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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS DIREKTIV 96/26/EF
af 29. april 1996

om adgang til erhvervet godstransport ad landevej og erhvervet personbefordring ad landevej
samt om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser,
som skal lette den faktiske udøvelse af etableringsfrihed for de pågældende udøvere af
transportvirksomhed inden for indenlandsk og international eksport

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 75 ,

inden for personbefordring og transportvirksomhed inden
for godstransport ad landevej omfattende foranstalt
ninger, som skal lette den faktiske udøvelse af etable
ringsfrihed for de pågældende udøvere af transportvirk
somhed (6 ), har ved flere lejligheder været underkastet

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

omfattende ændringer; af hensyn til klarheden bør de
pågældende direktiver kodificeres og samles i én tekst;

under henvisning til udtalelser fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg ( 2 ),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel
189 C ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

en organisering af transportmarkedet er et af de nødven
dige skridt, der må tages for at gennemføre den fælles
transportpolitik, hvis indførelse er fastsat i traktaten;
vedtagelse af foranstaltninger til samordning af betingel
serne for adgang til erhvervet godstransport ad landevej
eller personbefordring ad landevej , herefter benævnt » lan
devejstransporterhvervet «, vil lette den praktiske gennem
førelse af etableringsretten for udøvere af disse erhverv;

Rådets direktiv 74/561 /EØF af 12 . november 1974 om

adgang til erhvervet med godstransport ad landevej i
indenlandsk og international transport (4), Rådets direktiv
74/562/EØF af 12 . november 1974 om adgang til erhver
vet med personbefordring ad landevej i indenlandsk og
international transport ( 5 ) og Rådets direktiv 77/796/EØF
af 12 . december 1977 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbevi
ser i forbindelse med udøvelse af transportvirksomhed

det er vigtigt at foreskrive indførelse af fælles regler for
adgang til landevejstransporterhvervet i såvel indenlandsk
som international transport for at sikre en forbedring af
vognmandens kvalifikationer; denne forbedring kan
bidrage til en sanering af markedet, en kvalitativ forbe
dring af den ydede tjeneste til gavn for kunderne, vogn
mændene og økonomien som helhed, samt en forbedring
af færdselssikkerheden;

( L ) EFT nr . C 286 af 14 . 11 . 1990, s . 4, og ændring fremsendt
den 16 . december 1993 .

(2 ) EFT nr. C 339 af 31 . 12 . 1991 , s . 5 , og EFT nr . C 295 af
22 . 10 . 1994, s. 30 .

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 13 . december 1991 (EFT
nr. C 13 af 20 . 1 . 1992 , s. 433 ) og af 20. april 1994 (EFT
nr. C 128 af 9 . 5 . 1994, s. 136 ), Rådets fælles holdning af
8 . december 1995 ( EFT nr. C 356 af 30. 12 . 1995 ) og
Europa-Parlamentets afgørelse af 28 . marts 1996 (endnu ikke
offentliggjort i Tidende).
(4 ) EFT nr. L 308 af 19 . 11 . 1974, s . 18 . Direktivet er senest
ændret ved forordning ( EØF) nr. 3572/90 ( EFT nr. L 353 af
17. 12 . 1990, s . 12 ).
(5 ) EFT nr. L 308 af 19 . 11 . 1974, s . 23 . Direktivet er senest

ændret ved forordning (EØF) nr. 3572/90 (EFT nr. L 353 af
17. 12 . 1990, s. 12 ).

reglerne for adgang til landevejstransporterhvervet bør
derfor omfatte bestemmelser om vognmandens hæderlig
hed, økonomiske evne og faglige dygtighed;

det er dog ikke nødvendigt at lade disse fælles regler
omfatte visse former for transport, der er af ringe øko
nomisk betydning;
( 6) EFT nr. L 334 af 24 . 12 . 1977, s . 37. Direktivet er senest
ændret ved direktiv 89/438/EØF ( EFT nr. L 212 af 22 . 7.
1989 , s . 101 ). Berigtigelse i EFT nr. L 298 af 17. 10 . 1989,
s . 31 .
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fra den 1 . januar 1993 er adgangen til markedet for
grænseoverskridende godstransport ad landevej undergi
vet en ordning med fællesskabslicenser, der udstedes på
grundlag af kvalitative kriterier;
for så vidt angår kravet om hæderlighed har det, for at
sanere markedet effektivt, vist sig nødvendigt på ensartet
måde at gøre adgangen til landevejstransporterhvervet og
dettes udøvelse betinget af, at der hverken foreligger dom
for alvorlige strafbare handlinger, herunder lovovertræ
delser på det handelsmæssige område, eller nogen erklæ
ring om uegnethed til at udøve erhvervet, samt at de
bestemmelser, der gælder for landevejstransporterhvervet,

bestemmelser, som medlemsstaterne vedtager i overens
stemmelse med de fælles regler i dette direktiv.
2.

der udøves af en virksomhed, som enten med et enkelt
motorkøretøj eller med et vogntog udfører godstrans

port for tredjemand,
— » erhvervet personbefordring ad landevej «: den aktivi
tet, der udøves af virksomheder, som med motorkøre

tøjer, der som følge af deres indretning og udstyr er
egnet til befordring af mere end ni personer, herunder
føreren, og benyttet til dette formål, foretager sådan
befordring af rejsende, som tilbydes offentligheden
eller visse kategorier af brugere mod et vederlag, som
erlægges af den befordrede person eller af den, som
tilrettelægger befordringen,

for så vidt angår kravet om økonomisk evne er det
vigtigt, at der fastsættes visse kriterier, som vognmæn
dene skal opfylde, således at der navnlig sikres lige
behandling af virksomhederne i de enkelte medlemssta
ter;

land ;

for så vidt angår kravet om faglig dygtighed, bør det
fastsættes, at den ansøgende vognmand skal have kvalifi
ceret sig ved at bestå en skriftlig prøve, idet medlemssta
terne dog bør kunne fritage den ansøgende vognmand for
en sådan prøve, hvis han godtgør, at han har en tilstræk
kelig praktisk erfaring;
hvad angår faglige kvalifikationer skal værtslandet som
tilstrækkeligt bevis anerkende den attest, der udstedes i
medfør af fællesskabsbestemmelserne om adgang til lan
devej stransporterhvervet;
der bør fastlægges et system med gensidig bistand mellem
medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af

I dette direktiv forstås ved :

— » erhvervet godstransport ad landevej «: den aktivitet,

overholdes;

hvad angår hæderlighed og økonomisk evne bør fremlæg
gelsen af passende dokumenter, der er udstedt af en
kompetent myndighed i vognmandens hjemland eller
seneste opholdsland, anerkendes som tilstrækkeligt bevis
for at få adgang til de pågældende erhverv i et værts
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— » virksomhed «: enhver fysisk eller juridisk person, der
arbejder med eller uden gevinst for øje, enhver sam
menslutning eller kreds af personer uden status som
juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst
for øje, samt ethvert organ, der henhører under en
offentlig myndighed, hvad enten det selv har status
som juridisk person eller er undergivet en myndighed,
der har sådan status .

Artikel 2

1.
Virksomheder, som udøver erhvervet godstransport
ad landevej med køretøjer, hvis tilladte nyttelast ikke
overstiger 3,5 tons, eller hvis tilladte totalvægt ikke
overstiger 6 tons, omfattes ikke af bestemmelserne i dette
direktiv. Medlemsstaterne kan dog nedsætte de nævnte
vægtgrænser for alle eller visse transportkategorier.

dette direktiv;
2.
nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes

forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, anførte
gennemførelses- eller anvendelsesfrister —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Medlemsstaterne kan efter at have hørt Kommissio

nen helt eller delvis fritage de virksomheder, der udfører
godstransport ad landevej , for at opfylde bestemmelserne
i dette direktiv, når de udelukkende udfører indenlandske
transporter, som kun har ringe betydning for transport
markedet som følge af:
— arten af det transporterede gods, eller

— kørselsstrækningens korthed.
AFSNIT I

Adgang til landevejstransporterhvervet

I tilfælde af uforudsete omstændigheder kan medlemssta
terne indrømme en midlertidig undtagelse, indtil høringen
af Kommissionen er afsluttet.

Artikel 1

3.

1.
Adgang til erhvervet med godstransport ad landevej
eller personbefordring ad landevej er undergivet de

Medlemsstaterne kan efter at have hørt Kommissio

nen fra alle eller nogle af bestemmelserne i dette direktiv
fritage virksomheder, der kun udfører visse former for
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personbefordring ad landevej i ikke-erhvervsmæssigt øje
med, eller som har anden hovedvirksomhed end person
befordring ad landevej , for så vidt deres transportvirk
somhed kun har ringe indflydelse på transportmarkedet.

Nr . L 124/3

— godstransport ad landevej eller personbefordring
ad landevej , navnlig reglerne vedrørende førernes
køre- og hviletid, erhvervskøretøjers vægt og
dimensioner, færdselssikkerheden og køretøjernes
sikkerhed .

Artikel 3

1 . Virksomheder, som ønsker at udøve erhvervet gods
transport ad landevej , skal

I de tilfælde, der er omhandlet under litra a ), b ) og c ),
anses kravet om hæderlighed fortsat for ikke at være
opfyldt, så længe der ikke er sket en rehabilitering eller
truffet en anden foranstaltning med tilsvarende virkning i
henhold til gældende nationale bestemmelser herom .

a ) være hæderlige
b ) være i besiddelse af passende økonomisk evne

c ) opfylde betingelsen med hensyn til faglig dygtighed.
Såfremt ansøgeren er en fysisk person, som ikke opfylder
det under litra c ) anførte krav, kan de kompetente
myndigheder dog give ham adgang til at udøve erhvervet
godstransport ad landevej på betingelse af, at han over
for de nævnte myndigheder udpeger en anden person, der
opfylder de ovenfor under litra a ) og c) anførte krav, og
som vedvarende faktisk leder transportarbejdet.

Såfremt ansøgeren ikke er en fysisk person:
— skal den i litra a ) anførte betingelse være opfyldt af
den eller de personer, som faktisk og permanent er
leder(e) af virksomhedens transportarbejde . Medlems
staterne kan kræve, at også andre personer i virksom
heden opfylder denne betingelse
— skal den i litra c ) anførte betingelse være opfyldt af
den eller en af de person(er ), der er nævnt i første
led .

3 . a) Ved kravet om økonomisk evne forstås, at den
pågældende har rådighed over sådanne finansielle
midler, som er nødvendige for at sætte transport

virksomheden i gang på rette måde og sikre dens
drift på forsvarlig vis.
b) Ved vurderingen af den økonomiske evne skal den
kompetente myndighed tage følgende i betragt

ning: virksomhedens årsregnskab, i givet fald; de
midler, der er til rådighed, herunder likvide bank
midler, overtræks- og lånemuligheder, aktiver,
herunder ejendom, der kan tjene som sikkerhed
for virksomheden; omkostninger, herunder købs
prisen for eller de første betalinger ved køb af
køretøjer, lokaler, anlæg og udstyr, samt drifts
kapital .

c ) Virksomheden skal råde over en kapital og reser
ver af en størrelse på mindst:
— 3 000 ECU pr. køretøj , eller

— 150 ECU pr. ton tilladt totalvægt for de af
virksomheden benyttede køretøjer til gods
transport, eller

2.
Medlemsstaterne fastlægger de betingelser, der skal
opfyldes af transportvirksomheder, som er etableret på
deres område, for at kravet om hæderlighed kan siges at
være opfyldt.

— 150 ECU pr . siddeplads for de af virksomhe

Medlemsstaterne bestemmer, at dette krav ikke eller ikke

idet det beløb, der lægges til grund, er det, der
fremkommer ved den beregning, der giver det

længere er opfyldt, hvis den eller de fysiske personer, der
anses for at opfylde det i henhold til stk. 1 :

a ) er blevet dømt for alvorlige strafbare handlinger,
herunder for lovovertrædelser på det handelsmæssige
område

b) er blevet erklæret uegnet til at udøve landevejstrans
porterhvervet i henhold til gældende forskrifter
c) er blevet fundet skyldig i alvorlige og gentagne over
trædelser af gældende forskrifter om:
— løn- og arbejdsvilkår inden for erhvervet, eller

den benyttede køretøjer til personbefordring

laveste tal .

Medlemsstaterne kan fravige første afsnit, hvis
transportvirksomheden udelukkende udøver er
hvervet på det nationale marked .

d ) Ved anvendelsen af litra a ), b ) og c ) kan den
kompetente myndighed som bevis acceptere en
bekræftelse eller forsikring fra en bank eller et
andet behørigt kvalificeret institut. Denne bekræf
telse eller forsikring kan tage form af en bankga
ranti eller anden tilsvarende sikkerhed .
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e) Litra b), c ) og d) gælder kun for virksomheder, der
fra 1 . januar 1990 i en medlemsstat i henhold til
nationale retsforskrifter har tilladelse til at udøve

landevejstransporterhvervet.

4. Ved kravet om faglig dygtighed forstås, at den
pågældende er i besiddelse af færdigheder, der i forbin
delse med en skriftlig prøve, som kan have form af en
multiple choice-test, er konstateret af den myndighed eller
instans, som er udpeget hertil af hver medlemsstat, inden
for de emner, der er anført på listen i bilag I.
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— den 1 . januar 1984 for så vidt angår Grækenland
— den 1 . januar 1986 for så vidt angår Spanien og
Portugal

— den 3 . oktober 1989 for så vidt angår den tidligere
Tyske Demokratiske Republiks område
i henhold til nationale bestemmelser i en medlemsstat har

haft tilladelse til at udøve erhvervet godstransport ad
landevej , eller alt efter tilfældet, erhvervet personbefor
dring ad landevej , i indenlandsk og/eller international
transport, er fritaget for at bevise, at de opfylder bestem
melserne i artikel 3 .

Medlemsstaterne kan fra denne prøve fritage ansøgende
vognmænd, der godtgør at have mindst fem års praktisk
erfaring i en transportvirksomhed på lederniveau .
Medlemsstaterne kan fritage indehavere af visse eksa
mensbeviser fra højere eller teknisk uddannelse, som
forudsætter et godt kendskab til de på listen i bilag I
anførte emner, og som de klart specificerer med henblik
herpå, fra prøven i de emner, der er dækket af de
pågældende eksamensbeviser.
En attest, der udstedes af den i første afsnit omhandlede

myndighed eller instans, skal fremlægges som bevis for
faglig dygtighed.

2.

Dog skal fysiske personer, som

— efter den 31 . december 1974 og inden den 1 . januar
1978 for så vidt angår Belgien, Danmark, Tyskland,
Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene
og Det Forenede Kongerige
— efter den 31 . december 1980 og inden den 1 . januar
1984 for så vidt angår Grækenland
— efter den 31 . december 1982 og inden den 1 . januar
1986 for så vidt angår Spanien og Portugal

— efter den 2. oktober 1989 og inden den 1 . januar
1992 for så vidt angår den tidligere Tyske Demokra
tiske Republiks område
— enten har fået tilladelse til at udøve erhvervet

Artikel 4

godstransport ad landevej eller alt efter tilfældet,
erhvervet personbefordring ad landevej , uden i
henhold til nationale bestemmelser at have ført

Med henblik på tilfælde, hvor den fysiske person, der
udøver landevejstransporterhvervet, eller den fysiske per
son, der opfylder kravene efter artikel 3 , stk. 1 , litra a ) og
c ), afgår ved døden eller bliver fysisk eller retligt uskikket
til at udøve erhvervet, fastsætter medlemsstaterne de

betingelser, på hvilke driften af en transportvirksomhed,
uanset artikel 3, stk . 1 , midlertidigt kan videreføres i et
tidsrum af højst et år, der kan forlænges i højst seks
måneder i særlige tilfælde, der skal begrundes .
Endvidere kan de kompetente myndigheder i medlemssta
terne undtagelsesvis i visse særlige tilfælde give en ikke
tidsbegrænset tilladelse til, at driften af transportvirksom
heden videreføres af en person, der ikke opfylder kravet
om faglig dygtighed efter artikel 3 , stk. 1 , litra c ), men
har mindst tre års erfaring med hensyn til den daglige
ledelse af den pågældende virksomhed.

bevis for faglig dygtighed
— eller er blevet udpeget til vedvarende og faktisk at
lede transportarbejdet i en virksomhed
have opfyldt kravet om faglig dygtighed som omhandlet i
artikel 3 , stk . 4, inden

— den 1 . januar 1980 for så vidt angår Belgien, Dan
mark, Tyskland, Frankrig, Irland, Italien, Luxem
bourg, Nederlandene og Det Forenede Kongerige
— den 1 . januar 1986 for så vidt angår Grækenland
— den 1 . januar 1988 for så vidt angår Spanien og
Portugal
— den 1 . juli 1992 for så vidt angår den tidligere Tyske
Demokratiske Republiks område .
Samme krav stilles i det i artikel 3 , stk. 1 , tredje afsnit
nævnte tilfælde.

Artikel S

1.

Virksomheder, der godtgør, at de inden

— den 1 . januar 1978 for så vidt angår Belgien, Dan
mark, Tyskland, Frankrig, Irland, Italien, Luxem
bourg, Nederlandene og Det Forenede Kongerige

Artikel 6

1 . Afgørelser, som træffes af medlemsstaternes kompe
tente myndigheder i henhold til bestemmelser, der er
fastsat på grundlag af dette direktiv, og hvorved der gives
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afslag på ansøgninger om adgang til landevejstransporter
hvervet skal begrundes.
2. Medlemsstaterne påser, at de kompetente myndig
heder inddrager tilladelsen til at udøve landevejstrans
porterhvervet, såfremt de fastslår, at bestemmelserne i
artikel 3 , stk. 1 , litra a), b) eller c), ikke længere er
opfyldt, idet de i givet fald fastsætter en passende frist til

Nr . L 124/5

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 anerkender et værts
land med hensyn til adgang til landevejstransporterhverv
et som tilstrækkeligt bevis på hæderlighed eller på, at der
ikke har foreligget konkurs, fremlæggelse af en straffeat
test eller i mangel heraf et tilsvarende dokument, der er
udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myn
dighed i vognmandens hjemland eller tidligere opholds
land, og hvoraf det fremgår, at disse krav er opfyldt.

at ansætte en stedfortræder.

direktiv

3 . Når en medlemsstat af sine statsborgere kræver
visse hæderlighedsbetingelser, som ikke kan godtgøres

omhandlede virksomheder mulighed for ved anvendelse
af egnede midler at gøre deres interesser gældende over
for de i stk. 1 og 2 omhandlede afgørelser.

ved det i stk . 2 nævnte dokument, anerkender denne stat
som tilstrækkeligt bevis for statsborgere fra andre med

3.

