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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 811/2005
af 27. maj 2005
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94
af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4,
stk. 1, og

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2005.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. maj 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

0702 00 00

052
204
999

75,1
85,3
80,2

0707 00 05

052
204
999

101,5
30,3
65,9

0709 90 70

052
624
999

91,3
50,3
70,8

0805 10 20

052
204
212
220
388
400
624
999

41,5
39,8
108,2
53,0
57,8
35,0
58,1
56,2

0805 50 10

052
388
524
528
624
999

107,2
47,7
56,8
64,3
60,4
67,3

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

67,7
100,1
68,3
70,7
70,3
62,0
69,7
79,3
122,1
78,9

0809 20 95

400
999

545,6
545,6

Fast importværdi

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 812/2005
af 27. maj 2005
om den 336. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90
fastsatte løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
429/90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til
koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (2) afholder interventionsorganerne en løbende
licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I
artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der
under hensyntagen til de ved hver særlig licitation
indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for
koncentreret smør med et indhold af fedtstof på
mindst 96 %, eller det besluttes ikke at tage licitationen

til følge. Størrelsen af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.
(2)

En gennemgang af de modtagne bud medfører, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har
ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det besluttes, at den 336. særlige licitation, der er afholdt i
forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte
løbende licitation, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 45 af 21.2.1990, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 813/2005
af 27. maj 2005
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 164. særlige licitation, der
afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets
fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det
besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af
15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og
ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation
visse mængder interventionssmør, de ligger inde med,
og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I
artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på
grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud
fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør,

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 164. særlige licitation i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes
mindstesalgspriserne for interventionssmør samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. maj 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på
den 164. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF)
nr. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel

A

Valgt fremgangsmåde

Mindste
salgspris

Smør ≥
82 %

Forarbejdningssikkerhed

B

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Til det
ubehandlede
smør

—

210

—

—

Koncentreret

204,1

208,1

—

—

Til det
ubehandlede
smør

—

73

—

—

Koncentreret

73

73

—

—
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 814/2005
af 27. maj 2005
om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på
den 164. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i
forordning (EF) nr. 2571/97
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

der kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets
fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det
besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af
15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og
ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2) sælger interventionsorganerne ved licitation
visse mængder interventionssmør, de ligger inde med,
og yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I
artikel 18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på
grundlag af de ved hver særlig licitation indkomne bud
fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør,

(2)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har
ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 164. særlige licitation i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes
maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne
som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. maj 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og
koncentreret smør med henblik på den 164. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel
Valgt fremgangsmåde

Maksimumsstøttebeløb

Forarbejdningssikkerhed

A

B

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Smør ≥ 82 %

46

42

—

41

Smør < 82 %

44

40

—

—

Koncentreret smør

—

—

—

—

Fløde

—

—

—

18

Smør

51

—

—

—

Koncentreret smør

—

—

—

—

Fløde

—

—

—

—
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 815/2005
af 27. maj 2005
om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 83. særlige licitation, afholdt
inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør mindsteprisen
fastsættes på nedennævnte niveau, og forarbejdningssikkerhedsbeløbet bør fastsættes i overensstemmelse
hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr.
1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug
og salg af sådant skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne iværksat en løbende licitation for visse
mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med.
I henhold til bestemmelserne i artikel 30 i nævnte forordning fastsættes en mindstesalgspris under hensyntagen til
de modtagne tilbud under hver særlig licitation, eller det
besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden fastsættes under
hensyntagen til forskellen mellem markedsprisen for
skummetmælkspulver og mindstesalgsprisen.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 83. særlige licitation, der er afholdt i henhold til forordning (EF) nr. 2799/1999, og for hvilken fristen for indgivelse af
bud udløb den 24. maj 2005, fastsættes mindstesalgsprisen og
forarbejdningssikkerheden således:
— mindstesalgsprisen:

195,24 EUR/100 kg

— forarbejdningssikkerheden:

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).

35,00 EUR/100 kg.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 816/2005
af 27. maj 2005
om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 20. dellicitation under den
løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr.
1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de
ligger inde med, til salg ved løbende licitation.
Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver

dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes
ikke at give tilslag.
(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en
minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forbindelse med den 20. dellicitation i henhold til forordning
(EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud
udløb den 24. maj 2005, fastsættes minimumssalgsprisen for
smør til 275,5 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 817/2005
af 27. maj 2005
om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den
19. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukt (1), særlig artikel 10, litra c), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 214/2001 af 12. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for
så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet
for skummetmælkspulver (2) har interventionsorganerne
udbudt visse mængder skummetmælkspulver, som de
ligger inde med, til salg ved løbende licitation.
Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 214/2001 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved

hver dellicitation, en minimumssalgspris, eller det
besluttes ikke at give tilslag.
(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en
minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forbindelse med den 19. dellicitation i henhold til forordning
(EF) nr. 214/2001, for hvilken fristen for indgivelse af bud
udløb den 24. maj 2005, fastsættes minimumssalgsprisen for
skummetmælkspulver til 196,24 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 37 af 7.2.2001, s. 100. Senest ændret ved forordning
(EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 818/2005
af 27. maj 2005
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse
tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2032/2004 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i
artikel 1 nævnte beløb.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af
29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1),
særlig artikel 14, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2004 (2)
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (3) kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 26, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1785/2003
vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution.
Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til
kriterierne i artikel 14, stk. 4 i forordning (EF)
nr. 1785/2003. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende,
hvis bud er lig med eller ligger under maksimumseksportrestitutionen.

Maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande fastsættes på grundlag af bud,
der er indgivet fra den 23. til den 26. maj 2005, til 57,00 EUR/t
inden for rammerne af den i forordning (EF)
nr. 2032/2004 omhandlede licitation.

