitetsökning kan
anses vara motiverad (punkterna 52 och 53).

(50)

På grundval av de upplysningar som har lämnats av
stödmottagaren konstaterar kommissionen att delprojekt
DP 02 visserligen leder till en kapacitetsökning för en
befintlig anläggning (det automatiserade stålprefabriceringssystemet), men att denna ökning är rent teoretisk.
Den nya kapaciteten på 15 700 ton bearbetat stål är den
nya maxkapaciteten för denna särskilda anläggning. På
grund av andra flaskhalsar i föregående produktionsfaser
kommer den faktiska mängden bearbetat stål emellertid
att förbli oförändrad och uppgå till 12 450 ton. Stödmottagaren bekräftade att avsevärda investeringar skulle
vara nödvändiga för att lösa upp flaskhalsen i stålprefabriceringen, och att företaget för närvarande inte har några
planer på sådana investeringar. Kommissionen drar därför slutsatsen att delprojekt DP 02 inte leder till någon
kapacitetsökning för varvet som helhet och att möjligheten till en kapacitetsökning upp till 15 700 ton är rent
teoretisk.
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När det gäller delprojekten DP 01 och DP 03 bekräftades
det att de tillsammans skulle leda till en ökning av varvets kapacitet från 24 000 kbt till 28 500 kbt, vilket
motsvarar en ökning på upp till två fartyg per år, beroende på storlek och typ. Eftersom stålbearbetningskapaciteten inte ökar (se punkt 50 ovan), konstaterar kommissionen att varvets ökade tekniska kapacitet endast
beror på produktivitetsförbättringar av de processer
som följer efter stålprefabriceringen. Delprojekten DP
01 och DP 03 leder visserligen till att sektionsmonteringsprocessens produktivitet ökas, med betydande vinster
när det gäller konstruktionstid (produktionscykeln förkortas med 30 % i genomsnitt, monteringen av ett fartyg
tar i genomsnitt cirka 36 dagar och den genomsnittliga
minskningen blir 13 dagar per fartyg, se punkt 31). Kapacitetsökningen beror på att större sektioner kommer
att monteras, vilket kommer att minska monteringstiden
för skroven. Antalet färdiga fartyg ökar följaktligen mätt i
kbt per kalenderår.

27.7.2007

De återstående delprojekten
(55)

Kommissionen bekräftar sin preliminära slutsats från
beslutet om inledande av det formella undersökningsförfarandet att de återstående delprojekten (DP 04,
DP 06, DP 07 och DP 08) berättigar till regionalstöd.

De återstående kraven för stödberättigande
(56)

Kommissionen konstaterar likaså att alla anmälda delprojekt uppfyller de kriterier för stödberättigande som föreskrivs i riktlinjerna om regionalstöd (investeringar i anläggningstillgångar, dvs. utrustning och maskiner som
skall köpas in enligt marknadsmässiga villkor och inte
bara utgöra ersättning av avskrivna tillgångar). Investeringen är inte kopplad till en finansiell omstrukturering.

Stödnivå
(52)

(53)

Kommissionen måste nu avgöra huruvida denna kapacitetsökning står i proportion till produktivitetsökningen. I
detta sammanhang konstaterar kommissionen att investeringsprojektet medför avsevärda produktionsvinster. Produktionscykeln förkortas med 30 % i genomsnitt. Alla
produktivitetsindikatorer uppvisar förbättringar: en ökning av varvets sammanlagda produktion räknat i mantimmar per kbt med 15 % (från 67 till 58) samt en ökning av stålprefabriceringsanläggningens produktion räknat i mantimmar per ton bearbetat stål med 31 % (från
127 till 97). Kommissionen konstaterar även att 140 nya
direkta arbetstillfällen kommer att skapas på varvet, vilket
motsvarar en ökning på 15 %, men att den årliga arbetsinsatsen räknat i tillgängliga mantimmar endast kommer
att öka med 3,9 % (från 1 590 300 till 1 653 200). Detta
innebär att de nya direkta arbetstillfällena i stor utsträckning är följden av att svetsningsverksamheten (SP 09)
omvandlats till en intern verksamhet. Den ökade kapaciteten beror därför inte på att ytterligare arbetstillfällen
skapas, utan på att anläggningarna har moderniserats
och produktionsflödet har rationaliserats.