Medlemsstaterne

tilsikrer

de

i

dette

Artikel 7

1 . Hvis alvorlige overtrædelser eller mindre og gen
tagne overtrædelser af forskrifterne for godstransport ad
landevej eller personbefordring ad landevej bliver begået
af ikke-hjemmehørende transportvirksomheder, og så
danne overtrædelser kan føre til inddragelse af tilladelsen
til at udøve landevejstransporterhvervet, fremsender med
lemsstaterne til den medlemsstat, i hvilken transportvirk
somheden er etableret, alle de oplysninger, de er i be
siddelse af, om de pågældende overtrædelser og om de
sanktioner, de har iværksat.

lemsstater en attest, som er udstedt af en kompetent retlig
eller administrativ myndighed i hjemlandet eller det
seneste opholdsland, og som bekræfter, at disse betingel
ser er opfyldt. Disse attester skal indeholde de nøjagtige
oplysninger, som værtslandet tillægger betydning.
4.

Såfremt det i henhold til stk. 2 og 3 krævede

dokument ikke udstedes af hjemlandet eller det seneste
opholdsland, kan der i stedet fremlægges en beediget
erklæring eller en erklæring på tro og love afgivet af den
pågældende over for en kompetent retslig eller admini
strativ myndighed eller eventuelt en notar i hjemlandet
eller det seneste opholdsland, der udsteder en attest til
vitterlighed af denne ed eller denne erklæring på tro og
love. Erklæringen om, at der ikke har foreligget konkurs,
kan ligeledes afgives for et kompetent, fagligt organ i
samme land .

2. Hvis en medlemsstat inddrager tilladelsen til at
udøve landevejstransporterhvervet inden for international
transport, underretter den Kommissionen herom, hvor
efter denne fremsender de nødvendige oplysninger til de
berørte medlemsstater.

3.
Medlemsstaterne yder hinanden bistand med hen
blik på anvendelsen af dette direktiv.

5 . De i overensstemmelse med stk. 2 og 3 udstedte
dokumenter må på fremlæggelsestidspunktet ikke have
været udstedt mere end tre måneder tidligere. Denne
betingelse gælder ligeledes for de erklæringer, der afgives
i overensstemmelse med stk. 4 .

Artikel 9
AFSNIT II

1.

Gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og
andre kvalifikationsbeviser

Kræves der i et værtsland attestation for økonomisk

evne, anerkender dette land, på lige fod med attestationer
udstedt på dets eget område, tilsvarende attestationer fra
banker i hjemlandet eller det seneste opholdsland eller fra
andre organer, som dette land måtte have udpeget.

Artikel 8

1.

Medlemsstaterne træffer de i dette direktiv fastsatte

foranstaltninger vedrørende etablering på deres område af
de fysiske personer og selskaber, som er nævnt i afsnit I i
det almindelige program for fjernelse af hindringer for
den frie etableringsret (*), med hensyn til de i dette
direktiv nævnte former for virksomhed.

O EFT nr. 2 af 15 . 1 . 1962, s. 36/62 .

2. Såfremt en medlemsstat over for sine egne statsbor
gere stiller særlige betingelser med hensyn til økonomisk
evne, som ikke kan anses for bevist ved det i stk. 1
omhandlede dokument, anerkender denne stat som til

strækkeligt bevis for statsborgere fra andre medlemsstater
en attest, som er udstedt af en kompetent administrativ

myndighed i hjemlandet eller det seneste opholdsland, og
som bekræfter, at disse betingelser er opfyldt. Disse
attester skal indeholde de nøjagtige oplysninger, som
værtslandet tillægger betydning.
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Artikel 1 0

Artikel 12

1.
Fra den 1 . januar 1990 anerkender medlemsstaterne
som tilstrækkeligt bevis for faglig dygtighed de attester,
der er omhandlet i artikel 3 , stk. 4 , fjerde afsnit, og som

Artikel 8-11 finder ligeledes anvendelse på de statsbor
gere i medlemsstaterne, der i medfør af Rådets forordning
( EØF) nr . 1612/68 af 15 . oktober 1968 om arbejdskraf
tens frie bevægelighed inden for Fællesskabet (*) som
lønmodtagere udøver landevejstransporterhvervet.

er udstedt af en anden medlemsstat .

2. For så vidt angår de virksomheder, der inden den
1 . januar 1981 i Grækenland eller inden den 1 . januar
1975 i de øvrige medlemsstater i henhold til nationale

Artikel 13

bestemmelser i en medlemsstat har haft tilladelse til at

udøve erhvervet godstransport ad landevej eller erhvervet
personbefordring ad landevej i indenlandsk og/eller inter
national transport, og såfremt de omhandlede foretagen
der er selskaber i henhold til artikel 58 i traktaten,

1.
Medlemsstaterne træffer efter høring af Kommissio
nen de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme
bestemmelserne i dette direktiv senest på de i bilag II,

anerkender medlemsstaterne som tilstrækkeligt bevis for
faglig dygtighed en attest om faktisk udøvelse af den
pågældende form for virksomhed i en medlemsstat i en
periode på tre år. Højst fem år må forløbe fra denne
virksomheds ophør til attestens indgivelse.

til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

del B, anførte datoer.
2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

Når der er tale om en juridisk person, attesteres den
faktiske udøvelse af virksomheden for en af de fysiske
personer, som faktisk leder foretagendets transportvirk

Artikel 14

somhed .

3.
Attester, der er udstedt til transportvirksomhederne
før den 1 . januar 1990 som bevis for faglig dygtighed i
henhold til de indtil denne dato gældende bestemmelser,
ligestilles med attester, der udstedes i henhold til bestem
melserne i nærværende direktiv.

De i bilag II, del A, anførte direktiver ophæves, dog uden
at medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i
bilag II, del B, anførte gennemførelses- eller anvendelses
frister berøres heraf.

Henvisninger til nævnte direktiver gælder som henvis
ninger til nærværende direktiv og læses i henhold til
sammenligningstabellen i bilag III.

AFSNIT III

Artikel IS

Afsluttende bestemmelser
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .
Artikel 11

Udfærdiget i Luxembourg, den 29 . april 1996.

Medlemsstaterne udpeger de myndigheder eller organer,
der er kompetente til at udstede de i artikel 8 , stk. 2 og

På Rådets vegne

artikel 9 omhandlede dokumenter samt den i artikel 10,

W. LUCHETTI

stk. 2, omhandlede attest. De giver straks de andre
medlemsstater og Kommissionen meddelelse herom.

Formand

(') EFT nr . L 257 af 19 . 10 . 1968 , s. 2 . Forordningen er senest
ændret ved forordning ( EØF) nr. 2434/92 ( EFT nr. L 245 af
26 . 8 . 1992, s. 1 ).
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BILAG 1

FORTEGNELSE OVER EMNER OMHANDLET I ARTIKEL 3 , STK. 4

De kundskaber, som skal tages i betragtning ved konstatering af tilstedeværelsen af den faglige dygtighed,
skal mindst omfatte de emner, der er angivet i denne fortegnelse. De skal beskrives i detaljer og være
udarbejdet eller godkendt af de kompetente nationale myndigheder. Kundskaberne i disse emner skal ligge
på et niveau, der kan opfyldes af personer med en uddannelse, som svarer til niveauet ved skolepligtens
ophør .

A. EMNER, SOM KRÆVES KENDT AF VOGNMÆND, DER UDELUKKENDE AGTER AT UDFØRE
INDENLANDSK TRANSPORT

Retlige forhold
Sådanne grundtræk af den borgerlige ret, handelsret, social lovgivning og skattelovgivning, som det er
nødvendigt at kende for at udøve erhvervsret, og som navnlig vedrører

— aftaler i almindelighed
— transportkontrakter, navnlig vognmandsansvaret ( retlig karakter og omfang )
— handelsselskaber

— forretningsbøger
— arbejdslovgivning og social sikring
— beskatningsordninger.

1 . Godstransportvirksomheder ad landevej
a ) Virksomhedsledelse, erhvervsmæssigt og finansielt
— betalings- og finansieringsmetoder

— beregning af kostpriser
— prislovgivning og transportvilkår
— forretningsbogholderi
— forsikring

— fakturering
— støtteerhverv inden for transportområdet
— ledelsesteknik
— handelsteknik .

b ) Adgang til markedet
— bestemmelser om adgangen til og udøvelsen af erhvervet
— transportdokumenter.

c ) Tekniske forhold, herunder driften
— køretøjets mål og vægt
— valg af køretøj

— modtagelse og indregistrering
— regler for vedligeholdelse af køretøjer

— af- og pålæsning af køretøjer
— transport af farlige stoffer

— transport af levnedsmidler

— gældende principper for miljøbeskyttelse i forbindelse med køretøjers anvendelse og vedlige
holdelse .
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d ) Færdselssikkerhed

— ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser på færdselsområdet
— sikkerhed i færdselen

— forebyggelse af ulykker og forholdsregler i ulykkestilfælde.
2. Personbefordringsvirksomheder ad landevej
a ) Virksomhedsledelse, erhvervsmæssigt og finansielt
— betalings- og finansieringsmetoder
— beregning af kostpriser
— tarif- og prislovgivning og transportvilkår
— forretningsbogholderi
— forsikringer

— fakturering
— rejsebureauer
— ledelsesteknik

— handelsteknik .

b) Bestemmelser for personbefordring ad landevej
— oprettelse af transportfaciliteter og indførelse af køreplaner
— betingelser for gennemførelse af befordringsfaciliteter
— bestemmelser om adgangen til og udøvelsen af erhvervet
— transportdokumenter.
c ) Tekniske forhold, herunder driften

— valg af køretøj
— modtagelse og indregistrering
— regler for vedligeholdelse af køretøjer

— gældende principper for miljøbeskyttelse i forbindelse med køretøjers anvendelse og vedlige
holdelse .

d ) Færdselssikkerhed

— ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser på færdselsområdet
— sikkerhed i færdselen

— vejgeografi
— forebyggelse af ulykker og forholdsregler i ulykkestilfælde.

B. EMNER, SOM KRÆVES KENDT AF VOGNMÆND , DER AGTER AT UDFØRE PERSONBEFOR
DRING I INTERNATIONAL TRANSPORT

— de under A nævnte emner, i givet fald
— sådanne bestemmelser om befordring af gods og rejsende ad landevej , i givet fald, mellem
medlemsstaterne indbyrdes og mellem disse og tredjelande, som gælder efter den nationale
lovgivning, fællesskabsnormer, internationale konventioner og aftaler
— praksis og andre formaliteter i forbindelse med transportkontrol
— de vigtigste færdselsbestemmelser i medlemsstaterne.
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BILAG II

DEL A

OPHÆVEDE DIREKTIVER

( jf. artikel 14 )
— Direktiv 74/56 l /EØF
— Direktiv 74/562/EØF
— Direktiv 77/796/EØF

og deres efterfølgende ændringer:
— Direktiv 80/1178/EØF

— Direktiv 80/ 1179/EØF
— Direktiv 80/ 1180/EØF
— Direktiv 85/578/EØF
— Direktiv 85/579/EØF

— Direktiv 89/438/EØF

— Forordning (EØF ) nr. 3572/90 : udelukkende artikel 1 og 2 .

DEL B

Direktiv

74/56 l /EØF (EFT nr. L 308 af 19 . 11 . 1974, s. 18 )

Frist for gennemførelse
eller anvendelse

1 . januar 1977

(gennemførelse)
1 . januar 1978
80/ 1178/EØF ( EFT nr. L 350 af 23 . 12 . 1980, s. 41 )

1 . januar 1981

85/578/EØF ( EFT nr. L 372 af 31 . 12 . 1985 , s. 34 )

1 . januar 1986

89/438/EØF (EFT nr. L 212 af 22 . 7. 1989, s. 101 )

1 . januar 1990

74/562/EØF (EFT nr . L 308 af 19 . 11 . 1974, s. 23 )

1 . januar 1977

(gennemførelse)
1 . januar 1978

80/1179/EØF (EFT nr. L 350 af 23 . 12 . 1980, s. 42 )

1 . januar 1981

85/579/EØF (EFT nr . L 372 af 31 . 12 . 1985 , s. 35 )

1 . januar 1986

89/438/EØF (EFT nr. L 212 af 22 . 7. 1989, s. 101 )

1 . januar 1990

77/796/EØF (EFT nr. L 334 af 24 . 12 . 1977, s. 37 )

1 . januar 1979

80/1180/EØF (EFT nr. L 350 af 23 . 12 . 1980, s. 43 )

1 . januar 1981

89/438/EØF (EFT nr. L 212 af 22 . 7. 1989, s. 101 )

1 . januar 1990 -
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BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv

Direktiv

Direktiv

74/56 1 /EØF

74/562/EØF

89/438/EØF

Artikel 1 , stk . 1
Artikel 1 , stk . 2 , første led
—

Artikel 1 , stk . 2 , andet led

Direktiv
77/796/EØF

Dette direktiv

Artikel 1 , stk . 1

Artikel 1 , stk . 1

Artikel 1 , stk . 2, første led

—

Artikel 1 , stk . 2, første led

Artikel 1 , stk . 2, andet led

Artikel 1 , stk . 2 , andet led

Artikel 1 , stk . 2 , tredje led

—

Artikel 2, stk. 1 og 2

Artikel 1 , stk . 3

Artikel 2 , stk . 3

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 5a

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 2, stk . 1 og 2
—

—

-

—

—

Artikel 7
—

Artikel 1 , stk . 1

Artikel 8 , stk . 1

Artikel 3

Artikel 8 , stk . 2

Artikel 4

Artikel 9

Artikel 5 , stk . 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 5 , stk . 2

Artikel 10 , stk . 2

Artikel 6

Artikel 11

Artikel 1 , stk . 2

Artikel 12

Artikel 4

Artikel 10 , stk. 3

Artikel 5

Artikel 13

Artikel 14

—

Λ r n k cl 8

Bilaget, afsnit A, punkt 1
Bilaget, afsnit A , punkt 2 , 3 ,

Artikel 7

Artikel 15

Bilaget, afsnit A, punkt 1

Bilag I , afsnit A

Bilag I, afsnit A, punkt 1 ,
litra a ), b ), c ), d )

—

4, 5
—

Bilaget, afsnit B

Bilaget, afsnit A, punkt 2, 3 ,

Bilag I, afsnit A, punkt 2,

4, 5

litra a ), b ), c ), d )

Bilaget, afsnit B

Bilag I , afsnit B

—

—

—

—

Bilag II , del A

—

—

—

—

Bilag II, del B

—

—

—

—

Bilag III
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(Restakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

DET BLANDEDE EØS-UDVALG

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 10/96

af den 1 . marts 1996

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til
EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og

ud fra følgende betragtninger:
Bilag II til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 7/94 truffet af Det Blandede
EØS-Udvalg den 21 . marts 1994 om ændring af protokol 47 og visse bilag til
EØS-aftalen (');

Kommissionens direktiv 95/8/EF af 10. april 1995 om ændring af direktiv 77/535/EØF
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om stikprøve og analysemetoder for
gødning (Analysemetoder for mikronæringsstoffer med indhold større end 10% )(2 ) bør
indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

I bilag II til aftalen indføjes følgende led i kapitel XIV, punkt 2 ( Kommissionens direktiv
77/535/EØF):

»— 395 L 0008 : Kommissionens direktiv 95/8/EF af 10 . april 1995 ( EFT nr. L 86 af
20. 4. 1995 , s. 41 ).«

(>) EFT nr. L 160 af 28 . 6 . 1994 , s . 1 .
( 2 ) EFT nr . L 86 af 20 . 4 . 1995 , s . 41 .
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Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 95/8/EF, som er vedlagt som bilag til de
pågældende sprogs versioner af denne afgørelse, er autentisk .
Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996, forudsat at de i aftalens artikel 103 ,
stk . 1 , omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . marts 1996 .