Artikel 1

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.
(2) EUT L 353 af 27.11.2004, s. 6.
(3) EFT L 61 af 7.3.1975, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1948/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 18).
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 10. maj 2005
om indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra
(2005/398/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(3)

Aftalen blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 15.
november 2004 med forbehold af dens senere indgåelse,
jf. Rådets afgørelse af 25./26. oktober 2004.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 71, 137, 149, 150, 151, 152, 156,
159, 161 og 175 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første
afsnit, andet punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

(4)

Visse opgaver er overdraget til det samarbejdsudvalg, der
nedsættes ved aftalen. Kommissionen bør beføjes til at
varetage disse opgaver på Fællesskabets vegne.

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

(5)

Aftalen bør godkendes —

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1
Samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Fyrstendømmet Andorra godkendes herved på Fællesskabets
vegne.

(1)

(2)

Fællesskabet er fast besluttet på at styrke de eksisterende
forbindelser med Andorra, som hidtil har været omfattet
af en aftale undertegnet i Luxembourg den 28. juni
1990, hvorved der blev indført en toldunion.

Som følge af Rådets bemyndigelse af 24. februar 1997
har Kommissionen afsluttet forhandlinger med Andorra
om en aftale, som omfatter en bred række samarbejdssektorer.

(1) Udtalelse af 22.2.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

Aftalens tekst er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2
Formanden for Rådet giver den meddelelse, der er omhandlet i
aftalens artikel 14 (2).
(2) Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske
Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.
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Artikel 3
1.
Fællesskabet repræsenteres i det samarbejdsudvalg, der nedsættes ved artikel 9 i aftalen, af Kommissionen bistået af medlemsstaternes repræsentanter.
2.
Fællesskabets holdning med hensyn til de afgørelser, der skal træffes af samarbejdsudvalget, fastlægges
af Kommissionen efter høring af medlemsstaternes repræsentanter.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2005.
På Rådets vegne
J. KRECKÉ

Formand
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SAMARBEJDSAFTALE
mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,
på den ene side, og
FYRSTENDØMMET ANDORRA,
på den anden side,
SOM ER FAST BESLUTTEDE på at udvide de allerede tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at handelsforbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra
er omfattet af aftalen i form af brevveksling undertegnet i Luxembourg den 28. juni 1990, hvorved der blev indført en
toldunion,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at der siden da er gjort betydelige fremskridt med den europæiske integration,
SOM TAGER HENSYN TIL den særlige situation, der gælder for Fyrstendømmet Andorra, hvis område er omsluttet af
Den Europæiske Union, som landet ikke er medlem af,
SOM TAGER HENSYN TIL Fyrstendømmet Andorras vilje til i højere grad at deltage i den igangværende integrationsproces i Europa og følgelig dets ønske om at udvide sine forbindelser med Den Europæiske Union,
SOM FINDER, at det er hensigtsmæssigt at indgå en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra
med henblik på at sikre det indbyrdes samarbejde på det bredest mulige grundlag for alle spørgsmål af fælles interesse, der
falder ind under deres respektive kompetenceområder,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

PRINCIPPER

Artikel 1
Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra, i det
følgende benævnt »de kontraherende parter«, forpligter sig
inden for rammerne af deres respektive kompetenceområder
til at samarbejde på områder af fælles interesse, navnlig de
prioriterede områder, der er omhandlet i artikel 2 til 8, på
det bredest mulige grundlag og til deres gensidige fordel.

foldighed, miljø og sundhed, forvaltning af naturressourcer og
affald. De tilstræber med henblik herpå at beskytte det pyrenæiske miljø og sikre den økonomiske udvikling.

De kontraherende parter samarbejder i en ånd af fælles ansvar
om at løse de miljøproblemer, som Fyrstendømmet Andorra og
Det Europæiske Fællesskabs pyrenæiske regioner er konfronteret
med. De tager i betragtning, at visse af problemerne som f.eks.
affaldsproblemet har tilknytning til vare- og persontrafikken
mellem deres respektive områder. De kontraherende parter
samarbejder navnlig om overførsel og bortskaffelse af affald.

SAMARBEJDSOMRÅDER

Artikel 2
Miljø
De kontraherende parter samarbejder inden for beskyttelse og
forbedring af miljøet med henblik på at sikre en bæredygtig
udvikling. Dette samarbejde vedrører følgende områder:
klimaændringer, beskyttelse af naturen og den biologiske mang-

Fyrstendømmet Andorra bestræber sig på at indføre miljøstandarder svarende til Det Europæiske Fællesskabs standarder i det
omfang, det har midler til det, og under forudsætning af, at
disse standarder er relevante for beskyttelsen af miljøet og
den bæredygtige økonomiske udvikling i fyrstendømmet. Det
Europæiske Fællesskab tilbyder efter anmodning Fyrstendømmet
Andorra samarbejde med henblik herpå.
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De kontraherende parter undersøger mulighederne og vilkårene
for, at Fyrstendømmet Andorra deltager i de europæiske fællesskabsprogrammer, der er åbne for tredjelande, og som kan være
af interesse for Andorra på miljøområdet.

De kontraherende parter undersøger mulighederne og vilkårene
for, at Fyrstendømmet Andorra deltager i de europæiske fællesskabsprogrammer, som kan være af interesse for Andorra inden
for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender.

Det Europæiske Fællesskab bidrager til at etablere et samarbejde
mellem Det Europæiske Miljøagentur og Fyrstendømmet
Andorra.

Artikel 5
Sociale og sundhedsmæssige spørgsmål

Artikel 3
Kommunikation, information og kultur
De kontraherende parter er enige om, i den udstrækning fællesskabsforanstaltningerne og den andorranske lov giver mulighed
for det, at iværksætte fælles foranstaltninger inden for kommunikation, information og kultur i den i artikel 151 i traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab omhandlede ånd.