Eftersom (1) investeringarna uppfyller kravet på modernisering av ett befintligt varv, och avsikten med och
effekten av dessa investeringar är en förbättring av de
befintliga anläggningarna, (2) kapacitetsökningen endast
är resultatet av moderniseringen av varvet och de anpassningar av produktionsprocesserna som detta medför och
(3) denna produktivitetsförbättring är betydande, är kapacitetsökningen inte oproportionerlig i förhållande till
produktivitetsökningen.

(57)

Övriga krav för förenlighet för regionalstöd
(58)

Eftersom föreliggande ärende rör beviljande av ett statligt
stöd för särskilda ändamål för ett engångsprojekt bedömer kommissionen även stödets effekter på den regionala
utvecklingen enligt riktlinjerna om regionalstöd. Kommissionen drar slutsatsen att projektet bidrar till den regionala utvecklingen eftersom en central modernisering av
varvet genomförs, som leder till att varvets konkurrensposition på marknaden förbättras och arbetstillfällen i en
region med en arbetslöshet på 14 % bevaras. Investeringen kommer att upprätthållas i minst 5 år.

(59)

SLK ansökte om statligt stöd innan arbetet med projektet
inleddes och bidrar med över 25 % av finansieringen av
projektet, enligt riktlinjerna om regionalstöd.

7. SLUTSATS
(60)

(54)

Kommissionen drar följaktligen slutsatsen att delprojekten DP 01, DP 02 och DP 03 berättigar till regionalstöd.

Eftersom kommissionens tvivel om en del av investeringsprojektet är berättigat till regionalstöd har minskat,
drar den slutsatsen att den maximala stödnivån på
22,5 % av de stödberättigade kostnaderna enligt rambestämmelserna uppfylls.

Kommissionen drar slutsatsen att det planerade regionalstödet till SLK, som uppgår till 22,5 % av 76 100 000
slovakiska kronor, dvs. 17 117 957 slovakiska kronor, är
i linje med de villkor om regionalstöd som fastställs i
rambestämmelserna. Det planerade stödet uppfyller följaktligen villkoren för att anses vara förenligt med den
gemensamma marknaden.

27.7.2007
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det statliga stöd som Slovakien planerar att genomföra till förmån för Slovenské lodenice Komárno i form av en skuldavskrivning till ett belopp av 17 117 957 slovakiska kronor, är förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 c i
fördraget.
Genomförandet av detta stöd till ett belopp av 17 117 957
slovakiska kronor godkänns följaktligen.
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Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Republiken Slovakien.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2007.
På kommissionens vägnar
Neelie KROES

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 juli 2007
om inrättande av Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering
(Text av betydelse för EES)

(2007/530/Euratom)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT
FÖLJANDE

(5)

Högnivågruppen bör regelbundet rapportera till Europeiska kärnenergiforumet (European Nuclear Energy Forum), som är en omfattande diskussionsplattform för
alla berörda aktörer på kärnenergiområdet. Högnivågruppen bör verka för enhetlig tillämpning i alla medlemsstater av relevanta befintliga bestämmelser.

(6)

Högnivågruppen bör regelbundet lämna in verksamhetsrapporter och eventuella rekommendationer till kommissionen, som vidarebefordrar dessa till Europaparlamentet
och rådet.