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand

23 . 5. 96

[ DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 12/96

af den 1 . marts 1996

om ændring af bilag XIV ( Konkurrence ) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og
ud fra følgende betragtninger:

Bilag XIV til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 7/94 truffet af Det Blandede
EØS-Udvalg den 21 . marts 1994 om ændring af protokol 47 og visse bilag til
EØS-aftalen i 1 );

Kommissionens forordning ( EF) nr. 870/95 af 20. april 1995 om anvendelse af traktatens
artikel 85, stk. 3 , på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem
linjerederier ( konsortier) i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 479/92 (2 ) bør
indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XIV til aftalen indføjes følgende punkt efter punkt 11b ( Kommissionens
forordning (EØF) nr. 1617/93 ):
» 11c. 395 R 0870: Kommissionens forordning (EEr^nr. 870/95 af 20 . april 1995 om

anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler,

vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) i henhold til
Rådets forordning ( EØF) nr. 479/92 (EFT nr. L 89 af 21 . 4 . 1995, s. 7).
Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpas
ninger:
a ) I artikel 2 erstattes ordene » havne i Fællesskabet « med » havne i det af EØS-aftalen
omfattede område «.

b ) I artikel 7, stk. 1 , erstattes » forudsat at de pågældende aftaler i overensstemmelse
med Kommissionens forordning (EØF) nr. 4260/88 anmeldes til Kommissionen, og
denne ikke inden udløbet af en frist på seks måneder modsætter sig fritagelse « med
» forudsat at de pågældende aftaler i overensstemmelse med Kommissionens
forordning ( EØF) nr. 4260/88 og de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til
EØS-aftalen anmeldes til Kommissionens eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, og den
kompetente tilsynsførende myndighed ikke inden udløbet af en frist på seks
måneder modsætter sig fritagelse «.

c ) I artikel 7, stk. 2, erstattes » Kommissionen « med » Europa-Kommissionen eller
EFTA-Tilsynsmyndigheden « .
C ) EFT nr. L 160 af 28 . 6. 1995 , s. 1 .
(2 ) EFT nr. L 89 af 21 . 4. 1995, s. 7.
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d ) I artikel 7, stk. 5, erstattes andet punktum med følgende:
» Den skal rejse indsigelse, hvis den modtager en anmodning herom fra en stat, der
henhører under dens kompetenceområde , inden for en frist på tre måneder regnet
fra videresendelsen af den i stk. 1 omhandlede anmeldelse til vedkommende
stater .«

e ) I artikel 7, stk. 6, erstattes andet punktum med følgende:
» Er indsigelsen imidlertid rejst efter anmodning fra en stat, der henhører under
dens kompetenceområde, og som fastholder sin indvending, kan den kun tilbage
kaldes efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på
Søtransportområdet. «
f) I slutningen af artikel 7, stk. 9, tilføjes følgende:

» eller i den tilsvarende bestemmelse i protokol 21 til EØS-aftalen «.
g ) I det indledende stykke i artikel 12 erstattes ordene »I overensstemmelse med
artikel 6 i forordning ( EØF ) nr. 479/92 kan Kommissionen « med » Kommissionen
kan enten på eget initiativ eller efter anmodning fra den anden tilsynsførende
myndighed eller fra en stat, der henhører under dens kompetenceområde, eller fra
fysiske eller juridiske personer, som påstår at have berettiget interesse heri «.
Artikel 2

Teksterne til forordning (EF) nr. 870/95 på islandsk og norsk, som er knyttet til de
respektive sproglige udgaver af denne afgørelse, er autentiske.
Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996, forudsat at Det Blandede EØS-Udvalg
har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103 , stk . 1 .
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . marts 1996.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand
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Nr . L 124/15

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 13 /96

af den 1 . marts 1996

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og

ud fra følgende betragtninger:
Bilag XX til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 75/95 truffet af Det Blandede
EØS-Udvalg ( J );
Rådets direktiv 94/66/EF af 15 . december 1994 om ændring af direktiv 88/609/EØF om
begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (2 ) bør indarbejdes
i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XX til aftalen indføjes følgende led i punkt 19 ( Rådets direktiv 88/609/EØF ):
», som ændret ved
— 394 L 0066: Rådets direktiv 94/66/EF af 15 . december 1994 ( EFT nr. L 337 af
24. 12 . 1994, s. 83 ).«
Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 94/66/EF, som er vedlagt som bilag til de
pågældende sprogs versioner af denne afgørelse, er autentisk.
Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996, forudsat at de i aftalens artikel 103,
stk . 1 , omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fcellesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . marts 1996 .

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand

O EFT nr. L 57 af 7. 3 . 1996 , s . 41 .
( 2 ) EFT nr. L 337 af 24 . 12 . 1994, s . 83 .
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 14/96

af den 4. marts 1996

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til
EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og
ud fra følgende betragtninger:

Bilag II til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 13/95 truffet af Det Blandede
EØS-UdvalgC );
Kommissionens direktiv 95/42/EF af 19. juli 1995 om ændring af direktiv 93/102/EF om
ændring af direktiv 79/112/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for
sådanne ( 2 ) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til aftalen indføjes følgende led i punkt 18 ( Rådets direktiv
79/112/EØF):

»— 395 L 0042 : Kommissionens direktiv 95/42/EF af 19 . juli 1995 ( EFT nr. L 182 af
2 . 8 . 1995 , s. 20).«
Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 95/42/EF, som er vedlagt som bilag til de
pågældende sprogs versioner af denne afgørelse, er autentisk.
Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996 , forudsat at de i aftalens artikel 103 ,
stk. 1 , omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende .

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 1996.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand

0 ) EFT nr. L 83 af 13 . 4. 1995, s. 45 .
(2 ) EFT nr. L 182 af 2 . 8 . 1995 , s. 20 .
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 15/96

af den 4 . marts 1996

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering ) til
EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og
ud fra følgende betragtninger:

Bilag II til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 46/95 truffet af Det Blandede
EØS-Udvalg (');
Kommissionens direktiv 95/35/EF af 14 . juli 1995 om ændring af Rådets direktiv
91 /414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ( 2 ) bør indarbejdes i aftalen;

Kommissionens direktiv 95/36/EF af 14 . juli 1995 om ændring af Rådets direktiv
91 /414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ( 3 ), bør indarbejdes i afta
len —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I punkt 12a ( Rådets direktiv 91/414/EØF ) i kapitel XV i bilag II til aftalen tilføjes
følgende led:
»— 395 L 0035 : Kommissionens direktiv 95/35/EF af 14. juli 1995 ( EFT nr. L 172 af
22. 7. 1995 , s. 6 )

395 L 0036: Kommissionens direktiv 95/36/EF af 14 . juli 1995 ( EFT nr. L 172 af
22 . 7. 1995 , s. 8 )«.

Artikel 2

Teksterne til direktiv 95/35/EF og 95/36/EF på islandsk og norsk, som er knyttet til de
respektive sproglige udgaver af denne afgørelse, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996, forudsat at Det Blandede EØS-Udvalg
har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103 , stk. 1 .
(') Endnu ikke offentliggjort i Tidende.
( 2 ) EFT nr. L 172 af 22 . 7. 1995 , s. 6 .
( 3 ) EFT nr. L 172 af 22 . 7. 1995 , s . 8 .

Nr. L 124/17
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Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 1996 .
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 16/96

af den 4 . marts 1996

( om ændring af bilag XV ( Statsstøtte ) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som
tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og

ud fra følgende betragtninger:
Bilag XV til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 21 /95 truffet af Det Blandede
EØS-Udvalg (');
Rådet for Den Europæiske Union har vedtaget Rådets forordning ( EF ) nr. 3094/95 af
22 . december 1995 om støtte til skibsbygningsindustrien ( 2 ), hvori dets forpligtelser i
henhold til OECD-aftalen om overholdelse af normale konkurrencevilkår i den kommer

cielle skibsbygnings- og skibsreparationsindustri er indarbejdet;

i artikel 10 i forordning ( EF ) nr. 3094/95 fastsættes det, at såfremt OECD-aftalen om
overholdelse af normale konkurrencevilkår i den kommercielle skibsbygnings- og skibsre
parationsindustri ikke træder i kraft den 1 . januar 1996 , skal de relevante artikler i
Rådets direktiv 90/684/EØF af 21 . december 1990 om støtte til skibsbygningsindu
strien ( 3 ), senest ændret ved direktiv 94/73/EF (4), fortsat gælde indtil aftalens ikrafttræ
delse, dog senest indtil den 1 . oktober 1996 ;
de relevante artikler i direktiv 90/684/EØF, som indarbejdet i EØS-aftalen, bør med
henblik på at opretholde ensartede bestemmelser inden for EØS fortsat gælde i EØS , så
længe de gælder i Den Europæiske Union;

punkt lb i bilag XV til aftalen bør derfor ændres —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

Under punkt lb ( Rådets direktiv 90/684/EØF) i bilag XV til aftalen tilføjes følgende
tilpasning:
» t ) Artikel 13 affattes således: Bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse,
indtil artikel 1-9 i Rådets forordning ( EF) nr. 3094/95 om støtte til skibsbygnings
industrien træder i kraft i Det Europæiske Fællesskab, dog senest indtil den
1 . oktober 1996 .«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996, forudsat at Det Blandede EØS-Udvalg
har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103 , stk. 1 . Den
finder anvendelse fra den 1 . januar 1996 .
(•)
(2 )
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

158
332
380
351

af
af
af
af

8 . 7. 1995 , s .
30 . 12 . 1995 ,
31 . 12. 1990 ,
21 . 12 . 1994 ,

43 .
s. 1 .
s . 27.
s . 10.
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Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 1996.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 11/96

af 12 . marts 1996

om ændring af bilag VI ( Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og
ud fra følgende betragtninger:
Bilag VI til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 1/96 truffet af Det Blandede
EØS-UdvalgC );
anvendelsen af afgørelse nr. 155 af 6. juli 1994 om de blanketter, der skal benyttes ved
anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 401-411 )
blev for de nye medlemsstater Østrig, Sverige og Finland bekræftet ved afgørelse nr. 157
af 1 . juli 1995 truffet af De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for
Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring;
afgørelse nr. 155 af 6 . juli 1994 om de blanketter, der skal benyttes ved anvendelsen af
Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og ( EØF) nr. 574/72 (E 401-411 ) (2) truffet af De
Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres
Sociale Sikring bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 29 ( afgørelse nr. 130) i bilag VI til aftalen:
»— 395 D 0353 : Afgørelse nr. 155 af 6 . juli 1995 (E 401-411 ) ( EFT nr. L 209 af
5 . 9 . 1995 , s. 1 ).«

Artikel 2

Følgende led tilføjes i punkt 42 ( afgørelse nr. 147) i bilag VI til aftalen:
», som ændret ved:

— 395 D 0353 : Afgørelse nr. 155 af 6 . juli 1995 (E 401-411 ) (EFT nr. L 209 af 5 . 9.
1995, s . 1 ).«

Artikel 3

Teksterne til afgørelse nr. 155 på islandsk og norsk, som er knyttet til de respektive
sproglige udgaver af denne afgørelse, er autentiske.
0 ) EFT nr. L 90 af 11 . 4. 1996, s. 38 .
( 2 ) EFT nr. L 209 af 5 . 9. 1995 , s . 1 .
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Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996, forudsat at Det Blandede EØS-Udvalg
har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103 , stk. 1 .
Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12 . marts 1996.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand
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Nr. L 124/23

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 9/96

af den 26 . marts 1996

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til
EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og
ud fra følgende betragtninger:
Bilag II til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 15/96 truffet af Det Blandede
EØS-Udvalg (');

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/27/EF af 29 . juni 1995 om ændring af Rådets
direktiv 86/662/EØF om begrænsning af støjemissionen fra hydrauliske gravemaskiner,
gravemaskiner med tove, dozere og læssere samt gravelæssemaskiner ( 2 ) bør indarbejdes i
aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag II til aftalen indføjes følgende led i kapitel VI, punkt 10 ( Rådets direktiv
86/662/EØF ):

» — 395 L 0027: Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/27/EF af 29. juni 1995
(EFT nr. L 168 af 18 . 7. 1995 , s . 14 ).«
Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 95/27/EF, som er vedlagt som bilag til de
pågældende sprogs versioner af denne afgørelse, er autentisk.
Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996, forudsat at de i aftalens artikel 103,
stk . 1 , omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26 . marts 1996 .

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand

( 1 ) Se side 17 i denne Tidende .
( 2 ) EFT nr. L 168 af 18 . 7. 1995 , s . 14.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 17/96

af den 26. marts 1996

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til
EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og
ud fra følgende betragtninger:

Bilag II til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 14/96 truffet af Det Blandede
EØS-Udvalgf 1 );
Kommissionens direktiv 95/3 l/EF af 5 . juli 1995 om specifikke renhedskriterier for
sødestoffer til brug i levnedsmidler (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

1.

I bilag II til aftalen indføjes følgende led i kapitel XII, punkt 16 ( Rådets direktiv

78/663/EØF):

»— 395 L 0031 : Kommissionens direktiv 95/31/EF af 5 . juli 1995 ( EFT nr. L 178 af
28 . 7. 1995 , s . 1 ).«

2. Følgende punkt indsættes efter punkt 46 ( Kommissionens direktiv 89/107/EØF) i
kapitel XII i bilag II til aftalen:
» 46a. 395 L 0031 : Kommissionens direktiv 95/31/EF af 5 . juli 1995 om specifikke
renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT nr. L 178 af
28 . 7. 1995 , s. 1 ).«

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 95/31/EF, som er vedlagt som bilag til de
pågældende sprogs versioner af denne afgørelse, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996, forudsat at de i aftalens artikel 103,

stk. 1 , omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.
(') Se side 16 i denne Tidende.
(2 ) EFT nr. L 178 af 28 . 7. 1995 , s. 1 .
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Nr . L 124/25

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26 . marts 1996 .
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand

Nr. L 124/26
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 18/96

af den 26. marts 1996

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til
EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og

ud fra følgende betragtninger:
Bilag II til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 38/94 truffet af Det Blandede
EØS-Udvalg (');

Kommissionens sjette direktiv 95/32/EF af 7. juli 1995 om analysemetoderne for kontrol
af kosmetiske midlers sammensætning ( 2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

I bilag II til aftalen indføjes følgende efter kapitel XVI, punkt 6 (Kommissionens femte
direktiv 93/73/EØF ):

» 7. 395 L 0032: Kommissionens sjette direktiv 95/32/EF af 7. juli 1995 om
analysemetoderne for kontrol af kosmetiske midlers sammensætning ( EFT nr.
L 178 , af 28 . 7 . 1995 , s . 20 ).«
Artikel 2

Den islandske og norske udgave af Kommissionens sjette direktiv 95/32/EF, som er
vedlagt som bilag til de pågældende sprogs versioner af denne afgørelse, er autentisk .
Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996 , forudsat at de i aftalens artikel 103 ,
stk. 1 , omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende .

Udfærdiget i Bruxelles den 26 . marts 1996 .

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand

(') EFT nr. L 372 af 31 . 12 . 1994, s . 11 .
( 2 ) EFT nr . L 178 af 28 . 7. 1995 , s . 20 .
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Nr . L 124/27

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 19/96

af den 26 . marts 1996

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og
ud fra følgende betragtninger:
Bilag XIII til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 74/95 truffet af Det Blandede
EØS-UdvalgC ),

Rådets direktiv 95/50/EF af 6 . oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedu
rer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (2 ) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

I bilag XIII til aftalen indføjes følgende efter punkt 17c ( Rådets beslutning 93/704/EF):
» 17d . 395 L 0050: Rådets direktiv 95/50/EF af 6 . oktober 1995 om indførelse af

ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej
( EFT nr. L 249 af 17. 10. 1995 , s. 35 ).«
Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 95/50/EF, som er vedlagt som bilag til de
pågældende sprogs versioner af denne afgørelse, er autentisk.
Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996, forudsat at de i aftalens artikel 103,
stk. 1 , omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26 . marts 1996 .

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand

(') EFT nr. L 57 af 7. 3 . 1996 , s . 36 .
( 2 ) EFT nr. L 249 af 17. 10 . 1995 , s. 35 .
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 20/96

af den 26. marts 1996

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og
ud fra følgende betragtninger:
Bilag XIII til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 8/96 truffet af Det Blandede
EØS-UdvalgH ;
Rådets direktiv 95/21/EF af 19 . juni 1995 om håndhævelse over for skibe, der anløber
Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af interna

tionale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og
arbejdsvilkår om bord ( havnestatskontrol) (2) bør indarbejdes i aftalen —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

I bilag XIII til aftalen indføjes følgende efter punkt 56a ( Kommissionens forordning
(EØF ) nr. 2158/93 ):

» 56b. 395 L 0021 : Rådets direktiv 95/21 /EF af 19. juni 1995 om håndhævelse over
for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlems
staternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for
forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord ( havnestats
kontrol) ( EFT nr. L 157 af 7. 7. 1995 , s. 1 ),«
Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 95/21 /EF, som er vedlagt som bilag til de
pågældende sprogs versioner af denne afgørelse, er autentisk.
Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996, forudsat at de i aftalens artikel 103 ,
stk. 1 , omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 1996.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand

(') EFT nr. L 102 af 25 . 4 . 1996, s. 51 .
(2 ) EFT nr. L 157 af 7. 7. 1995, s. 1 .
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 21/96

af den 26 . marts 1996

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som
ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, i det følgende benævnt » aftalen «, særlig artikel 98 , og

ud fra følgende betragtninger:
Bilag XIII til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 8/96 truffet af Det Blandede
EØS-Udvalg ( 1 );
Rådets resolution 95/C 264/01 af 28 september 1995 om implementering af telematik
inden for vejtransportsektoren ( 2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XIII til aftalen indføjes følgende efter punkt 85 (Rådets resolution 95/C
169/03 ):

» 86. 395 Y 1011(01 ): Rådets resolution 95/C 264/01 af 28 . september 1995 om
implementering af telematik inden for vejtransportsektoren ( EFT nr. C 264 af
11 . 10 . 1995 , s . 1 ).«
Artikel 2

Den islandske og norske udgave af Rådets resolution 95/C 264/01 , som er vedlagt som
bilag til de pågældende sprogs versioner af denne afgørelse, er autentisk.
Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1 . april 1996, forudsat at de i aftalens artikel 103,
stk. 1 , omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26 . marts 1996 .
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
P. BENAVIDES

Formand

H EFT nr. L 102 af 25 . 4. 1996, s. 51 .
( 2 ) EFT nr. C 264 af 11 . 10 . 1995 . s. 1 .
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EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS BESLUTNING
Nr. 106/95/KOL

af 31 . oktober 1995

om glasemballages fritagelse for en grundafgift på engangsemballage til drikkevarer (støtte
nr. 95-002 ( Norge))

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( J ),
særlig artikel 61 til 63 ,
under henvisning til EFTA-staternes aftale om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en
domstol (2 ), særlig artikel 1 i protokol 3 til aftalen,
efter i overensstemmelse med nævnte artikler at have givet de berørte parter en frist til at
fremsætte deres bemærkninger, og
ud fra følgende betragtninger:

I.