De kontraherende parter forpligter sig til at undersøge mulighederne for at styrke koordinationen på det sociale område
gennem udveksling af eksperter, samarbejde mellem forvaltninger, samarbejde mellem virksomheder og uddannelse.

De kontraherende parter søger på samme måde at samarbejde
på området folkesundhed.

Disse foranstaltninger kan bl.a. antage følgende former:

— udvekslinger af oplysninger om emner af gensidig interesse
inden for kultur og information

— afholdelse af kulturelle arrangementer
— udvekslinger af kulturel interesse
— bevarelse af den andorranske og pyrenæiske arkitekturarv og
restaurering af monumenter og lokaliteter

— bevarelse og fremme af den andorranske og pyrenæiske
kulturarv

De kontraherende parter undgår enhver form for forskelsbehandling på grund af nationalitet med hensyn til arbejdstagere,
som har den anden parts nationalitet, og som opholder sig
lovligt på parternes respektive områder, hvad angår arbejdsvilkår, aflønning og afskedigelse.

På arbejdsområdet omfatter samarbejdet mellem de kontraherende parter bl.a. udvikling af tjenester for erhvervsvejledning,
programmering og fremme af arbejde på lokalt og regionalt
plan.

Artikel 6
Transeuropæiske net og transport

— etablering af forskningsprogrammer af grænseoverskridende
art inden for historie, kunst og sprog

— bevarelse, valorisering og udbredelse af det catalanske sprog
— Fyrstendømmet Andorras deltagelse i europæiske kulturprojekter.

De kontraherende parter forpligter sig til at udvikle deres samarbejde inden for transeuropæiske net vedrørende transport,
energi og telekommunikation samt inden for transport i almindelighed. Samarbejdet skal bl.a. tage sigte på at fremme undersøgelser af projekter af fælles interesse, der respekterer det pyrenæiske miljø. De kontraherende parter tager i deres samarbejde
hensyn til de mål, der er omhandlet i artikel 154 og 155 i
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 4

Artikel 7

Uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender

Regionalpolitik

De kontraherende parter er enige om at samarbejde inden for
uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på at bidrage til
at skabe et europæisk uddannelsesområde under hensyntagen til
bestemmelserne i artikel 149 og 150 i traktaten om oprettelse
af Det Europæiske Fællesskab.

De kontraherende parter er i overensstemmelse med deres
respektive lovgivninger enige om at styrke deres regionale
samarbejde under hensyntagen til Det Europæiske Fællesskabs
politik for grænseoverskridende, transnationalt og mellemregionalt samarbejde.
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Til dette formål tilskyndes der til følgende foranstaltninger:

— undersøgelse af en samordnet strategi for udvikling af
regioner beliggende ved grænsen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra med henblik på at
fremme en politik for det pyrenæiske område svarende til
politikken for Alpeområdet. Med henblik herpå vil Det Europæiske Fællesskab foreslå Fyrstendømmet Andorra at deltage
i fremtidige programmer af Interreg-typen på samme betingelser som andre tredjelande

— organisation af besøg og udvekslinger af embedsmænd eller
eksperter med henblik på at undersøge samarbejdsmulighederne

28.5.2005

6.
Formandskabet for samarbejdsudvalget varetages på skift
af de kontraherende parter efter nærmere regler, der fastsættes i
forretningsordenen.

7.
Samarbejdsudvalget træder efter fælles aftale sammen på
anmodning af en af de kontraherende parter. I samarbejdsudvalgets forretningsorden fastlægges de praktiske bestemmelser
for mødernes afholdelse.

Artikel 10
De kontraherende parter er enige om, at enhver tvist, der måtte
opstå mellem parterne med hensyn til gennemførelsen og
fortolkningen af denne aftale, skal forelægges for samarbejdsudvalget.

Artikel 11
— samarbejde vedrørende bjergpolitik på grundlag af fællesskabspolitikken, som tager sigte på at sikre landbrugsbedrifternes kontinuitet og bæredygtighed, den økonomiske
udvikling og bevarelsen af naturen.

Artikel 8

Denne aftale indgås for en ubegrænset periode.

Artikel 12
Hver af de kontraherende parter kan opsige aftalen ved skriftlig
meddelelse til den anden kontraherende part. Aftalen ophører i
så fald med at være i kraft seks måneder efter datoen for denne
meddelelse.

Andre samarbejdsområder
De kontraherende parter kan udvide denne aftale efter fælles
overenskomst gennem aftaler om specifikke emner.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 13
Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder
anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte
traktat, og på den anden side for Fyrstendømmet Andorras
område.

Artikel 9
1.
Der nedsættes et samarbejdsudvalg, der har til opgave at
forvalte aftalen og påse, at den gennemføres på rette måde.

2.
For at aftalen kan gennemføres på rette vis, udveksler de
kontraherende parter oplysninger og konsulterer efter anmodning fra en af parterne hinanden i samarbejdsudvalget.

3.

Samarbejdsudvalget fastsætter sin forretningsorden.

4.
Samarbejdsudvalget sammensættes af repræsentanter for
Det Europæiske Fællesskab på den ene side og repræsentanter
for Fyrstendømmet Andorra på den anden side.

5.

Samarbejdsudvalget udtaler sig efter fælles overenskomst.

Artikel 14
Denne aftale godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned
efter meddelelsen om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer.

Artikel 15
1.
Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk,
engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk,
nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk,
svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og catalansk, idet hver af disse
tekster har samme gyldighed.