(7)

Högnivågruppen bör därför inrättas och dess behörighetsregler och struktur närmare fastställas.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen, särskilt artikel 135, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och dess
medlemsstater är beslutna att bibehålla och förbättra säkerheten i kärntekniska anläggningar och säkerheten när
det gäller hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt
avfall, såsom särskilt framgår av den befintliga gemenskapslagstiftning som har antagits på grundval av artiklarna 31 och 32 i Euratomfördraget och av de relevanta
resolutioner och slutsatser som antagits av Europeiska
rådet, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Vid Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars 2007
godkändes kommissionens förslag om att inrätta en europeisk högnivågrupp för kärnsäkerhet och avfallshantering, vars uppgift kommer att vara att verka för samförstånd och eventuella nya EU-regler på området.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Härmed inrättas Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet
och avfallshantering (nedan kallad högnivågruppen).

Artikel 2
(3)

(4)

Högnivågruppen bör i sitt arbete beakta slutsatserna från
Europeiska unionens råds 2798:e möte den 8 maj 2007
(ekonomiska och finansiella frågor), i vilka det, på grundval av rapporter från arbetsgruppen för kärnsäkerhet,
fastställs ett antal möjliga åtgärder som bygger på det
befintliga samarbetet inom den nuvarande internationella
ramen (som konventionen om kärnsäkerhet, konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle
och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall,
Internationella atomenergiorganet, Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling/Kärnenergibyrån
och Western European Nuclear Regulators Association).

Högnivågruppen bör bestå av cheferna för de nationella
tillsyns- eller säkerhetsmyndigheter som är behöriga när
det gäller säkerheten i kärntekniska anläggningar och
säkerheten när det gäller hantering av använt kärnbränsle
och radioaktivt avfall. Kommissionen bör utse en företrädare i gruppen.

Uppgifter
Högnivågruppen skall på eget initiativ eller på begäran av kommissionen ge råd till och bistå kommissionen i arbetet med att
verka för samförstånd och eventuella nya EU-regler på följande
områden:

a) Säkerheten i kärntekniska anläggningar.

b) Säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Högnivågruppen skall verka för samråd, samordning och samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna.
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Artikel 3
Sammansättning
1.
Högnivågruppen skall bestå av 27 nationella företrädare
med kompetens på de områden som anges i artikel 2 samt en
företrädare för kommissionen. Högnivågruppen får med enkel
majoritet besluta att även låta suppleanter bli ledamöter.

Varje medlemsstat skall utse en ledamot och en suppleant. En
ledamot skall ha kvar sitt uppdrag tills han eller hon ersätts.

2.
Kommissionen skall utse en företrädare på hög nivå som
skall delta i högnivågruppens möten och diskussioner. Kommissionens företrädare skall vara ordinarie ledamot av högnivågruppen och skall delta i alla möten.
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5.
Experter från EES-länderna och från kandidatländerna för
anslutning till Europeiska unionen får närvara som observatörer
vid högnivågruppens möten. Högnivågruppen och kommissionen får kalla andra experter och observatörer att närvara vid
gruppens möten.

6.
Högnivågruppen skall anta sin egen arbetsordning, antingen enhälligt eller, om enhällighet inte kan uppnås, genom
omröstning med två tredjedels majoritet, varvid varje medlemsstat har en röst, och arbetsordningen skall godkännas av kommissionen.

7.
Kommissionen skall ställa sekretariatstjänster till högnivågruppens förfogande.

Artikel 5
3.
Ledamöter som inte längre kan delta aktivt i gruppens
arbete, som avsäger sig sina uppdrag eller som inte uppfyller
villkoren för att vara ledamöter får ersättas för den tid som
återstår av deras mandatperioder.

4.
Varje individuellt tillsatt ledamot skall varje år avge en
skriftlig försäkran om att han eller hon förbinder sig att agera
i allmänhetens intresse och en försäkran om avsaknaden eller
förekomsten av eventuella intressekonflikter som skulle kunna
påverka ledamotens oberoende ställning.

Möteskostnader
Kommissionen skall i enlighet med gällande regler inom kommissionen ersätta kostnader för resor och uppehälle i samband
med gruppens verksamhet för en ledamot per medlemsstat.

Ingen ersättning skall utgå för det arbete som medlemmarna
utför.