SAGSFREMSTILLING

1 . Anmeldelsen

Ved skrivelse af 20 . januar 1995, der indgik til EFTA-Tilsynsmyndigheden den 24. januar
1995 ( ref. 95-512 A), underrettede den norske regering i overensstemmelse med artikel 1 ,
stk. 3 , i protokol 3 til tilsyns- og domstolsaftalen, EFTA-Tilsynsmyndigheden om planer
om at fritage glasemballage for en grundafgift ( 3 ) på engangsemballage til drikkevarer
(» Grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer «, Stortingsbeslutning St. prp. 1
( 1994-95 )), dvs. enhver form for emballage, der ikke anvendes mere end en gang til
samme formål uden forudgående forarbejdning. Ved skrivelse af 3 . februar 1995 ( ref.
95-573 D ) anmodede EFTA-Tilsynsmyndigheden den norske regering om yderligere
oplysninger. Disse yderligere oplysninger indgik til Tilsynsmyndigheden den 16 . februar
1995 ( ref. 95-979 A) ved telefax dateret den 15 . februar 1995 .

2. Støtteforanstaltningens indhold og formål

Den norske regering påtænker at fritage glasbeholdere for en indirekte afgift på
engangsemballage til drikkevarer. Afgiften beløber sig for øjeblikket til 0,70 nrk. pr.
enhed indre emballage. Afgiftsfritagelsen skal gælde for alle glasbeholdere, såvel importe
rede som norsk producerede. Støtteforanstaltningen har først og fremmet et sektoralt
sigte, nemlig at sikre en videreførsel af produktionen på PLM Moss Glassverk A/S .
PLM-koncernen havde oprindeligt besluttet at nedlægge produktionen i Norge på grund
af manglende rentabilitet.
(') I det følgende benævnt EØS-aftalen .
(2) I det følgende benævnt tilsyns- og domstolsaftalen.

(3) Begrebet grundafgift anvendes bl.a. for at sondre mellem denne afgift og den differentierede
miljøafgift på genvindingsbeholdere på grundlag af genvindingsgrad.
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Miljøafgiftsstrukturen i Norge, især afgifterne på drikkevareemballager, er i henhold til de
norske myndigheder gået hårdt ud over rentabiliteten af PLM Moss Glassverk A/S. De
norske afgifter på drikkevareemballage og energiafgifter er ifølge anmeldelsen ekstraordi
nært høje i forhold til andre EØS-landes afgifter. Den norske regering har fundet det
nødvendigt at kompensere for dette ved at indføre den pågældende støtteforanstaltning.

PLM Moss Glassverk A/S er den største forbruger af indsamlet glasaffald, som forarbej
des med henblik på genvinding. Virksomheden anses derfor af de norske myndigheder for
at have afgørende betyndning for det norske system for genvinding af glas. De norske
myndigheder mener, at det norske system for genvinding af glas vil være i fare, hvis
PLM-koncernen lukker det norske datterselskab.

De norske myndigheder anser støtten for omfattet af de undtagelsesbestemmelser, der er
indeholdt i artikel 61 , stk . 3 , litra c ), i EØS-aftalen, på grund af betydningen af at
bibeholde glasproduktion i Norge, de dertil knyttede miljøaspekter og de virkninger, som
virksomhedens eventuelle lukning vil få for beskæftigelsen i en region præget af industriel
tilbagegang.

3 . PLM Moss Glassverk A/S og markedet for drikkevareemballage
PLM Moss Glassverk A/S

PLM Moss Glassverk A/S er den eneste norske producent af glasemballage. Virksomhe
dens produktionsanlæg er placeret i Moss, som er administrativ hovedby i regionen
Østfold . Virksomheden er blandt de virksomheder, der beskæftiger flest personer i
regionen. Virksomheden er et datterselskab af PLM-koncernen, hvis hovedsæde ligger i
Sverige (4). PLM-koncernen erhvervede Moss Glassverk A/S ( 5 ) efter selskabets konkurs i
1989 . PLM Moss Glassverk A/S har fremvist underskud siden 1992 . Underskuddet beløb

sig i 1993 til 10,3 mio. nrk.
PLM Moss Glassverk A/S beskæftiger ca . 285 personer. Produktionsanlægget består af to
smelteovne og fire produktionsmaskiner til samtidig kørsel via fem produktionslinjer.
Smelteovnenes gennemsnitlige nedslidningstid er otte år, hvorefter de skal ombygges. Den
ene ovn vil være nedslidt i løbet af 1995 og den anden i 1996 . PLM-koncernen skulle
derfor træffe en beslutning om enten at reparere ovnen midlertidigt, hvilket vil koste 20
mio . nrk, eller investere i en ny smelteovn til 33 mio. nrk. I begge tilfælde ville det
desuden være nødvendigt at investere i den anden ovn.

En forudsætning for at vælge det første alternativ var en gradvis nedtrapning af
produktionen i Norge i perioden 1995-98 med øgede investeringer og produktion på
PLM-koncernens anlæg i Limmared i Sverige. Med det andet alternativ kunne produktio
nen i Norge videreføres til efter år 2000. PLM stillede imidlertid som betingelse for at
vælge det andet alternativ, at produktionen i Norge skulle være rentabel.

Oprindeligt traf PLM-koncernen den 5 . december 1994 afgørelse om en gradvis nedlæg
gelse af produktionen på PLM Moss Glassverk A/S. Efter samråd med den norske
regering indvilligede PLM-koncernen imidlertid i det andet alternativ som beskrevet
ovenfor.

Produktionstallene for PLM Moss Glassverk A/S for perioden 1990-94 viser betydelige
udsving i såvel værdi som mængde . Stykværdien for engangsemballage til læskedrikke,
nemlig den af virksomhedens produktkategorier, som forventes mest berørt af afgiftsfrita
gelsen, er faldet gennem hele observationsperioden.
(') PLM er en af Europas førende emballageproducenter. PLM fremstiller og markedsfører en række
forbrugsemballager i metal, glas og plast.
(2) Oprettet i 1898 .
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Støtte til Moss Glassverk A/S

De norske myndigheder har anslået den finansielle fordel for PLM Moss Glassverk A/S
ved en fritagelse for afgiften på glasemballage til 13 mio. nrk. årligt. Beløbet fremkommer
ved at multiplicere antal engangsbeholdere til drikkevarer fremstillet af glas på Moss
Glassverk A/S med stykafgiften, nemlig 0,70 nrk.
Moss Glassverk A/S modtog i 1994 direkte støtte i form af 11 mio. nrk. ydet af den
norske regering ( ! ) i 1993 i henhold til en midlertidig støtteordning for at sikre indsamling
og genvinding af glas i Norge. Norsk Glassgjenvinning A/S, som er den virksomhed, der
har specialiseret sig i indsamling og forarbejdning af glas med henblik på genbrug som
råmateriale, blev tildelt 1 mio. nrk . i henhold til samme ordning i 1994. Den midlertidige
støtteordning udløb den 31 . december 1994.

Markedet for drikkevareemballage i Norge
Markedet for drikkevareemballage kan ikke udskilles fra markedet for drikkevarer. På
efterspørgselssiden træffer forbrugeren sædvanligvis et samtidigt valg mellem forskellige
drikkevarer og forskelligt udvalg af emballager. På udbudssiden, afhængigt af emballage

materialet, finder emballageproduktionen ofte sted sideløbende med produktionen og
emballeringen af drikkevaren. Glasemballage skal imidlertid fremstilles separat.
Følgende oplysninger, der er uddrag fra et mere omfattende materiale, viser nogle særlige
kendetegn ved det norske marked.

01 sælges sædvanligvis enten i returglasflasker ( markedsandel i 1993 på 72% ) eller som
fadøl ( markedsandel i 1993 på 27% ). Med hensyn til engangsemballage udgør metaldåser
kun en markedsandel på 1 % af ølmarkedet. Plastbeholdere synes kun i meget begrænset
omfang anvendt til øl .
Med hensyn til læskedrikke tilsat kulsyre har returplastemballage overtaget markedet på
glasflaskernes bekostning. Markedsandelen for returglasflasker er faldet fra 88% i 1990
til 26% i 1993, hvorimod markedsandelen for plastbeholdere er steget fra 1 % til 73% i
løbet af samme periode (2). Metaldåser tegner sig, som på ølmarkedet, for en stabil
markedsandel på 1% . Markedsandelene for glasemballage til saft og andere læskedrikke
ikke tilsat kulsyre synes forholdsvis stabile, selv om de disponible oplysninger viser et let
fald for glasbeholdere også på dette markedssegment.
Det samlede forbrug i Norge var i 1994 219 mio. liter øl, 526 mio. liter læskedrikke tilsat
kulsyre og 200 mio. læskedrikke uden tilsætning af kulsyre .
Næsten alt øl, der sælges i returglasflasker, er indenlandsk produktion, hvorimod
importeret øl hovedsageligt sælges i metaldåser og engangsglasflasker samt i et mindre
omfang i returglasflasker. Halvdelen af forbruget af spiritus, vin og stærkt øl sælges i
returglasflasker, den anden halvdel i engangsglasflasker. Næsten samtlige sådanne drikke
varer, der sælges i returglasflasker, fremstilles i Norge, mens de importerede sælges i
engangsglasflasker. Læskedrikke tilsat kulsyre, som sælges i returemballage (glas og PET
(plast)), fremstilles hovedsageligt i Norge, mens læskedrikke, der sælges i engangsemballa
ge (hovedsageligt metaldåser), udelukkende importeres.
Tabel 1 nedenfor er uddrag fra statistikker (3 ), der offentliggøres af den norske sammen
slutning af emballageproducenter (4 ). HS-klassificeringssystemet gør det ikke muligt ensi
digt at kortlægge eksport og import af indre emballage til drikkevarer fremstillet af metal
eller plast. Denne type beholdere er derfor ikke omfattet af tabel 1 . Tabellen viser en
generel fremgang for eksporten af glasflasker til alkoholholdige og alkoholfrie produkter,
og sådanne kan kun være fremstillet på PLM Moss Glassverk A/S. Dette stemmer overens
(') Budsjettinnstilling S II ( 1993-94 ), kapitel 1442, post 70.
(2) I henhold til det norske Industri- og Energiministerium øgedes markedsandelen for returplastem
ballage yderligere i 1994 til ca. 93% på bekostning af glasemballage.
(3 ) Kilde: NOS Utenrikshandel.
(4) Den Norske Emballasjeforening — Emballasjeindustriens Landsforening (EIL).
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med PLM-koncernens beslutning om at lukke et af sine produktionsanlæg i Sverige
( Hammar) og overføre en del af produktionen til Norge efter erhvervelsen af Moss
Glassverk A/S . Den norske import af glasflasker er også steget gennem samme periode,
omend i mindre omfang.
Tabel 1

Import og eksport af drikkevareemballage

1990

Beskrivelse

HS nr.

\

\

1991

1993

Import

Eksport

Import

Eksport

Import

Eksport

( mio .

( mio.

( mio.

( mio.

(mio.

( mio.

nrk.)

nrk.)

nrk.)

nrk.)

nrk.)

nrk.)

2,0

23,6

8,1

22,4

7,1

31,5

4,5

0,2

2,9

13,0

2,6

23,7

12,1

9,1

14,4

25,6

17,1

6,7

Glasemballage
7001.9001

Flasker: øl og
mineralvand

7001.9002

\

Flasker: vin, spiritus
eller saft

7001.9005

Øvrige flasker

4 . Afgifter på drikkevareemballage
Den 1 . januar 1994 indførtes en grundafgift (»grunnavgift«) på al engangsemballage til
drikkevarer ('). Afgiften blev anvendt fra 1 . januar 1995 og beløber sig til 0,70 nrk. pr.
stk. Afgiften pålægges al engangsemballage uanset indsamlings- eller genvindingsniveau.
Engangsemballage defineres ( 2 ) som al emballage, der ikke genanvendes til samme formål.
Grundafgiften pålægges engangsemballage ( 3 ) til alle drikkevarer, bortset fra a) mælk og
mælkeprodukter, b) drikkevarer fremstillet af kakao, chokolade og koncentrater af
sådanne produkter og c) produkter i pulverform. En fritagelse for drikkevarer fremstillet
af te og kaffe blev ophævet pr. 1 . januar 1995 .

Afgiften opkræves på samme vis for alle former for emballage enten på importtidspunktet
eller ved beholderens påfyldning med drikkevaren/varens færdigforarbejdning. Grundaf
giften betales ikke direkte af PLM Moss Glassverk A/S . Afgiften pålægges ikke drikke
vareemballage, der eksporteres fra Norge.

Grundafgiften undersøges for øjeblikket af Tilsynsmyndigheden for at vurdere afgiftens
forenelighed med EØS-aftalens artikel 14 .

Den 1 . juli 1993 indførtes der ud over grundafgiften en differentieret miljøafgift, som
principielt pålægges alle drikkevarebeholdere (4). Miljøafgiften differentieres i forhold til
genvindingsgraden for hver enkelt emballagetype i overensstemmelse med forskrifterne
om retursystemer for drikkevareemballage . Den fulde afgift, som pålægges beholdere, der
ikke genvindes, udgør 3,00 nrk. pr. stk. Den reducerede afgiftssats for glasbeholdere, der
genvindes, er 1,05 nrk. pr. stk. Der findes ikke indsamling- eller genvindingssystemer for
andre drikkevareemballager end glas. Sådanne systemer er dog under oprettelse ( 5 ).
(') St.prp. nr. 1 ( 1994-95) Skatter og avgifter til statskassen, Grunnavgift på engangsemballasje for
drikkevarer .

(2 ) Jf. artikel 2, litra b) i » Forskrifter om grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer fastsatt
av Finansdepartementet 30. december 1993 «.
(3 ) Med et rumindhold på ikke over 4 liter!
(4) Miljøafgiften og forskrifterne om retursystemer for drikkevareemballager er nærmere beskrevet i
Tilsynsmyndighedens beslutning af 13 . april 1995 om at indlede en procedure (EFT nr. C 212 af
17. 8 . 1995 , s . 6 ).

(5 ) Norsk industri indgik den 14. september 1995 fire aftaler med det norske Miljøministerium om
genvinding af andre emballagematerialer.
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5. Det norske system for indsamling og genvinding af glasaffald
Indsamling og genvinding af glasemballage foregår i henhold til de norske forskrifter for
retursystemer for drikkevareemballage af 10. december 1993 .

Indsamling af glasaffald blev \ Norge påbegyndt i 1988 . I 1992 tog PLM Moss
Glassverk A/S initiativ til at oprette Norsk Glassgjenvinning A/S (NGG ), som er det
selskab, der har specialiseret sig i indsamling og forarbejdning af glas til genbrug som
råmateriale. NGG påbegyndte driften i 1993 og er godkendt af de statslige instanser for
forureningskontrol i henhold til de ovennævnte forskrifter. NGG's retursystem forventes i
1995 at få en returprocent på 65 . Omkostningerne ved retursystemet dækkes gennem et
genvindingsgebyr pr. enhed glasemballage, som NGG-medlemmerne betaler til NGG, og
selskabets indtægter fra salg af forarbejdet glasaffald. Afhængigt af den pågældende
glasemballages miljøvenlighed betaler NGG-medlemmerne således grundafgiften
(= 0,70 nrk. pr. enhed ), miljøafgiften til reduceret sats ( 35 % af den fulde miljøafgiftssats

= 1,05 nrk. pr. enhed)^ og genvindingsgebyret til NGG.
NGG opkøber glasaffald fra kommunerne, som selv forestår indsamlingen. NGG forar
bejder dernæst glasaffaldet og sælger råmaterialet til PLM Moss Glassverk A/S eller andre
købere . NGG aftager alt glas, herunder glasaffald produceret på PLM Moss Glassverk
A/S og importeret glas . Det betyder, at der indsamles mere glas ( 38 000 tons i 1995 ), end
PLM Moss Glassverk A/S kan genvinde (25 000 tons i 1995 ). Nye former for genvinding
af glas er derfor blevet undersøgt. Det førte i 1995 til, at glas indsamlet af NGG anvendes
til fremstilling af en særlig form for glasuld (» glava «). NGG's leverancer til fremstilling af
» glava « forventes i 1995 at nå op på ca. 6 000 tons. Det norske forskningsinstitut
SINTEF har netop igangsat et projekt for at undersøge muligheden for at anvende
glasaffald som råmateriale til fremstilling af en særlig form for beton (» glasbeton «).
Projektet befinder sig dog i den indledende fase . Der er endnu ikke fundet anvendelses
muligheder for de resterende 7 000 tons, men eksportmulighederne undersøges.