2.
Sprogudgaven på maltesisk bekræftes af de kontraherende
parter på grundlag af en brevveksling. Den har samme
gyldighed som de i stk. 1 nævnte sprogudgaver.
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Hecho en Bruselas, el quince de noviembre de dos mil cuatro.
V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles, den femtende november to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.
Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján.
Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego października dwa tysiące czwartego roku.
Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.
V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.
V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.
Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.
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Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Per la Comunitat Europea

Per la Principat d'Andorra
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RÅDETS AFGØRELSE
af 23. maj 2005
om beskikkelse af et spansk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(2005/399/EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 259,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 167,
under henvisning til Rådets afgørelse 2002/758/EF, Euratom af 17. september 2002 om beskikkelse af
medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2002 til den 20.
september 2006 (1),
under henvisning til den kandidatliste, som den spanske regering har forelagt,
under henvisning til Kommissionens udtalelse, og
ud fra følgende betragtning:
En plads som medlem af ovennævnte udvalg er blevet ledig efter Fernando MORALEDA QUÍLEZ’ fratræden,
der blev meddelt Rådet den 3. juni 2004 —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Marcos ALARCÓN ALARCÓN beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg som
efterfølger for Fernando MORALEDA QUÍLEZ for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den
20. september 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2005.
På Rådets vegne
J.-L. SCHILTZ

Formand

(1) EFT L 253 af 21.9.2002, s. 9.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 23. maj 2005
om beskikkelse af et estisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(2005/400/EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 259,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 167,
under henvisning til Rådets afgørelse 2002/758/EF, Euratom af 17. september 2002 om beskikkelse af
medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2002 til den 20.
september 2006 (1),
under henvisning til den kandidatliste, som den estiske regering har forelagt
under henvisning til Kommissionens udtalelse, og
ud fra følgende betragtning:
En plads som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet ledig efter Kalev
KREEGIPUUs fratræden, der blev meddelt Rådet den 3. september 2004 —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Kaul NURM beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg som efterfølger for
Kalev KREEGIPUU for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 20. september 2006.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2005.
På Rådets vegne
J.-L. SCHILTZ

Formand

(1) EFT L 253 af 21.9.2002, s. 9.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 8. september 2004
om Frankrigs støtte til forlystelsesparken Bioscope til fordel for virksomheden SMVP — Mise en
Valeur du Patrimoine Culturel
(meddelt under nummer K(2004) 2686)
(Kun den franske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2005/401/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

duren i traktatens artikel 88, stk. 2, over for denne foranstaltning.
(4)

Kommissionens beslutning om at indlede proceduren
blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (3).
Kommissionen opfordrede interesserede parter til at
fremsætte deres bemærkninger til den omhandlede foranstaltning.

(5)

Ved brev af 26. januar 2004, registreret samme dag,
fremsendte Frankrig sine bemærkninger til Kommissionen.

(6)

Ved brev af 19. februar 2004, registreret samme dag,
fremsendte den tyske sammenslutning af forlystelsesparker og -virksomheder (Verband Deutscher Freizeitparks
und Freizeitunternehmen e.V. — i det følgende benævnt
»VDFU«) sine bemærkninger om den pågældende støtte
til Kommissionen.

(7)

Ved brev af 24. februar 2004, registreret 25. februar
2004, fremsendte virksomheden SMVP — Mise en
Valeur du Patrimoine Culturel (i det følgende benævnt
»SMVP«) sine bemærkninger om den pågældende støtte
til Kommissionen.

(8)

Ved brev af 26. februar 2004 og 27. februar 2004 sendte
Kommissionen de franske myndigheder en kopi af
bemærkningerne fra VDFU og SMVP.

(9)

Ved brev af 26. marts 2004, registreret samme dag, fremsendte Frankrig sine kommentarer til bemærkningerne fra
VDFU og SMVP.

(10)

Ved brev af 25. august 2004, registreret af Kommissionen 31. august 2004, fremsendte Frankrig supplerende
oplysninger om foranstaltningen.

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres
bemærkninger i overensstemmelse med denne artikel (1), og
ud fra følgende betragtninger:

I. SAGSFORLØB
(1)

Kommissionen modtog ved brev af 27. marts 2001,
registreret den 28. marts 2001, en klage over eventuel
statsstøtte til forlystelsesparken Bioscope i Alsace (i det
følgende benævnt »Bioscope«). Denne klage vedrørte
desuden Écomusée d'Alsace, som Kommissionen vedtog
en beslutning om den 21. januar 2003 (2), og som derfor
ikke er omfattet af denne beslutning.

(2)

Kommissionen anmodede de franske myndigheder om
oplysninger om den pågældende foranstaltning ved brev
af 30. marts 2001, 31. juli 2001, 14. december 2001,
16. juli 2002, 17. oktober 2002 og 3. december 2002.
De franske myndigheder fremsendte disse oplysninger
ved brev af 24. juli 2001, registreret af Kommissionen
26. juli 2001, 28. november 2001, registreret af
Kommissionen samme dag, 2. juni 2002, registreret af
Kommissionen samme dag, 25. juni 2002, registreret af
Kommissionen samme dag, 8. juli 2002, registreret af
Kommissionen 9. juli 2002, 21. oktober 2002, registreret af Kommissionen 22. oktober 2002 og af 7.
februar 2003, registreret af Kommissionen 10. februar
2003.

(3)

Ved brev af 29. oktober 2003 underrettede Kommissionen Frankrig om sin beslutning om at indlede proce-

(1) EUT C 20 af 24.1.2004, s. 6.
(2) EUT C 97 af 24.4.2003, s. 10.

(3) Se fodnote 1.
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II. BESKRIVELSE

(17)

Efter en lang udvælgelsesprocedure for at finde en
operatør med den nødvendige erfaring til både at
opføre parken og drive den på tilfredsstillende måde
valgte Symbio selskabet Parc Astérix, der senere er
blevet en del af koncernen Grévin et Compagnie. Valget
blev bekræftet den 13. marts 2001, da Symbio som
den ene part og selskabet SMVP — Mise en Valeur du
Patrimoine Culture, et datterselskab af selskabet Parc
Astérix, som den anden part undertegnede en uddelegering af offentlige tjenesteydelser med henblik på »koncessionen til udformning, gennemførelse og udnyttelse af
temaparken Bioscope«.