Artikel 6
Rapportering

5.
Ledamöternas namn skall offentliggöras på webbplatsen
för generaldirektoratet för energi och transport.

Högnivågruppen skall senast två år efter det att detta beslut
träder i kraft lämna in en rapport om högnivågruppens verksamhet och därefter skall en rapport lämnas in vartannat år.

Artikel 4

Kommissionen skall vidarebefordra rapporterna till Europaparlamentet och rådet, vid behov med kommentarer.

Organisation
1.
Högnivågruppen skall med enkel majoritet välja en ordförande bland gruppens ledamöter.

Artikel 7
Öppenhet
2.
Högnivågruppen får tillsätta expertarbetsgrupper eller underarbetsgrupper som skall undersöka specifika frågor i enlighet
med de behörighetsregler som gruppen fastställer. En arbetsgrupp skall upplösas så snart den har avslutat sin uppgift.

Högnivågruppen skall bedriva omfattande samråd med berörda
aktörer och allmänheten, och detta skall göras på ett sätt som
garanterar öppenhet och insyn.

Artikel 8
3.
Kommissionen får närvara vid alla möten som hålls i expertarbetsgrupperna.

4.
Expertarbetsgrupperna och underarbetsgrupperna skall
normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med
fastställda förfaranden och tidsplaner. Kommissionen skall ställa
sekretariatstjänster till förfogande.

Konfidentialitet
I de fall då kommissionen informerar högnivågruppen om att
de rådgivande yttranden som begärs in eller de frågor som
väcks är av konfidentiell art skall gruppens ledamöter, observatörer och eventuella andra personer som deltar i gruppens arbete, vara förpliktade att inte röja uppgifter som har kommit till
deras kännedom genom arbetet i högnivågruppen eller dess
arbetsgrupper.
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Kommissionens företrädare får i sådana fall besluta att enbart högnivågruppens ledamöter får närvara vid
gruppens möten.
Artikel 9
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 2007.
På kommissionens vägnar
Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 26 juli 2007
om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapportering för perioden 2008–2010 om
genomförandet av rådets direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska
föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och
anläggningar
[delgivet med nr K(2007) 3547]
(2007/531/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars
1999 (1) om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i
vissa verksamheter och anläggningar, särskilt artikel 11.1,

med beaktande av rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.1 i direktiv 1999/13/EG skall medlemsstaterna utarbeta rapporter om genomförandet av direktivet på grundval av frågeformulär eller mallar som utformats av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.

(3)

I enlighet med kommissionens beslut 2006/534/EG (4)
skall medlemsstaterna rapportera om genomförandet av
det direktivet för perioden 1 januari 2005–31 december
2007 senast den 30 september 2008.

(4)

Den tredje rapporten bör omfatta perioden 1 januari
2008–31 december 2010.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som avses i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaterna skall använda frågeformuläret i bilagan till
detta beslut för att utarbeta den rapport för perioden 1 januari
2008–31 december 2010 som skall överlämnas till kommissionen enligt artikel 11.1 i direktiv 1999/13/EG.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2007.

(2)

Medlemsstaterna har i enlighet med kommissionens beslut 2002/529/EG (3) utarbetat rapporter om genomförandet av direktivet för perioden 1 januari 2003–31 december 2004.

(1) EGT L 85, 29.3.1999, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG (EUT L 143,
30.4.2004, s. 87).
2
( ) EGT L 377, 31.12.1991, s. 48. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).
(3) EGT L 172, 2.7.2002, s. 57.

På kommissionens vägnar
Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen

(4) EUT L 213, 3.8.2006, s. 4.
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BILAGA
Frågeformulär angående genomförandet av direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska
föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar under
perioden 2008–2010
1.

Allmän beskrivning
Ange vilka relevanta ändringar som gjorts i nationell lagstiftning under rapporteringsperioden på det område som
omfattas av direktiv 1999/13/EG.

2.