II. PROCEDUREN I HENHOLD TIL ARTIKEL 1 , STK. 2, I PROTOKOL 3 TIL TILSYNS- OG
DOMSTOLSAFTALEN

1 . Undersøgelsesproceduren

EFTA-Tilsynsmyndigheden besluttede den 13 . april 1995 ( beslutning nr. 40/95/KOL) at
indlede en formel undersøgelsesprocedure over for den påtænkte støtteforanstaltning. Den
norske regering underrettedes om beslutningen ved skrivelse af 18 . april 1995 (vor ref.
95-2478 _D ) indeholdende en kopi af Tilsynsmyndighedens beslutning af 13 . april 1995 ,
hvorved den norske regering får en frist på en måned at regne fra modtagelsen af
Tilsynsmyndighedens beslutning til at fremsætte sine bemærkninger og fremsende alle
nødvendige oplysninger for undersøgelsen af sagen til Tilsynsmyndigheden . Den norske
regering blev mindet om dens forpligtelse til ikke at lade de påtænkte foranstaltninger
træde i kraft, før proceduren har ført til en endelig stillingtagen. Den norske regering
fremsendte ved skrivelse af 30. maj 1995, modtaget samme dag (ref. 95-3289 A), sine
bemærkninger til Tilsynsmyndighedens beslutning. Den påtænkte støtteforanstaltning blev
drøftet på et møde med de norske myndigheder den 12 . juni 1995 .
Europa-Kommissionen blev underrettet i overensstemmelse med protokol 27 til EØS
aftalen gennem en kopi af beslutningen. Beslutningens hovedpunkter blev offentliggjort i
form af en meddelelse i EØS-afsnittet i De Europæiske Fællesskabers Tidende (EFT
nr. C 212 af 17. august 1995, side 6-13 ) og i EØS-tillægget hertil, hvorved også andre
EFTA-stater, der er part i EØS-aftalen, EF-medlemsstater og øvrige interesserede parter
blev underrettet og opfordret til at fremsætte deres bemærkninger inden for en frist på en
måned at regne fra datoen for offentliggørelsen .
Tilsynsmyndigheden har modtaget bemærkninger fra følgende interesserede parter: Beve
rage Can Makers Europe (ref. 95-5245 A), Elopak A/S ( ref. 95-5376 A), Tetra Pak A/S
(ref. 95-5374 A), Prosess- og foredlingsindustriens Landsforening (ref. 95-5416 A) og
Norges Dagligvarehandels Forbund (ref. 95-5618 A). Tilsynsmyndigheden har ved
skrivelse af 21 . september 1995 (ref. 95-5504 D ) og 4 . oktober 1995 ( ref. 95-5800 D )
fremsendt kopier af ovennævnte interesserede parters bemærkninger til den norske
regering med anmodning om, at denne fremsætter bemærkninger hertil . Den norske
regerings bemærkninger blev modtaget ved telefax af 20 . oktober 1995 (ref. 95
6092 A).
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2 . Bemærkninger fra den norske regering
Med hensyn til en eventuel fritagelse for det generelle forbud mod statsstøtte i artikel 61 ,
stk . 1 ., under henvisning til artikel 61 , stk . 3 , litra c ), og til reglerne for statsstøtte til
miljøbeskyttelse understreger de norske myndigheder især to faktorer. For det første den
betydelige rolle, som PLM Moss Glassverk A/S spiller for det norske system for

genvinding af glasaffald, og for det andet den negative økonomiske virkning, som afgiften
har for selskabet. Kombineret med andre miljøafgifter samt vanskelige og hurtigt
skiftende markedsvilkår er selskabet, efter de norske myndigheders opfattelse, blevet
hårdt ramt ved indførelsen af den nye miljøbeskatning af drikkevareemballage.

De norske myndigheder anerkender, at den fritagelse for grundafgiften, der tænkes
indført for glasemballage, udgør statsstøtte som defineret i EØS-aftalens artikel 61 , og de
har derfor anmeldt den påtænkte støtteforanstaltning til Tilsynsmyndigheden. De norske
myndigheder er enige i, at EØS-aftalens artikel 61 ikke kan anvendes til at omgå aftalens
regler om frie varebevægelser. Det hævdes imidlertid, at en fritagelse for grundafgiften for
glas , der kan genvindes, ikke vil have denne virkning. Med henvisning til, at al
engangsglasemballage, herunder importeret emballage, vil blive fritaget for grundafgiften,
mener de norske myndigheder ikke, at afgiftsfritagelsen giver anledning til forskelsbe
handling af indenlandsk producerede og importerede varer.

De norske myndigheder mener endvidere, at undtagelsesbestemmelsen i artikel 61 , stk. 3,
litra c ), i nærværende sag giver mulighed for fritagelse for det generelle forbud mod støtte
i artikel 61 , stk. 1 . Der henvises til punkt 15.4.3 ( første afsnit ) i retningslinjerne for
statsstøtte ('), som tillader statsstøtte i forbindelse med affaldsforvaltning og midlertidig
fritagelse for nye miljøafgifter.

Under henvisning til markedsvilkårene for forarbejdet glasaffald i Norge og genvindings
systemet for glasaffald (2 ) konkluderer de norske myndigheder, at genvindingssystemet for
glas i vid udstrækning er baseret på den kapacitet, som PLM Moss Glassverk A/S har til
at genvinde sådant glas, da der for øjeblikket ikke findes noget bæredygtigt alternativ.
Lukkes den eneste norske glasfabrik, vil hele systemet være i fare .

Under henvisning til punkt 15.4.3 (tredje afsnit) i retningslinjerne for statsstøtte, som
åbner mulighed for midlertidig fritagelse for nye miljøafgifter, når en sådan er nødvendig
for at kompensere tab af konkurrenceevne som følge af sådanne afgifters indførelse, og til
det af Tilsynsmyndigheden rejste spørgsmål om, hvorvidt der egentlig er sket tab af
konkurrenceevne, mener de norske myndigheder, at den konkurrencemæssige ulempe for
PLM Moss Glassverk A/S må betragtes i en større sammenhæng. I overensstemmelse med
den oprindelige anmeldelse og senere fremsendte supplerende statistikker finder de norske
myndigheder det tilstrækkeligt dokumenteret, at PLM Moss Glassverk A/S har oplevet et
kraftigt fald i efterspørgslen efter deres produkter, bl.a . på grund af indførelsen af nye
produkter ( plastflasker) på markedet. Dette forhold blev yderligere forværret ved indfø
relsen af diverse miljøafgifter, som alle har påvirket PLM Moss Glassverk A/S inden for et
kort tidsrum .

At grundafgiften ikke pålægges eksporterede varer, betyder ikke efter de norske myndig
heders opfattelse, at selskabets internationale konkurrenceevne ikke berøres. Grundafgif
ten anses for en hindring i forbindelse med opretholdelse og oprettelse af et solidt
indenlandsk produktionsgrundlag, som menes at være en forudsætning for at kunne
konkurrere i udlandet. Da glas i udstrakt grad er en indenlandsk produceret vare, da den
er billig, men voluminøs, hvorfor transport over lange distancer ikke er særlig rentabel,
synes det ikke hensigtsmæssigt i nærværende tilfælde at undersøge konkurrenceevnen i
forbindelse med eksportmuligheder. I henhold til de norske myndigheder står det dog
klart, at selskabet set i en større sammenhæng har lidt tab af konkurrenceevne, hvilket er
blevet forstærket af grundafgiftens virkninger.
Endelig lægger de norske myndigheder som i deres oprindelige anmeldelse vægt på, at den
vanskelige beskæftigelsessituation i Østfold, hvor PLM Moss Glassverk A/S udgør en
vigtig del af industrigrundlaget i Moss, gør, at de følger, som beslutningen vil have for
den eneste glasproducent i Norge, og det usikkerhedsmoment, som dette vil skabe for det
norske system for indsamling af glas, bør medtages i betragtningerne ved stillingtagen i
sagen .

(') Proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte vedtaget af Tilsynsmyndigheden den
19. januar 1994 .

( 2 ) Jf. punkt 1.5 i denne beslutning.
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3 . Bemærkninger fra interesserede parter
Beverage Can Makers Europe ( BCME)(') giver udtryk for, at Norge allerede udøver
forskelsbehandling mellem genanvendelse og genvinding, da grundafgiften er til ulempe
for markedsføring af drikkevarer i ikke-genanvendelig emballage uden hensyntagen til,
om emballagen genvindes, og at denne ulempe forstærkes af en yderligere differentieret
miljøafgift på genvindingsbeholdere afhængig af genvindingsgraden. Den påtænkte støtte
foranstaltning vil derfor skabe yderligere forskelsbehandling til skade for drikkevaredå
serne, ligesom genvindingssystemer for glas gøres mere levedygtige, uden at genvinding af
andre emballagetyper lettes gennem en tilsvarende fritagelse . BCME mener, at den
påtænkte støtteforanstaltning er ulogisk, da den truer med at fordreje konkurrencevilkå
rene og derfor vil udgøre en handelshindring.

Elopak A/S og Tetra Pak A/S)(2 ) finder, at den påtænkte afgiftsfritagelse for engangsglas
emballage ikke bør godkendes, da den vil skabe forskelsbehandling til skade for andre
former for drikkevareemballage, hvilket strider mod EØS-aftalens bestemmelser og
hensigten hermed. Grundafgiften menes i sig selv at være i strid med EØS-aftalen og kan
ikke forsvares ud fra miljømæssige hensyn. Det hævdes, at grundafgiften især er til
ulempe for drikkevarekartoner, da mere end to tredjedele af den emballage, der pålægges
afgiften for øjeblikket, hører under denne kategori . Selskaberne anfører, at flere livscyk
lus-undersøgelser har påvist, at drikkevarekartoner i miljømæssig henseende er at fore
trække frem for andre former for drikkevareemballage — herunder returflasker til
drikkevarer som mælk og saft. Norske tapningsvirksomheder og virksomheder, der
fremstiller drikkevarekartoner, har nu også etableret et virksomhedsfinansieret system til
indsamling og genvinding, Norsk Returkartong A/S, hvilket løser affaldsproblemerne i
forbindelse med dfikkevarekartoner .

Fritages glasflasker for afgiften, vil det få betydelig negativ virkning for salg og brug af
drikkevarekartoner, da glasflasker er det nærmeste erstatningsprodukt for drikkevarekar
toner for saftprodukter. En forskelsbehandling på 0,70 nrk . pr. stk . til fordel for
glasflasker vil let kunne føre til et forbrugsskift i efterspørgslen efter saftemballage. Da
engangsglasflasker er betydeligt tungere ( 10-30 gange) end karton, vil affaldsproblemerne
øges dramatisk som følge af et sådant skift, selv ved en høj returgrad. Følgerne vil derfor
blive stik modsat af, hvad der var den norske regerings hensigt med grundafgiften.
Elopak A/S og Tetrapak A/S mener, at de statistikker, som de norske myndigheder har
fremlagt, er forældede . 1994-tal ville i henhold til de to selskaber have påvist en stigning i
forbruget af engangsemballage på grund af den succes, som drikkevarer som Snappie og
Fruitopia har haft. Begge sælges i engangsglasflasker.

Prosess- og foredlingsindustriens Landsforening (PIL) (3 ) mener først og fremmest, at en
afgiftspolitik, der behandler forskellige emballagematerialer til drikkevarer forskelligt,
ikke kan begrundes ud fra miljømæssige hensyn . PIL har for nylig (4) i samarbejde med
andre industrisammenslutninger indgået aftaler ( 5 ) om øget affaldsgenvinding med det
norske miljø- og industriministerium. Aftalerne omfatter returordninger, som skal finan
sieres af private gebyrer, som betales af industrien selv. PIL mener, at det nuværende
afgiftssystem for alle emballagematerialer til drikkevarer er til hinder for indførelsen af et
genbrugssystem for alle emballagematerialer til drikkevarer på linje med de systemer, der
eksisterer for andet emballageaffald, og at det er principielt uforeneligt med ovennævnte
aftaler .

Norges Dagligvarehandels Forbund (DF) (6) henviser til de vanskeligheder, som kolonial
vareleverandører er stødt på med hensyn til at indføre et retursystem for glas-, metal- og
PET-affald som følge af det norske afgiftssystem for drikkevareemballage. Der
(') Beverage Can Makers Europe, grundlagt i 1990, beskriver sig selv som en interesseorganisation,
der repræsenterer den europæiske dåseindustri.
(2) Elopak A/S og Tetra Pak A/S er norske producenter af drikkevareemballage, der hovedsageligt
fremstilles på grundlag af karton.
( 3 ) Prosess- og foredlingsindustriens Landsforening tæller de fleste norske producenter af drikkevare
emballage, herunder PLM Moss Glassverk A/S, blandt sine medlemmer.
(4) Aftalerne blev indgået den 14. september 1995 .
(5) Med aftalerne fastlægges målrettede indsamlings- og genvindingsniveauer for plast, metal, karton
og brunt papir.
(6) Norsk sammenslutning af leverandører af almindelige husholdningsvarer (kolonialvarer).
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henvises ligeledes til den såkaldte » Resirk-gruppe « ( 1 ), som DF deltager i. Gruppen har
indgivet en ansøgning til den norske stats forureningstilsyn ( SFT)( 2 ) med henblik på at
oprette et retursystem for engangsemballage. Retursystemet for emballageaffald bliver
måske godkendt af SFT. Drikkevarer i engangsemballage vil dog fortsat blive pålagt en
afgift på 1,30 nrk. pr. stk . plus moms ( 3 ). DF anser afgiftssystemet for drikkevareembal
lage for at underminere » Resirk-systemets « økonomiske levedygtighed, hvilket viser, at
det norske afgiftssystem for drikkevareemballage fører til forskelsbehandling til skade for
konkurrerende importerede varer.
Den norske regering har ikke fremsat specifikke bemærkninger til ovenstående bemærk
ninger.
III .

RETLIG VURDERING

Den påtænkte støtteforanstaltning udgør statsstøtte

De norske myndigheder har ved anmeldelse af 20. januar 1995 efterlevet deres forpligtelse
til i medfør af artikel 1 , stk . 3 , i protokol 3 til tilsyns- og domstolsaftalen at anmelde
påtænkte nye eller ændrede støtteforanstaltninger.
Eftersom støtten tænkes tildelt i form af en fritagelse for en afgift, der pålægges af de
norske myndigheder, skal den ydes af staten med statens midler. Selv om fritagelsen for
grundafgiften på engangsemballage til drikkevarer skal gælde for såvel norsk producerede
som importerede produkter og ikke begunstige den eneste norske producent af glasembal
lage, nemlig PLM Moss Glassverk A/S, i forhold til andre EØS-producenter af glasembal
lage, kan det imidlertid fortsat konkluderes, at foranstaltningen udgør statsstøtte. Fritages
glasbeholdere for grundafgiften for engangsemballage til drikkevarer, vil dette først og
fremmest være til fordel for PLM Moss Glassverk A/S som den dominerende producent af
glasemballage til det norske marked. Det vil være til' fordel for selskabets produktion, hvis
den fritages for grundafgiften på produktion af engangsglasbeholdere til drikkevarer. Den
resterende økonomiske fordel ved afgiftsfritagelsen for glasemballage vil sandsynligvis
blive spredt på et stort antal glasemballageproducenter og andre aktører på markedet for
drikkevarer. Da PLM Moss Glassverk A/S imidlertid møder og fortsat vil møde
konkurrence inden for EØS fra meget lignende erstatningsprodukter fremstillet af et andet
materiale end glas, truer støtten med at fordreje konkurrencevilkårene og påvirke
samhandelen inden for det område, der er omfattet af EØS-aftalen. Det konkluderes

derfor, at den påtænkte støtteforanstaltning udgør støtte i henhold til EØS-aftalens
artikel 61 , stk. 1 . Denne konklusion bekræftes af de bemærkninger, som interesserede
parter og de norske myndigheder har fremsendt til Tilsynsmyndigheden .
Undtagelser fra det generelle forbud mod statsstøtte
Som et led i beslutningen om at indlede undersøgelsesproceduren tog Tilsynsmyndigheden
stilling til, hvorvidt nogen af undtagelsesbestemmelserne i EØS-aftalens artikel 61 , stk. 2
og 3 , kunne finde anvendelse, så støtten kunne undtages fra det generelle forbud mod
støtte i henhold til artikel 61 , stk. 1 . Det konkluderedes, at undtagelserne i henhold til
artikel 61 , stk. 2, litra a)-c ), og artikel 61 , stk. 3 , litra a ), b ) og d ), ikke kan finde
anvendelse i nærværende sag.
Der bliver i anmeldelsen og bemærkningerne fra de norske myndigheder som en
yderligere begrundelse for den påtænkte støtte lagt vægt på de vanskelige industrielle og
beskæftigelsesmæssige forhold i Østfold, hvor selskabet udgør en betydelig del af
industrigrundlaget i Moss. Tilsynsmyndigheden har fundet, at undtagelsesbestemmelserne
i artikel 61 , stk. 3 , litra a ) og c ), som tillader regional støtte, ikke kan finde anvendelse i
nærværende sag, da regionen Østfold ikke er omfattet af kortet over norske områder, der
er berettiget til regional støtte (4), og de norske myndigheder har hverken foreslået en
ændring af det norske kort over støtteberettigede områder eller tænkt støtten ydet som
led i en generel ordning for regionalstøtte.
( ] ) » Resirk-gruppen « består af repræsentanter for detailhandlen og bl.a. bryggerier og mineralvands
producenter.
(2 ) Statens forureningstilsyn.
( 3 ) Merværdiafgift.

(4) Beslutning af 16. november 1994 om kort over områder, der får støtte (Norge), nr. 157/94/KOL
( EFT nr. C 14 af 19. 1 . 1995 , s. 4 ).

Nr . L 124/37

Nr. L 124/38

IDA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

I anmeldelsen og i de bemærkninger, som den norske regering har fremsendt til
Tilsynsmyndigheden, søges den påtænkte støtte først og fremmest begrundet ud fra
behovet for at fritage PLM Moss Glassverk A/S for de negative økonomiske virkninger af
grundafgiften på engangsemballage til drikkevarer med henblik på at beskytte det norske
genvindingssystem for glasaffald. På denne baggrund, og i overensstemmelse med beslut
ningen om at indlede undersøgelsesproceduren, synes det derfor kun relevant at under
søge den påtænkte støtte i henhold til undtagelsen i artikel 61 , stk. 3 , litra c ), da denne
bestemmelse åbner mulighed for at godkende » støtte til fremme åf udviklingen af visse
erhvervsgrene . . ., når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider imod
den fælles interesse « i særdeleshed med reference til reglerne for statsstøtte til miljøbe
skyttelse som fastlagt i kapitel 15 i retningslinjerne for statsstøtte.
For at være omfattet af en undtagelse må foranstaltningen ikke være i strid med andre af
EØF-aftalens bestemmelser, som f.eks. bestemmelserne om frie varebevægelser.

Støtten vil først og fremmest føre til en bedring af de økonomiske resultater for PLM
Moss Glassverk A/S og/eller gøre det muligt for virksomheden at tilegne sig en større
markedsandel af emballagemarkedet. Støtten knyttes ikke til den oprindelige investering,
til oprettelse af arbejdspladser eller til andre tidsbegrænsede projekter, hvorfor støtten
udgør driftsstøtte.