(18)

Et tillæg til denne uddelegering af offentlige tjenesteydelser blev undertegnet den 9. juli 2002. Uddelegeringen af de offentlige tjenesteydelser som ændret ved
tillægget kaldes herefter »koncessionen«.

1. Forslaget til forlystelsesparken Bioscope
(11)

Forslaget til forlystelsesparken Bioscope blev lanceret i
1994 af regionen Alsace. Projektet består i oprettelse af
en forlystelsespark, som både er videnskabelig, belærende
og underholdende omkring temaerne sundhed, liv og
miljø.

(12)

Ifølge de alsaciske myndigheder skal parken give de besøgende mulighed for at lære noget, samtidig med at de
morer sig. Den skal adskille sig fra den traditionelle fremgangsmåde i forbindelse med mere klassiske videnskabelige og tekniske museer, som »Palais de la découverte«
eller »Cité des sciences« i Paris, som man finder, i sidste
ende er dårligt egnede til at opfylde deres oprindelige
målsætning fuldt ud. Derimod skulle Bioscope i første
række opfattes af de besøgende som et sted, hvor man
kan slappe af og more sig, der i øvrigt giver dem
mulighed for at blive klogere i et tempo, de selv vælger.

(13)
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3. Resultatet af udbudsproceduren — Muligheder for
statens deltagelse (6)
(19)

Koncessionen omhandler en mindre park for en initialinvestering på 61,5 mio. EUR og med et besøgstal på
400 000 personer om året i de første år, der skal stige
til 800 000 om året.

(20)

Reglerne for statens deltagelse er fastsat i koncessionen.

(21)

Der er blandt andet tale om følgende punkter:

De regionale myndigheder påpeger i øvrigt, at et andet
mål med opførelsen af Bioscope er at forbedre udbuddet
af turistattraktioner i Alsace, hvilket ikke er i modstrid
med det første mål.

2. Proceduren for udvælgelse af støttemodtageren
(14)

(15)

(16)

Ved præfektoral bekendtgørelse af 12. januar 1998
oprettede regionalmyndighederne Conseil régional d'Alsace
og Conseils généraux des départements du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin i fællesskab selskabet Symbio, hvis formål er at
iværksætte de procedurer, der er nødvendige for at
gennemføre Bioscope.

De lokale myndigheder har valgt at drive temaparken
efter retsprincippet uddelegering af offentlige tjenester (4).
Staten finansierer selv køb af grunden. Den uddelegerer
derefter opførelse og drift af parken til en koncessionshaver i 30 år. Koncessionshaveren kompenserer staten
ved at betale en afgift baseret på omsætningen og ved
at overtage en del af investeringsomkostningerne. Efter
koncessionens udløb bliver aktiverne igen statens
ejendom.

Symbio iværksatte i september 1998 et offentligt udbud
med henblik på udvælgelse af en privat koncessionshaver
til Bioscope. Denne procedure blev offentliggjort i De
Europæiske Fællesskabers Tidende (5).

(4) Proceduren for uddelegering af offentlige tjenester er underlagt
artikel L.1411-1 ff. i den almindelige lov om regionale myndigheder.
(5) EFT S 168 af 1.9.1998, 113001.

— Staten stiller i etaper, i 30 år, det nødvendige areal på
50 ha til rådighed for SMVP. Grundene forbliver
statens ejendom og overdrages ved koncessionens
udløb igen til staten uden vederlag. Bygninger,
anlæg og koncessioner, som er købt, indrettet,
opført eller etableret af SMVP i koncessionsperioden,
som SMVP ejer, og som indgår i driften af parken,
overdrages til staten uden vederlag ved koncessionens
udløb, hvis de er afdraget fuldstændigt og bogføringsmæssigt. I modsat fald betaler staten et beløb
svarende til deres resterende bogføringsværdi for
overdragelsen.

— SMVP tilrettelægger under statens kontrol forlystelsesparken Bioscope, etablerer den og driver den i en
periode på 30 år.

— Parken opført af SMVP svarer til en initialinvestering
på 61,5 mio. EUR. Staten deltager i denne initialinvestering med i alt 30,5 mio. EUR gennem Symbio.
(6) Ved »staten« forstås her de offentlige myndigheder i Alsace, som er
opdelt i Haut-Rhin og Bas-Rhin.
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— De efterfølgende investeringer i fornyelse af parken
påhviler udelukkende SMVP. Tilrettelæggelsen heraf
skal godkendes af staten, som især undersøger, om
de er i overensstemmelse med parkens pædagogiske
koncept.

— SMVP betaler et årligt gebyr til staten på 2,5 % af
omsætningen af samtlige de aktiviteter, der gennemføres på det geografiske område, koncessionen
omfatter (med undtagelse af de to første kalenderår,
eller dele heraf, hvor gebyret er på henholdsvis 1 %
og 2 %), efter fradrag af alle former for afgifter til
staten på aktiviteter i underentreprise.

ikke har begrundet dette, betvivler Kommissionen, at de
nødvendige betingelser er opfyldt for at godkende en
eventuel støtte under nogen af disse bestemmelser.

IV. FRANKRIGS BEMÆRKNINGER TIL INDLEDNINGEN
AF DEN FORMELLE UNDERSØGELSESPROCEDURE

1. Spørgsmålet om, hvorvidt statens intervention til
fordel for Bioscope har karakter af kompensation for
forpligtelser i forbindelse med tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse
(27)

I sine bemærkninger til indledningen af den formelle
undersøgelsesprocedure gentager Frankrig sin opfattelse
af, at statens medvirken i Bioscope-projektet ikke udgør
statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, men
derimod kompensation for omkostninger i forbindelse
med forpligtelser til at yde tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse.