Anläggningar som omfattas av direktivet

2.1 Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II A hur många anläggningar som den första
dagen i rapporteringsperioden (1.1.2008) respektive den sista dagen i rapporteringsperioden (31.12.2010) omfattas
av nedanstående punkter:
— Det totala antalet anläggningar (1).
— Det totala antalet anläggningar som också omfattas av direktiv 96/61/EG (IPPC-direktivet).
— Det totala antalet anläggningar som är registrerade eller har erhållit tillstånd enligt direktiv 1999/13/EG.
— Det totala antalet anläggningar som är registrerade eller har erhållit tillstånd genom användning av minskningsplanen.
— Det totala antalet anläggningar som har medgivits undantag enligt artikel 5.3 a i direktiv 1999/13/EG. Frågeformuläret skall åtföljas av en motivering till varje undantag.
— Det totala antalet anläggningar som har medgivits undantag enligt artikel 5.3 b i direktiv 1999/13/EG. Frågeformuläret skall åtföljas av en motivering till varje undantag.
2.2 Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga IIA hur många anläggningar som under
rapporteringsperioden omfattas av nedanstående punkter:
— Det totala antalet nya eller väsentligt ändrade anläggningar som är registrerade eller har erhållit tillstånd enligt
direktiv 1999/13/EG.
3.

Ersättningsämnen
Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II A vilka ämnen eller beredningar som är
klassificerade som carcinogener, mutagener eller toxiska för reproduktion (R45, R46, R49, R60, R61) enligt rådets
direktiv 67/548/EEG (2), och som fortfarande används vid utgången av rapporteringsperioden (31.12.2010) och i
vilka (uppskattade) mängder (ton per år).

4.

Övervakning
Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga IIA följande uppgifter för rapporteringsperioden:
— Antalet anläggningar som har rapporterat ”en gång per år” eller ”på begäran” enligt artikel 8.1 i direktivet.
— Antalet anläggningar som fortlöpande övervakas för att säkerställa efterlevnaden enligt artikel 8.2 i direktivet.

5.

Efterlevnad av bestämmelserna
Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II A följande uppgifter för rapporteringsperioden:
— Hur många verksamhetsutövare har inte uppfyllt kraven i detta direktiv
a) när det gäller att lämna uppgifter ”en gång per år” eller ”på begäran”,
b) när det gäller andra krav i direktivet?
— För hur många verksamhetsutövare har den behöriga myndigheten stoppat eller dragit tillbaka tillståndet i fall där
villkoren i artikel 10 b i direktivet inte uppfylls?

(1) I detta frågeformulär avses med det totala antalet anläggningar även de anläggningar som inte omfattas av direktiv 1999/13/EG, utan
regleras av nationell lag enligt bestämmelserna i direktivet. Anläggningar för lackering av vägfordon, såsom de definieras i direktiv
70/156/EEG, eller en del av dessa, till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar, skall
inte omfattas.
2
( ) EGT 196, 16.8.1967, s. 1.
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Utsläpp

6.1 Ange för 2008 och 2010 hur många ton flyktiga organiska ämnen som alla anläggningar förväntas släppas ut.
6.2 Ange för 2008 och 2010 hur många ton flyktiga organiska ämnen som var och en av de 20 verksamhetskategorier
som anges i bilaga IIA förväntas släppas ut (frivilligt).
7.

Kostnader

7.1 Ange i euro, eller eventuellt i manår, den totala uppskattade kostnaden, till exempel kostnaderna för tillståndsgivning, övervakning, kontroller osv. för alla berörda nationella myndigheter under 2010 för genomförandet av direktiv
1999/13/EG (frivilligt).
7.2 Ange i euro och manmånader de uppskattade administrativa kostnaderna för denna rapportering (frivilligt).
8.

Offentliggörande av medlemsstaternas rapporter om detta frågeformulär
Lämna information, t.ex. URL-adress till en webbplats, om var allmänheten kan få direkt tillgång till medlemsstaternas rapporter och svar på detta frågeformulär.

9.

Förbättringar
Vilka aspekter bör det läggas större tonvikt på när det gäller
— genomförandet/framtida ändring av direktiv 1999/13/EG,
— framtida frågeformulär?

10. Övriga kommentarer
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