Miljøbegrundet driftsstøtte

I henhold til punkt 15.4.3 ( første afsnit) i retningslinjerne for statsstøtte godkender
EFTA-Tilsynsmyndigheden normalt ikke driftsstøtte, der fritager virksomhederne for
omkostninger ved forurening eller gener forårsaget af dem selv. Tilsynsmyndigheden kan
dog under visse velafgrænsede omstændigheder gøre en undtagelse fra dette princip.
Europa-Kommissionen har hidtil gjort det inden for affaldsforvaltning og miljøskattelem
pelser. Sådanne sager behandles på grundlag af sagens beskaffenhed samt af de særlige
kriterier, der er udviklet inden for ovennævnte to områder. Disse kriterier bestemmer, at
støtten

1 ) kun må være en kompensation for de produktionsomkostninger, der ligger ud over de
traditionelle omkostninger

2 ) bør være midlertidig op principielt degressiv, så der skabes et incitament til at
mindske forureningen eller til at fremme en mere effektiv ressourceudnyttelse
3 ) ikke må stride mod andre bestemmelser i EØF-aftalen, navnlig vedrørende fri
udveksling af varer og tjenesteydelser.

Med hensyn til det første af ovennævnte kriterier bemærker Tilsynsmyndigheden sig, at
de ekstra omkostninger ved at producere drikkevarer i engangsglasemballage som følge af
grundafgiften kompenseres ved den påtænkte støtte. Den påtænkte støtte synes derfor at
opfylde denne første betingelse.

Med hensyn til det andet kriterium har den norske regering forpligtet sig til at » følge
udviklingen på markedet for genvindingsglas på nærmeste hold og om nødvendigt tage
behovet for at fritage genvindingsglas for grundafgiften op til fornyet overvejelse «.
Tilsynsmyndigheden anser ikke denne forpligtelse for tilstrækkelig til at begrænse
støtteperioden. Støtten vil således ikke være midlertidig, da den tildeles for en ubegrænset
tidsperiode. Støtten er endvidere ikke degressiv og vil endog kunne forhøjes efter en tid,
hvis grundafgiftssatsen, som der fritages for, forhøjes. Den anden betingelse for at yde
driftsstøtte er derfor ikke opfyldt.

Med hensyn til den tredje betingelse finder Tilsynsmyndigheden, at den planlagte
fritagelse for grundafgiften for glas vil føre til forskellig afgiftsbyrde, for så vidt angår
grundafgiften, for glasbeholdere, der kan genvindes, i forhold til andre beholdere, der kan
genvindes, som f.eks. PET- eller metalbeholdere. Begrundelsen for differentieringen synes
at være et ønske om at gøre genvindingssystemer for glas levedygtige, mens genvinding af
andre emballagematerialer ikke lettes med en tilsvarende fritagelse for grundafgiften. En
fritagelse for grundafgiften for glasbeholdere, der kan genvindes, må derfor anses for at
svare til en forskellig beskatning af lignende eller konkurrerende indenlandsk produce
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rende varer. En række af de beholdere, der fortsat ville være pålagt grundafgiften, såsom
aluminiumsdåser, anvendes endvidere i vid udstrækning til ikke-indenlandsk producerede
varer, hvorimod de varer, der fritages for grundafgiften, enten på grund af muligheden for
genanvendelse eller på grund af glasflaskers fritagelse for grundafgiften, typisk anvendes
til indenlandsk producerede varer. Den påtænkte foranstaltning synes derfor at føre til en
større afgiftsbyrde for en række importerede varer end den afgiftsbyrde, der pålægges
lignende eller konkurrerende indenlandsk producerede varer.
Ovennævnte bemærkninger bekræftes i vid udstrækning af de bemærkninger, som
interesserede parter har fremsat for Tilsynsmyndigheden. Det fremgår også af sidstnævnte
bemærkninger, at grundafgiften kan være til hinder for indførelsen af genvindingssyste
mer for andre emballagematerialer end glas. De norske myndigheders bemærkninger
anfægter ikke dette synspunkt. Tilsynsmyndigheden kan derfor ikke konkludere, at den
påtænkte fritagelse for grundafgiften for glas vil føre til et afgiftssystem, der er foreneligt
med EØS-aftalens artikel 14 . Den tredje af ovennævnte betingelser for at yde driftsstøtte
er derfor ikke opfyldt.
Fritagelse for miljøskatter

I henhold til punkt 15.4.3 . ( tredje afsnit) i retningslinjerne for statsstøtte kan midlertidig
fritagelse for nye miljøskatter tillades, hvor det er nødvendigt for at opveje nedsat,
navnlig international, konkurrenceevne. Det bør bemærkes, at i nærværende sag bør dette
krav anses for at udgøre en yderligere betingelse for at yde driftsstøtte af miljømæssige
hensyn ud over de betingelser, der gennemgås ovenfor.

Den afgift, som der påtænkes indrømmet fritagelse for, synes at have til formål ud fra et
miljømæssigt hensyn at nedbringe anvendelsen af drikkevareemballage, der ikke kan
genanvendes, da de norske myndigheder i overensstemmelse med sine principper for
affaldsforvaltning prioriterer genanvendelse højere end materialegenvinding og energiud
nyttelse. Det følger uundgåeligt heraf, at afgiften vil være til skade for producenter og
importører af sådan emballage . I sin beslutning om at indlede undersøgelsesproceduren
anførte Tilsynsmyndigheden, at PLM Moss Glassverk - A/S tilsyneladende skulle være i
stand til i det mindste delvis at kompensere for tabet af markedsandele på markedet for
engangsemballage med en øget efterspørgsel på markedet for returemballage. Tilsynsmyn
digheden anførte endvidere, at afgiften for engangsglasemballage finder anvendelse på alle
sådanne emballagetyper, uanset om de er fremstillet af PLM Moss Glassverk A/S eller
importeret til Norge. Afgiften pålægges derimod ikke glasemballage, der eksporteres fra
Norge. Den internationale konkurrenceevne for produktionen på PLM Moss Glassverk
A/S berøres derfor ikke af afgiften på engangsglasemballage.

De norske myndigheder mener, at spørgsmålet om tab af konkurrenceevne, navnlig
internationalt, bør ses i en større sammenhæng, da selskabet ligeledes er blevet hårdt ramt
af indførelsen af andre miljøskatter og har været ude for et fald i efterspørgslen på
selskabets produkter, hovedsageligt på grund af nye produkters fremkomst (plastflasker).
De norske myndigheder erklærer endvidere, at selv om afgiften ikke pålægges eksporte
rede varer, betyder dette ikke, at selskabets internationale konkurrenceevne ikke berøres,
da det er tydeligt, at selskabet har lidt tab, og at grundafgiften er til hinder for
opretholdelse og oprettelse af et tilstrækkeligt indenlandsk produktionsgrundlag.
Tilsynsmyndigheden betvivler ikke principielt argumentet om, at et vist indenlandsk
produktionsgrundlag er en forudsætning for, at selskabet kan konkurrere internationalt.
De norske myndigheder har dog ikke nærmere vurderet de yderligere tab, som selskabet

er blevet påført som følge af andre miljøskatter end grundafgiften. Tilsynsmyndigheden er
ikke i tvivl om, at selskabet har lidt tab ved indførelsen af grundafgiften. Dette er tydeligt
en følge af grundafgiftens tilsigtede ansporende virkning, nemlig en reduktion af efter
spørgslen efter al engangsdrikkevareemballage uanset materiale. Selskabet vil dog kun
kunne drage fordel af en fritagelse for grundafgiften ved at imødekomme en stigning i
efterspørgslen efter engangsdrikkevareemballage eller ved at udvikle nye engangsdrikkeva
reemballager, hvilket strider mod den norske model for affaldsforvaltning. De norske
myndigheder har endvidere ikke ført noget bevis, som kunne tyde på, at glasemballage
har mindre skadende virkning på miljøet end anden emballage . Tilsynsmyndigheden
konkluderer derfor, at selskabets tab af konkurrenceevne først og fremmest er strukturelt
betinget som følge af fremkomsten af konkurrerende substitutionsvarer. Denne yderligere
betingelse for at tillade fritagelse for miljøskatter er således heller ikke opfyldt.
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Konklusion

På baggrund af det ovenstående og uafhængigt af, hvad der måtte blive konklusionen på
Tilsynsmyndighedens undersøgelse af grundafgiftens forenelighed med EØS-aftalens arti
kel 14, må det konkluderes, at den påtænkte støtteforanstaltning ikke opfylder betingel
serne for en undtagelse i henhold til artikel 61 , stk. 3, litra c), for » støtte til fremme af
udviklingen af visse erhvervsgrene . . når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en
måde, der strider imod den fælles interesse «. Norge kan derfor ikke lade den påtænkte
støtteforanstaltning træde i kraft.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

1 . EFTA-Tilsynsmyndigheden har besluttet ikke at godkende den anmeldte støtte til
PLM Moss Glassverk A/S i form af glasemballages fritagelse for grundafgiften på
engangsemballage til drikkevarer (støtte 95-002 ).
2. Den norske regering må ikke lade den i artikel 1 nævnte foranstaltning træde i
kraft.

3 . Europa-Kommissionen underrettes i overensstemmelse med protokol 27, litra d ), i
EØS-aftalen ved fremsendelse af en kopi af beslutningen.

4. Øvrige EFTA-stater, der er part i EØS-aftalen, EF-medlemsstater og andre interesse
rede parter underrettes ved offentliggørelse af beslutningen i EØS-afsnittet i De
Europæiske Fællesskabers Tidende og i det særlige EØS-tillæg hertil.
5. Denne beslutning, hvoraf kun den engelske udgave er autentisk, er rettet til Norge .

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . oktober 1995 .

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne
Knut ALMESTAD

Formand

23 . 5 . 96

[ DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS AFGØRELSE
nr. 124/95/KOL

af 6. december 1995

om sjette ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN HAR —

ændret de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte ( 1 ), som blev vedtaget den
19 . januar 1994 ( 2), senest ændret den 9 . juni 1995 ( 3 ), som følger:
1 . Kapitel 6 i retningslinjerne for statsstøtte affattes således:
» 6 . NÆRMERE BESTEMMELSER OM STØTTE, DER ER ULOVLIG AF PROCE
DUREMÆSSIGE GRUNDE

( 1 ) Bortset fra de særlige forhold, der er anført nedenfor, følger proceduren
vedrørende støtte, der er ulovlig af proceduremæssige grunde, samme model som
for meddelelser .

6.1 . Begrebet støtte, der er ulovlig af proceduremæssige grunde
( 1 ) Da udtrykket » ikke meddelt støtte « vil være for snævert til at dække alle
støtteforanstaltninger, der gennemføres i overtrædelse af sidste punktum i arti

kel 1 , stk. 3, i protokol nr. 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen,
har EFTA-Tilsynsmyndigheden besluttet at anvende begrebet » støtte, der er
ulovlig af proceduremæssige grunde « (herefter benævnt » ulovlig støtte «).
Udtrykket dækker:
a) støtte ydet, uden at der er givet meddelelse

b) støtte, der er tildelt efter ukorrekt anvendelse af en godkendt støtteordning
( støtte, der » misbruges « i den forstand, der fremgår af artikel 1 , stk. 2, i
protokol nr. 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen)
c ) støtte, hvorom der er givet for sen underretning, altså efter at støtten er
» gennemført«
d) støtte, hvorom der er givet forudgående underretning, men som er » gennem
ført «, før EFTA-Tilsynsmyndigheden har truffet en beslutning (').
6.2. Anmodning om oplysninger

( 1 ) Når EFTA-Tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på et muligt tilfælde af ulovlig
støtte, anmoder den den pågældende EFTA-stat om at fremlægge alle oplysninger
om sagen, sædvanligvis inden for 20 arbejdsdage. Dette svarer til den frist, der
normalt gives til at fremlægge yderligere oplysninger om sager vedrørende
meddelt støtte ( se 3.2.4(2 )). Der vil om nødvendigt blive sendt en påmindelse.
(2 ) Der erindres om, at EFTA-Tilsynsmyndigheden er beføjet til at gå videre og
træffe beslutning på grundlag af de oplysninger, den har til sin rådighed ( se
5.4.(3 )), også hvis den ikke har modtaget oplysninger fra den berørte EFTA
stat .

(') I det følgende benævnt » retningslinjer for statsstøtte «.
( 2 ) EFT nr. L 231 af 3 . 9 . 1994, s . 1 .
( 3 ) EFT nr. L 175 af 27. 7. 1995 , s. 59.

Nr . L 124/41

Nr. L 124/42

pDA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

6.2.1 . Forbud (» interimforanstaltninger«)
( 1 ) EFTA-Tilsynsmyndigheden kan ved en foreløbig beslutning anmode EFTA-staten
om at indstille udbetalingen af støtten, indtil undersøgelsen er afsluttet (2 ). Dette
sker efter følgende procedure :

(2 ) Når EFTA-Tilsynsmyndigheden har konkluderet, at der ulovligt er ydet støtte,
skal den give den pågældende EFTA-stat mulighed for at fremsætte sine bemærk
ninger, før den træffer en beslutning, der pålægger staten straks at indstille
udbetalingen af støtten, indtil undersøgelsen er afsluttet ( 3 ).
( 3 )(4 ) EFTA-Tilsynsmyndigheden mener dog, at et pålæg om at suspendere en
ulovligt udbetalt støtte kan vise sig utilstrækkelig i visse tilfælde og ikke giver
mulighed for at forhindre enhver overtrædelse af procedurereglerne, navnlig når
den pågældende støtte allerede er blevet udbetalt, det være sig helt eller for en
stor dels vedkommende . Tilsynsmyndigheden vil derfor gøre EFTA-staterne
opmærksom på, at den i påkommende tilfælde — efter at have givet den
pågældende EFTA-stat mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil og som
alternativ at påtænke bevilling af redningsstøtte, som defineret i artikel 16 i disse
retningslinjer — også kan træffe en midlertidig beslutning, der pålægger EFTA
staten at tilbagesøge de midler, der er blevet udbetalt i strid med procedure
reglerne. Tilbagesøgningen vil således skulle ske i overensstemmelse med bestem
melserne i punkt 6.2.3(2 ) og 6.2.3(3 ) i disse retningslinjer.

(4 ) Hvis EFTA-staten ikke indstiller udbetalingen af støtten, er EFTA-Tilsynsmyndig
heden, mens den undersøger sagens indhold, berettiget til at indbringe sagen
direkte for EFTA-Domstolen og anmode om en udtalelse om, at sådanne
udbetalinger udgør en overtrædelse af aftalen ( 5).
6.2.2 . Gennemførelse af procedurer
( 1 ) I tilfælde af ulovlig støtte bestræber EFTA-Tilsynsmyndigheden sig for at træffe
en afgørelse senest to måneder efter, at den har modtaget fuldstændige oplys
ninger.

( 2 ) Hvis EFTA-Tilsynsmyndigheden i sager om ulovlig støtte finder, at støtten er
forenelig med EØS-aftalens funktion, skal den træffe en positiv beslutning om
sagens beskaffenhed.
6.2.3 . Påbud om geninddrivelse

( 1 ) I negative beslutninger om ulovlig støtte beordrer EFTA-Tilsynsmyndigheden som
regel EFTA-staten til at genopkræve støtten fra modtageren (6 ).
(2 ) Geninddrivelsen skal ske i overensstemmelse med den nationale lovgivning
herunder bestemmelserne om morarenter af gæld til det offentlige, idet renterne
normalt skal beregnes fra datoen for tildelingen af den pågældende ulovlige
støtte. De relevante bestemmelser i den nationale lovgigning skal anvendes på en
sådan måde, at geninddrivelse ikke i praksis umuliggøres ( 7).
( 3 )( 8 ) EFTA-Tilsynsmyndigheden er af den opfattelse, at for at genoprette status quo
udgør markedsrenten et rimeligt udgangspunkt for at måle den fordel, som
støttemodtageren uretmæssigt har nydt. Tilsynsmyndigheden meddeler derfor
EFTA-staterne, at den i eventuelle beslutninger, der påbyder tilbagesøgning af
ulovligt udbetalt støtte, vil anvende den referencesats, som anvendes ved bereg
ning af nettosubventionsækvivalenten for regionalstøtte ( 9), og som er baseret på
markedsrenten .

(') Se 3.3 vedrørende fortolkningen af begrebet »gennemført «.
(2 ) EF-Domstolen, 14 . februar 1990, sag C-301/87, Frankrig mod Kommissionen,
Sml . I, s. 307, præmis 19-20 .
(3 ) Ibid, s. 356, præmis 19 .
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(4 ) Dette afsnit svarer til Kommissionens skrivelse til medlemsstaterne af 30 . april
1995 ( EFT nr. C 156 af 22. 6 . 1995 , s . 5 ).
( s ) Ibid, s . 357, præmis 23 .
(6 ) Først anført i EF-Domstolen, 12 . juli 1973 , sag 70/72, Kommissionen mod
Tyskland, Sml. s. 813 og 828-829, præmis 10-13 ; se også EF-Domstolen,
21 . marts 1990, sag C-142/87, Belgien mod Kommissionen, Sml. I, s . 959 og
1020, præmis 65-66 og EF-Domstolen, 24 . februar 1987, sag 310/85, Deufil mod
Kommissionen, Sml. s. 901 og 927, præmis 24 .
( 7 ) Se EF-Domstolen, 21 . marts 1990, sag C-142/87, Belgien mod Kommissionen,
Sml . I, s . 959 og 1018-1020, præmis 58-63 ; se også EF-Domstolen, 20. september
1990, sag 5/89, Kommissionen mod Tyskland, Sml. I, s. 3437 og 3456 ,
præmis 12; EF-Domstolen, 21 . februar 1990, sag C-74/89, Kommissionen mod
Belgien, Sml . I, s. 491 ; og EF-Domstolen, 2 . februar 1989, sag 94/87, Kommissio
nen mod Tyskland, Sml. s. 175 og 192 , præmis 12 .
( 8 ) Dette afsnit svarer til Kommissionens skrivelse til medlemsstaterne af 22 . februar
1995 ( SG(95 ) D/1983 ).