(28)

Til støtte for dette ræsonnement henviser de franske
myndigheder indledningsvis til omstændighederne omkring Bioscopes tilblivelse og giver derefter en konkret
beskrivelse af projektet, som Symbio fastlagde det i
samarbejde med SMVP. I denne beskrivelse understreges
parkens pædagogiske karakter og de indlæringsmæssige
aspekter af dens forlystelser, som adskiller sig kraftigt fra
traditionelle forlystelsesparkers. De franske myndigheder
insisterer på, at parken under ingen omstændigheder kan
ændre koncept på et senere tidspunkt, eftersom enhver
ændring af dens pædagogiske målsætning ville være i
strid med den aftale, der er indgået mellem koncessionshaveren og staten.

(29)

De franske myndigheder påpeger derefter, at de mener, at
indholdet af tjenesteydelsen af almindelig økonomisk
interesse sorterer under Bioscope.

(30)

De mener, at denne tjenesteydelse fremgår utvetydigt af
den koncession, der forbinder SMVP med staten. De
franske myndigheder underbygger dette med uddrag af
koncessionen, der generelt viser, at Bioscope har en social
og pædagogisk målsætning, og andre uddrag, som mere
specifikt omhandler billetpriser for bestemte kategorier af
besøgende (børn ledsaget af deres forældre, skoleklasser,
ældre). De franske myndigheder understreger i øvrigt, at
Symbio altid vil have kontrol over koncessionshaverens
aktiviteter.

(31)

De franske myndigheder gennemgår et for et de kriterier,
Domstolen har opstillet for vurdering af offentlig støtte,
der er et vederlag for opfyldelse af forpligtelser til
offentlig tjeneste, i sin dom i Altmark-sagen (7).

III. ÅRSAGER TIL AT INDLEDE PROCEDUREN
(22)

Under brevvekslingen inden indledningen af den formelle
undersøgelsesprocedure påpegede de franske myndigheder, at de fandt, at den offentlige intervention i den
foreliggende sag skyldtes kompensation for forpligtelser i
forbindelse med tjenesteydelser af almindelig økonomisk
interesse, som var blevet pålagt koncessionshaveren til
Bioscope.

(23)

Ved indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure
gav Kommissionen på følgende områder udtryk for tvivl
om den franske stats intervention til fordel for Bioscope
og om de begrundelser, Frankrig på daværende tidspunkt
fremførte.

(24)

For det første fandt Kommissionen, at der var tvivl om,
hvorvidt det er muligt at følge de franske myndigheders
ræsonnement angående overdragelse af en tjeneste af
almindelig økonomisk interesse til støttemodtageren.
Kommissionen betvivlede, at den pågældende opgave
var klart defineret af de franske myndigheder og, hvis
det var tilfældet, om der var fremlagt tilstrækkeligt
bevis for, at koncessionshaveren ikke blev overkompenseret for meromkostningerne i forbindelse med driften af
denne tjeneste.

(25)

For det andet fandt Kommissionen, at det offentlige
tilskud sandsynligvis udgjorde statsstøtte, især da der
ikke var fremlagt bevis for, at støttemodtageren fra
staten modtog en betaling, der svarede til markedsprisen
for driften af en temapark.

(26)

For det tredje har Kommissionen undersøgt, om en eventuel støtte er forenelig med bestemmelserne i EF-traktaten. Den har konkluderet, at en eventuel støtte i
betragtning af projektets målsætninger kun kan vurderes
på grundlag af bestemmelserne om regionalstøtte og
bestemmelserne i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra
d), om fremme af kultur. Da de franske myndigheder
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(7) Domstolens dom af 24. juli 2003, sag C-280/00, Altmark Trans
GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Sml. 2003 I, s. 7747.
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der er så stor forskel mellem parkernes størrelse, og fordi
der er tale om fundamentale forskelle mellem de to
koncepter.

De franske myndigheder understreger, at man ikke kan
beskylde Frankrig for at have ignoreret disse kriterier ved
indførelsen af statstilskuddet, da dommen er afsagt lang
tid efter undertegnelsen af koncessionen, men påpeger:

— at forpligtelserne til offentlig tjeneste er klart defineret, eftersom hele transaktionen er en tjenesteydelse
af almindelig økonomisk interesse

(36)

Frankrig påpeger i øvrigt, at der mere generelt ikke kan
være tale om at påvirke konkurrencen, fordi Bioscope
nok udøver en kommerciel aktivitet, men produktmarkedet er begrænset til selve stedet, eller i hvert fald til et
meget begrænset antal steder, hvoraf alle de øvrige ligger
meget langt væk. Meget få turismeprodukter ville være
substituerbare for det, Bioscope tilbyder. Frankrig insisterer på, at der er tale om en lang række forskelle
mellem på den ene side Bioscope og forlystelsesparkerne
Eurodisney og Europa-Park. Man nævner den spanske park
Terra Mítica, hvis koncept ligger nærmere Bioscopes, men
påpeger, at det i praksis er meget lidt sandsynligt, at
turister skulle vælge mellem at besøge en af de to
parker, som ligger tusindvis af kilometer fra hinanden.

(37)

Endelig finder Frankrig, at det offentlige indgreb til fordel
for Bioscope ikke giver hverken SMVP eller moderselskabet, Grévin et Compagnie, nogen fordel. Franskmændene baserer deres ræsonnement på udbudsproceduren,
som skulle have garanteret, at man valgte et bud, der
afspejlede markedsforholdene, og på en detaljeret økonomisk analyse foretaget af et selskab af uafhængige
eksperter, Rise Conseil, der viser, at afkastet af SMVP’s
investering i Bioscope-projektet er sammenligneligt med
eller lavere end de normale afkast i sektoren for forlystelsesparker.