( 9 ) Se punkt 2 7( 3 ) {f) i disse retningslinjer.«

2 . Kapitel 18 i retningslinjerne for statsstøtte affattes således:
» 18 . STØTTE TIL FREMME AF BESKÆFTIGELSEN (')

18.1 . Indledning

( 1 ) Den vedvarende meget høje ledighed er fortsat et af de største økonomiske og
sociale problemer i de fleste europæiske lande. I 80'erne var ledigheden i
EFTA-landene meget lav sammenlignet med resten af Europa (mellem ca . 1 % og
3 % af den aktive befolkning). Den seneste konjunkturnedgang har imidlertid
skabt en voldsom stigning i ledigheden i Norge og Island til ukendte niveauer i
flere årtier, nemlig 6% i Norge i 1993 og 4,7% i Island i 1994. Liechtenstein har
derimod gennem perioden opretholdt en lav ledighed.
( 2 ) EFTA-staterne oplever nu sammen med en stor del af Europa et økonomisk
opsving efter de seneste års konjunkturnedgang. Generelt er beskæftigelsessitua
tionen blevet en del bedre, især i Norge . De seneste års dårlige beskæftigelses
mæssige forhold er imidlertid kommet til udtryk i meget betydelige stigninger i
ungdoms- og langtidsledigheden, ligesom ældre mennesker har beskæftigelsespro
blemer. Denne strukturelle ledighed er, om end den er mindre alvorlig end i de
fleste andre europæiske lande, et vedvarende problem, og der er ikke udsigt til
bedring.
( 3 ) I de fleste EFTA-stater og EF-medlemsstater har man konstateret, at når først en
arbejdstager er blevet arbejdsløs, må han regne med i ret lang tid at skulle lede
efter en ny beskæftigelse, eftersom han bliver mere og mere uvant med at klare et
job. Dette er årsagen til en alt for høj procentdel af langtidsledige i Europa ( over
40% af samtlige ledige ), og det medfører et stigende antal udstødte af samfun
det .

( 4 ) Takket være det økonomiske opsving kan der i de kommende år forventes en
positiv udvikling i beskæftigelsen. Udviklingen kan dog vise sig utilstrækkelig til,
at arbejdsløsheden kommer ned på et socialt acceptabelt niveau. Man er nu klar
over, at det er strukturelle forhold, der ligger til grund for den vedvarende højere
arbejdsløshed i Europa, og det indebærer, at der må føres en særlig politik til
forbedring af arbejdsmarkedernes tilpasningsevne.

( 5 ) EF-medlemsstarerne og EFTA-staterne har udarbejdet en række henstillinger
inden for følgende fem hovedområder (2 )

— styrkelse af investeringerne i undersisning og udannelse

— forbedring af mekanismerne for ydre og indre smidighed, hvilket er nødven
digt for, at væksten bliver mere jobskabende
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— nedsættelse af de indirekte udgifter til arbejdskraften, bl.a . gennem nedsæt
telse af den indirekte beskatning af arbejdskraften
— forbedring af effektiviteten af den aktive politik, bl.a. gennem en omlægning
af de offentlige udgifter til passiv støtte af de arbejdsløses indkomst

— styrkelse af de foranstaltninger, der tager sigte på beskæftigelse af kategorier,
der er ugunstigt stillet på arbejdsmarkedet, såsom de langtidsledige, de unge
og de ældre arbejdstagere.
( 6 ) På baggrund heraf kan de skattemæssige og finansielle foranstaltninger forventes
at spille en vigtig rolle blandt de bestræbelser, der tager sigte på at opmuntre
virksomhederne til at ansætte de kategorier, der har størst vanskelighed med at
komme ud på arbejdsmarkedet. Selv om effektiviteten kan mindskes, hvis de
nyansatte træder i stedet for nogle andre, der afskediges, eller hvis støtten blot
kommer som en uventet gave fra himlen, kan de tilskud, der gives for hver
arbejdsplads, der oprettes til fordel for f.eks. langtidsledige, samt de målrettede
fritagelser for sociale sikringsbidrag nedsætte udgifterne til arbejdskraft i den
nederste ende og således udligne det forhold, at produktiviteten her er lavere end
gennemsnittet.

( 7) Den samme slags foranstaltninger kan også anspore virksomhederne til at
investere mere i erhvervsuddannelse. Tilskuddet eller skattefritagelsen skal i så
tilfælde være de ydre tilskyndelser til, at arbejdstageren udnytter de nyerhvervede
kundskaber på arbejdsmarkedet.
( 8 ) Selv om formålet med sådanne foranstaltninger er at forbedre arbejdstagernes
stilling på arbejdsmarkedet, må det erkendes, at virksomhederne også begunstiges
heraf, når de kan nedsætte deres udgifter til arbejdskraft takket være deres rolle
som formidler i forbindelse med gennemførelsen af de skattemæssige og finan
sielle foranstaltninger. Det må derfor sikres, at en styrkelse af foranstaltningerne
til fordel for beskæftigelsen ikke skader de sideløbende bestræbelser, som
EFTA-Tilsynsmyndigheden med hjemmel i EØS-aftalens artikel 61 og 62 udfolder
for at mindske de kunstige konkurrencefordrejninger.
( 9 ) Nærværende retningslinjer tager sigte på :
— at gøre fortolkningen af EØS-aftalens artikel 61 og artikel 1 i protokol 3 til
aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen klarere, for så vidt angår
statsstøtte til fremme af beskæftigelsen, og således sikre bedre gennemsigtig
hed omkring beslutningerne vedrørende anmeldelse i henhold til artikel 1 i
protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen
— at sikre sammenhængen mellem konkurrencereglerne og gennemførelsen af
den politik, der føres for at bekæmpe arbejdsløsheden
— gennem definition af forskellige typer af støtte og disses formål at gøre det
klart, hvilken fremgangsmåde EFTA-Tilsynsmyndigheden almindeligvis følger,
og hvorledes denne tager udgangspunkt i en velvillig indstilling over for
statsstøtte, der har til formål at forbedre beskæftigelsessituationen.
18.2 . Anvendelsesområde for EØS-aftalens artikel 61, stk. 1
( 1 ) Nærværende retningslinjer omfatter kun de foranstaltninger, der falder inden for
anvendelsesområdet for EØS-aftalens artikel 61 , stk. 1 , hvori det erklæres, at
støtte, som ydes af EF-medlemsstater, EFTA-stater eller ved hjælp af statsmidler
under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje
konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktio
ner, er uforenelig med EØS-aftalen i det omfang, den påvirker samhandelen
mellem de kontraherende parter «. Sådanne statsstøtteforanstaltninger skal for
håndsanmeldes til EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 1 , stk. 3 , i
protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen, medmindre de ikke
overstiger lofterne for de minimis-reglen. Denne anmeldelsespligt gælder såvel
støtteordninger som alle andre former for ad hoc-beskæftigelsesstøtte, der falder
uden for godkendte støtteordninger.
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( 2 ) En række beskæftigelsespolitiske foranstaltninger henhører ikke under EØS
aftalens artikel 61 , stk. 1 ,

— enten fordi de udgør personstøtte, som ikke begunstiger visse virksomheder
eller visse produktioner

— eller fordi de ikke påvirker samhandelen mellem de kontraherende parter
— eller fordi de udgør såkaldte generelle foranstaltninger.

Dette gælder klart foranstaltninger til sikring af vejledning, rådgivning, overvåg
ning og uddannelse af arbejdsløse (personstøtte, der ikke begunstiger visse
virksomheder eller visse produktioner ) samt foranstaltninger til forbedring af de
almindelige rammer for beskæftigelseslovgivningen eller til tilpasning af uddan
nelsessystemet (generelle foranstaltninger).
18.2.1 . Personstøtte, der ikke begunstiger visse virksomheder eller visse produktio
ner

( 1 ) Foranstaltninger, der træffes til fordel for personer, og som ikke tager sigte på
eller bevirker, at visse virksomheder eller produktioner begunstiges, er ikke
statsstøtte, som omhandlet i EØS-aftalens artikel 61 , stk. 1 .

( 2 ) For så vidt som de automatisk finder anvendelse på fysiske personer ifølge
objektive kriterier og ikke begunstiger visse virksomheder eller visse produktio
ner, udgør f.eks. følgende foranstaltninger ikke statsstøtte:
— foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes personlige stilling på arbejds
markedet eller til fremme af deres indpasning i erhvervs- og samfundslivet,
bl.a . gennem erhvervsuddannelse eller oplæring

— foranstaltninger, der skal supplere visse arbejdstageres indkomster
— foranstaltninger til fremme af kvinders beskæftigelse i traditionelle mandefag
og af beskæftigelse af personer, der tilhører et etnisk mindretal
— foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes mobilitet, nedsættelse som
selvstændige erhvervsdrivende eller ansættelse af visse kategorier af arbejdsta
gere, der lider af midlertidige sociale og erhvervsmæssige handicap

— foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen af personer, der lider af vedva
rende fysiske eller mentale handicap.
18.2.2. Påvirkning af samhandelen mellem de kontraherende parter
( 1 ) Støtten falder kun ind under anvendelsesområdet for EØS-aftalens artikel 61 ,
stk. 1 , for så vidt som den påvirker samhandelen mellem de kontraherende
parter. Beskæftigelsesstøtte i forbindelse med forskellige former for virksomhed,
der ikke vedrører samhandelen mellem de kontraherende parter (f.eks. lokale
tjenesteydelser, visse lokale beskæftigelsesinitiativer) falder ikke ind under anven

delsesområdet for artikel 61 , stk . 1 . EFTA-Tilsynsmyndigheden anlægger den
betragtning, at det også gælder for de såkaldte de minimis-tilfælde ( 3 ), som
omfatter de fleste støtteforanstaltninger, der tager sigte på nedsættelse som
selvstændig erhvervsdrivende.

18.2.3 . Generel foranstaltning eller statsstøtte
( 1 ) Sondringen mellem generel foranstaltning og statsstøtte ligger uden for rammerne
for nærværende retningslinjer.

(2 ) Det skal bemærkes, at visse generelle foranstaltninger kan påvirke vilkårene for
konkurrence og samhandel mellem de kontraherende parter i lige så høj grad som
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statsstøtte. Men eftersom disse foranstaltninger ikke udgør statsstøtte som
omhandlet i EØS-aftalens artikel 61 , stk. 1 , afhænger fjernelsen af de konkurren
cefordrejninger, den fremkalder, ikke af den i EØS-aftalens artikel 61 , 62 og 63
fastsatte støttekontrol .

( 3 ) Fremme af beskæftigelsen sikres ligeledes ved andre foranstaltninger, såsom
foranstaltninger til fordel for udvikling af uddannelse/efteruddannelse. I den
forbindelse kan det være nyttigt at indskærpe, at i ganske mange tilfælde udgør
støtte til erhvervsuddannelse/efteruddannelse ikke statsstøtte som omhandlet i

EØS-aftalens artikel 61 og artikel 1 i protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndighe
den og Domstolen, og at de tilfælde, hvor disse foranstaltninger falder ind under
anvendelsesområdet for EØS-aftalens artikel 61 , stk . 1 , er EFTA-Tilsynsmyndig
heden almindeligvis velvilligt indstillet heroverfor.
( 4 ) Dette gælder også for foranstaltninger, der tager sigte på forbedring af arbejdsvil
kårene.

18.3 . Statsstøtte til beskæftigelse

( 1 ) Med hensyn til anvendelsesområdet for nærværende retningslinjer skal følgende
fastslås. Den i det foreliggende tilfælde omhandlede beskæftigelsesstøtte er
udelukkende den form for støtte, der ikke er forbundet med en investering.

( 2 ) Investeringsstøtte, uanset om den beregnes ud fra hver nyoprettet arbejdsplads,
eller om den omfatter tilskud til jobskabelse, udgør ikke en egentlig beskæftigel
sesstøtte, da den ikke umiddelbart tager sigte på jobskabelse eller -bevarelse .
Virkningen på arbejdsløshedsbekæmpelsen er kun indirekte, når der gennemføres
erhvervsmæssige investeringer, der tager sigte på en omstrukturering af virksom
heden. Referencen til de nyoprettede arbejdspladser er kun et kriterium for
vurdering af støtten til den pågældende investering. På baggrund af deres
bestemmelse og deres varige virkninger på industristrukturen må disse støttefor
anstaltninger betragtes som enhver anden form for investeringsstøtte og under
kastes de samme normale vurderingskriterier som denne.

18.3.1 . Almindelige bemærkninger

( 1 ) Ved at begunstige visse virksomheder med støtte til fremme af beskæftigelsen
aflaster de kompetente myndigheder dem for en del af deres lønudgifter, som
udgør normale udgifter, der afholdes i virksomhedernes egen interesse, og de
skaffer dem således økonomiske fordele, der forbedrer deres konkurrencemæssige
stilling. For så vidt som deres produktion kan komme i konkurrence med
produktionen i virksomheder i andre stater, der er part i EØS-aftalen, kan støtten
fordreje konkurrencen og påvirke samhandelen mellem de kontraherende parter,
og den er derfor i princippet uforenelig med EØS-aftalens funktion. I det indre
marked kan støtte, der bevilges med henblik på nedsættelse af lønudgifter, nemlig
medføre konkurrencefordrejning inden for EØS-området og føre til, at ressource
tildelingerne får en forkert retning, at investeringer flyttes til forkerte steder, at
arbejdsløsheden flyttes fra det ene land til det andet, og at virksomhederne flytter
hen, hvor støtten er størst.

(2 ) EFTA-Tilsynmyndigheden mener, at uden streng kontrol og strenge begræns
ninger kan beskæftigelsesstøtte have skadelige virkninger på det makroøkono
miske plan, der ophæver dens umiddelbare virkninger på jobskabelsen . Anvendes
den til at beskytte de virksomheder, der er udsat for konkurrence i EØS, kan den
bevirke, at nødvendige tilpasninger af den europæiske industris konkurrenceevne
forsinkes. Det må desuden overvåges, at bevilling af statsstøtte ikke fører til en
tilskudsspiral, der gør tilskuddene ineffektive og fører til spild af de offentlige
finanser. Ydes støtten uden kontrol, er der endelig fare for, at støtten blot flytter
arbejdsløgshedsproblemet uden at bidrage til at løse beskæftigelsesproblemet i det
af EØS-aftalen omfattede område og således skaber konkurrencefordrejning på
en måde, der strider mod EØS-aftalens funktion.
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( 3 ) EFTA-Tilsynsmyndigheden har været velvilligt indstillet over for beskæftigelses
støtte, navnlig når denne skal få virksomhederne til at oprette arbejdspladser eller
ansætte personer, der har særlig vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarke
det. Denne holdning begrundes dels med, at den økonomiske fordel for virksom
heden mindskes som følge af den pågældende arbejdstagerkategoris lavere
produktivitet, dels med, at disse arbejdstagere ligeledes nyder godt af foranstalt
ningen, og at der er fare for, at de forbliver uden for arbejdsmarkedet, hvis der
ikke træffes sådanne foranstaltninger, der kan anspore arbejdsgiverne. Disse
regler bekræfter denne holdning.
18.3.2 . Støtteformerne

( 1 ) EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes beskæftigelsesstøtte har almindeligvis
form af tilskud (engangsbeløb eller månedlige udbetalinger ) og fritagelse for visse
virksomheders vedkommende for betaling af arbejdsgiverbidrag til den sociale
sikring eller for betaling af visse afgifter. Disse forskellige støtteformer kan i visse
tilfælde kombineres .

18.3.3 . De forskellige typer af statsstøtte til beskæftigelse
( 1 ) Begrebene støtte til jobbevarelse og støtte til jobskabelse må forklares nærmere,
da de er af betydning for undersøgelsen af, om støtten er forenelig med
EØS-aftalens funktion .

( 2 ) Ved støtte til jobbevarelse forstås støtte til en virksomhed, der skal tilskynde
denne til ikke at afskedige sine ansatte, og tilskuddet beregnes almindeligvis efter
antallet af ansatte på det tidspunkt, støtten ydes.
( 3 ) Støtte til jobskabelse går derimod ud på at skaffe beskæftigelse til arbejdstagere,
der endnu ikke har nogen, eller som har mistet den, de havde, og støtten
beregnes i forhold til antallet af nyoprettede arbejdspladser. Det skal bemærkes,
at ved jobskabelse forstås nettojobskabelse, dvs . oprettelse af en yderligere
arbejdsplads i forhold til antallet af arbejdspladser (gennemsnit for et vist
tidsrum) i den pågældende virksomhed. Blot at udskifte en arbejdstager med en
anden uden at øge antallet af ansatte udgør ikke en reel jobskabelse.
(4 ) En form for jobskabelse, der er ejendommelig ved, at der ikke er tale om en
forøgelse af det samlede antal timer, der arbejdes i virksomheden, består af en
jobdeling, som går ud på at dele den samlede arbejdsmængde mellem et større
antal arbejdspladser, hvor arbejdstiden nedsættes tilsvarende.
18.4. Anvendelse af undtagelsesbestemmelserne i EØS-aftalens artikel 61 , stk. 2
og 3

( 1 ) Når støtte til fremme af beskæftigelsen omfattes af forbuddet i EØS-aftalens
artikel 61 , stk. 1 , må det undersøges, i hvilket omfang denne form for støtte kan
omfattes af en af de i nævnte artikel 61 , stk. 2 og 3, omhandlede undtagelsesbe
stemmelser. I den forbindelse må der sondres mellem støtte til jobskabelse og
støtte til jobbevarelse .
( 2 ) EFTA-Tilsynsmyndigheden er almindeligvis velvilligt indstillet over for støtte til
jobskabelse. Til trods for at denne indebærer fare for, at konkurrencen inden for
EØS påvirkes, forbedrer den vækstens beskæftigelsesintensitet. Under hensynta

gen til anvendelsen af særlige bestemmelser vedrørende visse industrisektorer, og i
det omfang støttebeløbet pr. arbejdstager er berettiget og ikke udgør en urimelig
stor del af virksomhedens produktionsudgifter, kan der derfor anlægges den
betragtning, at når virksomheden gør en sådan indsats, kan den støtte, som den

modtager med henblik herpå, omfattes af den i artikel 61 , stk. 3 , litra c), fastsatte
undtagelsesbestemmelse, idet den fremmer udviklingen af visse erhvervsgrene og
ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod EØS-aftalens
funktion .
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( 3 ) EFTA-Tilsynsmyndigheden vil vurdere beskæftigelsesstøtteforanstaltningerne efter
følgende kriterier:
— EFTA-Tilsynsmyndigheden vil være velvilligt indstillet over for støtte, der
tager sigte på oprettelse af nye arbejdspladser i SMV (4) og i regionalstøttebe
rettigede regioner (5 ). Denne velvillige indstilling gælder også uden for disse to
kategorier for støtte, der tager sigte på at tilskynde til ansættelse af visse
kategorier af arbejdstagere, der har særlig vanskeligt ved (igen) at komme ind
på arbejdsmarkedet. I sidstnævnte tilfælde kræves det ikke, at der er tale om
nettojobskabelse, når blot stillingen er ledig som følge af naturlig afgang og
ikke som følge af en afskedigelse .