— at kriterierne for beregning af kompensationen er
fastsat på forhånd på en objektiv og gennemsigtig
måde, da de blev fastsat inden koncessionen, og princippet og deres karakter blev fastsat inden udbuddet

— at kompensationen ikke overstiger det, der er
nødvendigt for at dække udgifterne ved at overholde
forpligtelsen til offentlig tjeneste, eftersom det
fremgår af en undersøgelse foretaget af et selskab af
uafhængige eksperter, Rise Cotet af SMVP’s investering i Bioscope-projektet (mellem [5 %-10 %] (*) og
[10 %-15 %]* i henhold til overslagene) er sammenligneligt eller lavere end de normale afkast for forlystelsesparker (mellem 11 % og 15 % for et udvalg af
rentable temaparker) (8).

2. Statsstøtte
(33)

(34)

(35)

Frankrig mener, at de offentlige myndigheders indgreb til
fordel for Bioscope ikke udgør statsstøtte i henhold til
traktatens artikel 87, stk. 1.

Frankrig mener indledningsvis, at Bioscope ikke udøver
en økonomisk aktivitet. Bioscope bør snarere betragtes
som en form for alternativt museum end en forlystelsespark. Som museum, skole eller hospital ville Bioscope
være indbegrebet af regionen Alsaces ønske om at
betjene befolkningen.

Endvidere påpeger Frankrig, at man finder, at Bioscope
ikke påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.
Frankrig bestrider ikke, at Bioscope-projektet tager sigte
på at tiltrække besøgende fra andre medlemsstater end
Frankrig, især Tyskland, som ligger meget tæt ved. Men
man påpeger, at parkens opland kun er på nogle få
hundrede kilometer. Den eneste anden forlystelsespark
inden for dette område, Europa-Park i Rust, kan imidlertid
ikke betragtes som en konkurrent til Bioscope, både fordi

(*) Dele af denne tekst blev udeladt for at sikre, at ingen fortrolige
oplysninger offentliggøres; de pågældende dele er omgivet af firkantede parenteser og forsynet med en stjerne.
(8) Dette forhold opfylder ifølge de franske myndigheder på en gang de
to sidste af de fire kriterier, der er opstillet i Altmark-dommen.
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3. Den mulige statsstøttes forenelighed med traktaten
(38)

Frankrig påpeger, at hvis de offentlige myndigheders
medvirken i Bioscope-projektet betragtes som statsstøtte
i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, vil denne støtte
under alle omstændigheder være forenelig med fællesmarkedet.

(39)

For det første påpeger Frankrig, at støtten kunne
betragtes som forenelig med traktaten i medfør af undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra c).

(40)

Faktisk ville støtten opfylde betingelserne i retningslinjer
for statsstøtte med regionalt sigte (9) (i det følgende
benævnt »retningslinjerne for regionalstøtte«).

(9) EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9. Ændrede retningslinjer: EFT C 258 af
9.9.2000, s. 5.
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Kommissionens forudgående afvisning af individuel ad
hoc-støtte, som ikke gives under en ordning, den har
godkendt, gælder ikke Bioscope-sagen, som ikke er
underlagt en sektorpolitik. Endvidere opremser de
franske myndigheder en liste over de positive virkninger
af støtten i Alsace. De minder om, at det er med overlæg,
at man har valgt at placere Bioscope i et støtteberettiget
område, og at placeringen endog er blevet kritiseret
internt af personer, som ville have foretrukket, at
projektet var blevet placeret tættere på den regionale
hovedstad.

Støtten opfylder ligeledes samtlige kriterier i retningslinjerne for regionalstøtte, især kriteriet om støtteintensitet.
Rise Conseils undersøgelse viser, at støtteintensiteten
ligger langt under den tilladte sats i det pågældende
område.

(43)

For det andet påpeger de franske myndigheder, at støtten
kunne betragtes som forenelig med traktaten i medfør af
undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra d).

(44)

De franske myndigheder mener, at ordene »kultur« og
»kulturarv« i denne bestemmelse skal fortolkes bredt og
omfatte videnskabskultur og sundhedsforbedring, som
udgør en væsentlig del af den menneskelige kulturarv.
Franskmændene nævner i denne forbindelse en lang
række aktiviteter, som Bioscope tilbyder, der giver de
besøgende mulighed for at udbygge deres videnskabskultur på miljø- og sundhedsområdet og at forbedre
deres velvære generelt.
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have krævet en større del af overskuddet. Resultatet er, at
SMVP opnår et afkast, der er højere end det normale
afkast på markedet. Koncessionen tillader endvidere
SMVP at opnå omfattende synergi med andre af moderselskabets parker.

(48)

Endvidere anfægter VDFU, at de franske myndigheder
henviser til kompensation for udførelse af tjenesteydelser
af almindelig økonomisk interesse. VDFU mener, at ingen
af de fire betingelser i den ovennævnte Altmark-dom er
opfyldt i den foreliggende sag.

(49)

Betegnelsen af Bioscope som en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse mangler fuldstændig den
præcision, Domstolen kræver. VDFU stiller på ingen
måde spørgsmålstegn ved de franske myndigheders
målsætning om at lære de besøgende noget, samtidig
med at de morer sig, men finder, at denne målsætning
ikke er tilstrækkelig i sig selv til at give en præcis definition af omfanget af den tjeneste af almindelig økonomisk
interesse, man har betroet Bioscope. For at kunne gøre
det skulle man have givet en detaljeret redegørelse for de
foranstaltninger, der skulle iværksættes for at gennemføre
denne offentlige tjeneste, og især udelukket enhver efterfølgende ændring af parken, der ikke svarede til denne
interesse. VDFU påpeger endvidere, at forlystelsesparker
meget ofte har pædagogiske forlystelser, selv når de er
finansieret 100 % med private midler. Det bedste
eksempel herpå er Europa Park, som blandt andet
omfatter en model af Shakespeares teater og af rumstationen Mir og giver mulighed for at stifte bekendtskab
med miljøbeskyttelse gennem en »firedimensionel« film,
der er lavet i samarbejde med Verdensnaturfonden
(WWF).