— EFTA-Tilsynsmyndighedens velvillige indstilling gælder også for støtte, der
tager sigte på jobdeling, der gør det muligt at dele den samlede arbejds
mængde mellem et større antal arbejdspladser, hvor arbejdstiden nedsættes,
hvorved et større antal arbejdstagere får mulighed for deltidsbeskæftigelse.
— Ved vurderingen af støtten til de førnævnte kategorier vil EFTA-Tilsynsmyn
digheden også være opmærksom på bestemmelserne i ansættelsesaftalen,
såsom bl.a . en bestemmelse om ansættelse uden tidsbegrænsning eller for et
tilstrækkeligt langt tidsrum og om opretholdelse af den nyoprettede arbejds
plads i et bestemt tidsrum efter oprettelsen, idet sådanne vilkår styrker den
nyoprettede arbejdsplads' stabilitet. Enhver anden garanti for, hvor længe den
nyoprettede arejdsplads vil eksistere, bl.a. bestemmelserne for betaling af
støtten, vil ligeledes blive taget i betragtning.
— EFTA-Tilsynsmyndigheden vil sikre sig, at støtteniveauet ikke overstiger det,
som er nødvendigt for at tilskynde til jobskabelse, i påkommende tilfælde
under hensyntagen til de vanskeligheder, som SMV har, og/eller de handicap,
den pågældende region lider under. Støtten skal være midlertidig.
— Ledsages det støttede jobskabelsesprojekt af uddannelse eller efteruddannelse
af den pågældende arbejdstager, vil dette i øvrigt være et særlig positivt
element i EFTA-Tilsynsmyndighedens vurdering.
( 4 ) Støtte til jobbevarelse, som er beslægtet med driftsstøtte, kan kun tillades i
følgende tilfælde:
— Sådan støtte vil kunne tillades, når den i overensstemmelse med bestemmel

serne i EØS-aftalens artikel 61 , stk . 2 , litra b), tager sigte på at afbøde skader
som følge af naturkatastrofer eller andre usædvanlige begivenheder. På visse
betingelser kan støtte til jobbevarelse ligeledes tillades i regioner, der omfattes
af den i EØS-aftalens artikel 61 , stk. 3, litra a ), fastsatte undtagelsesbestem
melse om støtte til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor
levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbe
skæftigelse ( é).
— Når støtte til jobbevarelse påtænkes som led i redning af eller udarbejdelse af
en omstrukturerings- eller omlægningsplan for en kriseramt virksomhed, skal
den anmeldes, og den vil blive vurderet i overensstemmelse med EFTA
Tilsynsmyndighedens retningslinjer ( 7).
Det er klart, at disse betragtninger udelukkende vedrører støtte til jobbevarelse,
og at det står EFTA-staterne frit for at tage alle mulige initiativer til sikring af, at
beskæftigelsen opretholdes ved generelle foranstaltinger, som f.eks. en generel
lettelse af de skatter eller sociale sikringsbidrag, virksomhederne pålægges.
( 5 ) Støtte til jobskabelse, der er begrænset til en eller flere følsomme sektorer, der
befinder sig i en overkapacitetssituation eller en krise, er ligeledes generelt mindre
velanset end støtte til jobskabelse, der gælder hele erhvervslivet.
( 6 ) En sådan sektorstøtte udgør nemlig en fordel for den eller de pågældende
sektor(er), idet den forbedrer deres konkurrencemæssige stilling i forhold til
virksomhederne i de øvrige EFTA-stater og EF-medlemsstater. Støtte, der nedsæt
ter lønudgifterne i en eller flere sektorer som helhed, bevirker nemlig, at disse
sektorers produktionsomkostninger nedsættes, hvorved de kan forøge deres
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markedsandel på bekostning af deres EØS-konkurrenter såvel i den pågældende
EFTA-stat eller EF-medlemsstat som i forbindelse med udførsel til andre lande

inden for eller uden for EØS-området med alle de følger, dette kan få for
beskæftigelsessituationen, der forværres i de pågældende sektorer i de øvrige
EFTA-stater eller EF-medlemsstater. Den beskyttende virkning en sådan støtte
kan have for den eller de pågældende sektor(er ), navnlig i kriseramte sektorer, og
dens negative virkninger for beskæftigelsen i de konkurrende sektorer i de øvrige
EFTA-stater eller EF-medlemsstater, overskygger almindeligvis den fælles inter
esse i forbindelse med de aktive foranstaltninger til nedsættelse af arbejdsløshe
den, og støtten vil derfor normalt ikke af EFTA-Tilsynsmyndigheden kunne
vurderes til at være forenelig med EØS-aftalens funktion. Ydes støtten i et
område, hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse, vil EFTA-Tilsynsmyn
digheden imidlertid tage hensyn til dette forhold.

( 7) EFTA-Tilsynsmyndigheden kan dog indtage en mere velvillig boldning til støtte til
oprettelse af yderligere arbejdspladser, når disse vedrører nicher eller delsektorer i
vækst, der er særlig jobskabende.
18.5 . Konklusion

( 1 ) Konstaterer EFTA-Tilsynsmyndigheden efter at have gennemgået de beskæftigel
sesstøtteforanstaltninger, EFTA-staterne har påtænkt, at bestemmelserne og
betingelserne desangående falder sammen med dem, der omhandles i nærværende
retningslinjer, vil den kunne anse dem for at være forenelige med EØS-aftalens
funktion i henhold til den i artikel 61 , stk. 3 , litra c ), omhandlede undtagelsesbe
stemmelse, idet der vil være tale om støtte til fremme af udviklingen af visse
erhvervsgrene, som ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider
mod den fælles interesse .

( 2 ) Vedrører ydelsen af beskæftigelsesstøtte visse erhvervsgrene, virksomheder eller
støttekategorier, som omfattes af særlige bestemmelser, vil støtten imidlertid kun
kunne anses for at være forenelig med EØS-aftalens funktion, hvis den opfylder
de betingelser, der er fastsat i de gældende bestemmelser inden for rammerne af
EØS-aftalen .

( 3 ) Der udfærdiges en rapport om gennemførelsen af bestemmelserne i nærværende
retningslinjer, som i påkommende tilfælde vil blive ændret fem år efter deres
ikrafttrædelse .

(') Dette kapitel svarer til de retningslinjer for beskæftigelsesstøtte, som Kommissio

nen vedtog den 19. juli 1995 (EFT nr! C 334 af 12. 12. 1995 ).
(2 ) Se de retningslinjer og anbefalinger, som Det Europæiske Råd vedtog på dets
møde i Essen i 1994 i forbindelse med hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og
beskæftigelse samt formandskabernes fælles pressemeddelelse fra det fælles møde
mellem EU-medlemsstaterne og EFTA-staternes finans- og økonomiministre den
18 . september 1995 .

( 3 ) Se kapitel 12 i disse retningslinjer om anvendelsen og gennemførelsen af de
minimis-reglen.
(4 ) Kapitel 10 i disse retningslinjer om statsstøtte til små og mellemstore virksomhe
der indeholder en definition på SMV.
( 5 ) Se del VI i disse retningslinjer.
( 6 ) Se del VI, særlig kapitel 28, i disse retningslinjer.
( 7) Se kapitel 15 i disse retningslinjer.«
3 . I retningslinjerne for statsstøtte indsættes som kapitel 30:
» 30 .

STØTTE TIL LUFTFARTSSEKTOREN

Europa-Kommissionen vedtog i efteråret 1994 rammebestemmelser for anvendelse af
EF-traktatens og EØS-aftalens statsstøttebestemmelser i luftfartssektoren ^).

EFTA-Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget anmeldelse af støtte ydet af EFTA
staterne til virksomheder i luftfartssektoren. I fald der skulle vise sig anledning til at
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vurdere sådan støtte, vil EFTA-Tilsynsmyndigheden anvende kriterier svarende til de
kriterier, der er fastlagt i Kommissionens ovennævnte rammebestemmelser.
(') Anvendelse af EF-traktatens artikel 92 og 93 og EØS-aftalens artikel 61 på
statsstøtte i luftfartssektoren ( EFT nr. L 350 af 10 . 12 . 1994).«

4. I retningslinjerne for statsstøtte indsættes som kapitel 31 :
» 31 .

STØTTE TIL SKIBSBYGNINGSINDUSTRIEN YDET SOM BISTAND TIL ET

UDVIKLINGSLAND O

( 1 ) Artikel 4, stk. 7, i den retsakt, der er omhandlet i punkt lb i bilag XV til
EØS-aftalen om støtte til skibsbygningsindustrien ( 2 ) fastsætter, at maksimums
grænsen for produktionsstøtte, som fastsættes af EFTA-Tilsynsmyndigheden i
overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 2, ikke gælder for støtte til
bygning og ombygning af skibe, når denne støtte ydes som bistand til et
udviklingsland.

( 2 ) Sådan støtte kan betragtes som forenelig med EØS-aftalens funktion, såfremt
den opfylder de betingelser, som OECD's Arbejdsgruppe nr. 6 har fastlagt på
dette område i sin udtalelse om fortolkningen af artikel 6, 7 og 8 i OECD
Rådets resolution af 3 . august 1981 ( arrangementet vedrørende eksportkreditter
til skibe ).

( 3 ) Alle sådanne støtteplaner skal anmeldes til EFTA-Tilsynsmyndigheden på for
hånd. EFTA-Tilsynsmyndigheden undersøger på grundlag af anmeldelsen det
særlige udviklingsaspekt ved den planlagte støtte og sikrer sig, at det er på linje
med arrangementets principper.
( 4 ) På dette sidstnævnte punkt sikrer EFTA-Tilsynsmyndigheden sig, at den plan
lagte støtte er i overensstemmelse med kriterierne i OECD-dokument C/
WP6(84)3 af 18 . januar 1984 vedrørende fortolkningen af artikel 6 i arrange
mentet vedrørende eksportkreditter til skibe (3 ).
( 5 ) EFTA-stater, som yder udviklingsbistand, skal således overholde følgende krite
rier:

1 . Der må ikke ydes støtte til bygning af skibe, som skal sejle under

bekvemmelighedsflag.

1

2. Såfremt støtten ikke kan klassificeres som offentlig udviklingsbistand inden
for rammerne af OECD, skal donorlandet bekræfte, at støtten udgør en del
af en mellemstatslig aftale.

3 . Donorlandet skal give passende forsikring om, at den faktiske ejer er bosat i
modtagerlandet, og at den støttemodtagende virksomhed ikke er et ikke
operativt datterselskab af en udenlandsk virksomhed.
4. Modtageren skal give tilsagn om ikke at ville sælge skibet uden forudgående
tilladelse fra myndighedernes side.
Desuden skal støtten indeholde et støtteelement på mindst 25 % efter OECD's
beregningsmetode, se OECD-dokument C/WP6(85)62 af 21 . oktober 1985 .
( 6 ) Arrangementet indeholder på den anden side ingen kriterier med hensyn til
klassificeringen af lande, der er berettigede til udviklingsbistand. EFTA-Tilsyns
myndigheden har i denne henseende på baggrund af Europa-Kommissionens
praksis besluttet at betragte ydelse af udviklingsbistand til følgende lande på
grundlag af sjette direktivs artikel 4, stk. 7, som forenelig med EØS-aftalens
funktion :

a ) AVS-stater (4)

b) oversøiske lande og territorier (5 )
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c) alle lande, der ikke er medtaget under a ) og b ) ovenfor, og som på OECD
DAC-listen er klassificeret som mindst udviklede lande ( LLDC), lavind
komstlande (LIC ) eller lavere mellemindkomstlande ( LMIC). Disse lande er

følgende:
— Afghanistan ( LLDC )
— Bangladesh ( LLDC)
— Bhutan ( LLDC )

— Bolivia (LIC )
— Burma (LLDC )

— Cook Island ( LMIC )
— Costa Rica ( LMIC )

— Cuba ( LMIC )

— Den Dominikanske Republik (LMIC)
— Ecuador ( LMIC )

— Egypten ( LIC )
— El Salvador ( LMIC)

— Filippinerne ( LMIC )
— Guatemala ( LMIC)
— Haiti ( LLDC )

— Honduras ( LIC )
— Indien ( LIC )
— Indonesien ( LIC )

— Kampuchea ( LIC)
— Kina ( LIC)
— Laos (LLDC )

— Libanon ( LMIC )

— Maldiverne ( LLDC)

— Marokko ( LMIC)

— Mongoliet ( LIC )
— Nepal ( LLDC )
— Nicaragua ( LIC )
— Nordkorea ( LMIC)
— Pakistan ( LIC )
— Paraguay ( LMIC )
— Peru ( LMIC )

— Sri Lanka ( LIC )
— Thailand ( LMIC )
— Tunesien ( LMIC )

— Tyrkiet ( LMIC )
— Vietnam ( LIC )
— Yemen ( LLDC )

— Yemen, Demokratiske Folkerepublik ( LLDC).
( 7) Lande, der er klassificeret som højere mellemindkomstlande (UMIC), vil ikke
blive betragtet som støtteberettigede .
( 8 ) For at beskytte EFTA-staternes skibsbygningsinteresser vil EFTA-Tilsynsmyndig
heden dog tillade EFTA-staterne at yde udviklingsbistand til lande, som ikke

falder i nogen af de ovenfor anførte kategorier, forudsat at EFTA-staterne kan
godtgøre, at et tredjeland, som deltager i OECD-arrangementet, planlægger at
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yde udviklingsbistand til en bestemt kontrakt. I så fald vil EFTA-Tilsynsmyndig
heden kunne betragte eventuel udviklingsbistand til denne kontrakt som
værende forenelig med EØS-aftalens funktion op til samme beløb, efter OECD's
metode for beregning af støtteelementet, som planlægges af et tredjeland, der
deltager i OECD-arrangementet.
( 9 ) For at sikre en strengere anvendelse af direktivets artikel 4, stk. 7, og at de
under punkt 5 ovenfor nævnte kriterier overholdes, anmodes EFTA-staterne om
i hver enkelt anmeldelse af udviklingsbistandsprojekter i henhold til direktivets
artikel 4, stk . 7, officielt at afgive tilsagn om, at disse kriterier er opfyldt. Det
forventes tillige, at de fremlægger relevante kontraktbestemmelser, så det kan
fastslås, hvordan prisen forholder sig til markedsprisen for lignende fartøjer.
( 10 ) EFTA-Tilsynsmyndigheden skal i denne sammenhæng, hvad angår bekvemme
lighedsflagskriteriet ( nr. 1 i punkt 5 ), meddele EFTA-staterne, at EFTA-Tilsyns
myndigheden anser følgende lande for at have et bekvemmelighedsflag:
— Antigua
— Bahamas
— Bermuda

— Caymanøerne

— Cypern
— Gibraltar
— Libanon
— Liberia

— Malta
— Panama

— St. Vincent
— Vanuatu .

( 11 ) Bestemmelserne i dette kapitel gælder, så længe den retsakt, der er omhandlet i
punkt lb i bilag XV til EØS-aftalen, er i kraft.

( ! ) Dette kapitel svarer til Kommissionens skrivelse til medlemsstaterne ( SG(89 )
D/311 af 3 . januar 1989 .
(2 ) Rådets direktiv 90/684/EØF, som ændret ved Rådets direktiv 93/115/EF og
94/73/EF. Disse direktiver som tilpasset EØS-aftalens formål ved Det Blandede
EØS-Udvalgs afgørelse nr. 21 af 5 . april 1995 benævnes i det følgende skibsbyg
ningsdirektivet.
( 3 ) Rådets Arbejdsgruppe nr. 6 : Revidering af definitioner og administrative procedu
rer i forbindelse med arrangementet vedrørende eksportkreditter til skibe.
(4) Se Rådet og Kommissionens afgørelse af 24. marts 1986 om indgåelse af tredje
AVS-EØF-konvention (EFT nr. L 86 af 31 . 3 . 1986 ).

(5 ) Se Rådets afgørelse 86/283/EØF af 30 . juni 1986 om de oversøiske landes og
territoriers associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT nr.
L 175 af 1 . 7. 1986, s . 46 ).«

5 . Det nuværende kapitel 30 og 31 i retningslinjerne for statsstøtte om henholdsvis
» Standardiserede årsrapporter « og » Andre særlige bestemmelser « nummereres i
overensstemmelse med denne ændring som henholdsvis kapitel 32 og 33 .

Udfærdiget i Bruxelles, den 6 . december 1995 .

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne
Knut ALMESTAD

Formand