(50)

På grund af den upræcise definition af Bioscopes tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse finder VDFU, at
man umuligt kan sige, at koncessionen på forhånd fastsætter et objektivt og gennemsigtigt grundlag for beregningen af kompensationen for omkostningerne ved at
udføre denne tjenesteydelse. VDFU mener, at de
gebyrer, SMVP skal betale, ikke er fastsat eller begrundet
på en gennemsigtig måde eller baseret på objektive kriterier.

(51)

VDFU mener endvidere, at den metode, der anvendtes til
at udvælge koncessionshaveren til Bioscope, ikke tilstrækkelig tydeligt præciserede indholdet af tjenesteydelserne af
generel økonomisk interesse, og hvilke foranstaltninger
der skulle træffes for at udføre denne tjenesteydelse, til
at man kunne fastslå, at iværksættelsen af denne
procedure er tilstrækkelig til at udelukke en mulighed
for overkompensation De franske myndigheder skulle
derfor have givet en detaljeret begrundelse for kompensationsbeløbet til koncessionshaveren for at udføre tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse og taget
hensyn til alle koncessionshaverens udgifter og fortjenester, hvilket de ikke gjorde i tilstrækkelig grad.

V. INTERESSEREDE PARTERS BEMÆRKNINGER

1. Bemærkninger fra VDFU
(45)

VDFU bemærker indledningsvis, at sektoren for forlystelsesparker hovedsagelig består af små og mellemstore
virksomheder, som har et særligt behov for beskyttelse
mod konkurrencefordrejning. I Tyskland har denne type
virksomheder foretaget deres egne investeringer uden
nogen form for statsstøtte og under stor risiko. Nogle
af dem skulle nu være blevet opkøbt af Grévin et
Compagnie. Konkurrencefordrejende statsstøtte er særligt
skadelig i denne sektor, når den udhuler de travleste
perioder i parker, der ikke modtager støtte, idet netop
de travleste perioder er dem, der giver en park mulighed
for at blive rentabel.

(46)

VDFU finder, at den franske stats indgreb til fordel for
SMVP udgør statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87,
stk. 1.

(47)

VDFU finder, at vilkårene for koncessionen ikke giver
Symbio mulighed for at opnå et normalt afkast af sin
del af investeringen i Bioscope. Symbio modtager som
modydelse for sin deltagelse blot et mindre gebyr afhængigt af parkens omsætning, mens en privat operatør ville
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(52)

VDFU udtaler endvidere, at man mener, at den franske
statsstøtte til Bioscope er uforenelig med traktaten.

(53)

For det første påpeger VDFU, at støtten ikke kan være
forenelig med retningslinjerne for regionalstøtte. Da
støtten ikke blev givet som led i en ordning, der er
godkendt af Kommissionen, skulle den gavnlige virkning
for den regionale økonomi påvises. Imidlertid ligger der
ifølge VDFU allerede mindst ti forlystelsesparker i det
geografiske område, hvor Bioscope bliver anlagt, alene
på den tyske side af grænsen. Erfaringerne på dette
område, ikke mindst de talrige konkurser, som f.eks.
parken i Hagondange/Lorraine, viser, at store offentlige
investeringer i denne sektor ikke har mærkbare gavnlige
strukturelle virkninger for den regionale økonomi.

(54)

(55)

Ifølge VDFU er det nødvendigt at påvise, at parken vil
have gode muligheder for at styrke regionen på længere
sigt, og at den udvikling, der opstår som følge heraf,
udligner virkningerne for Bioscopes konkurrenter.
VDFU mener, at det rent logisk ville være umuligt at
opfylde disse to betingelser på samme tid, i hvert fald
hvis man følger de franske myndigheders argumentation.

Endelig mener VDFU, at for at støtten til Bioscope kan
godkendes i medfør af traktatens artikel 87, stk. 3, litra
d), skal der foretages en analyse af forholdet mellem
støtten og målsætningerne om at fremme kulturen og
kulturarven. Imidlertid kan en sådan analyse kun foretages på gennemsigtige og objektive vilkår svarende til
dem, der er nødvendige for at foretage en analyse af
proportionaliteten af kompensationen for at udføre en
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, som
VDFU ikke mener, at man har foretaget, hvilket
fremgår af punkt 45 ff.

2. Bemærkninger fra SMVP
(56)

SMVP oplyser, at man helt tilslutter sig de franske
myndigheders bemærkninger, som er opsummeret i
afsnit IV.

(57)

SMVP påpeger endvidere, at selskabets eneste formål er at
udføre de opgaver, der er beskrevet i koncessionen. Man
henleder Kommissionens opmærksomhed på, at
Bioscope-parken er yderst specialiseret. Hverken SMVP
eller noget andet datterselskab i koncernen har erfaringer
med at drive så atypiske forlystelsesparker.

(58)

Ifølge SMVP er Bioscope et helt offentligt initiativ, hvis
koncept, der alene er udarbejdet af de offentlige myndigheder, afgjort tager sigte på at udføre en tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse.

(59)

Udformningen, opførelsen og driften af en sådan park
ville ikke kunne foregå inden for rent private rammer,
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hvilket ifølge SMVP fremgår af resultaterne af ovennævnte undersøgelse foretaget af Rise Conseil.

(60)

SMVP mener imidlertid, at den offentlige deltagelse i
finansieringen af en aktivitet af almindelig økonomisk
interesse, som man ikke kan forvente, at den private
sektor alene kan finansiere, er forenelig med EU’s statsstøtteregler.

(61)

SMVP konkluderer derfor, at statens deltagelse ikke overstiger de støtteniveauer, der er forenelige med EU's
konkurrenceregler.

VI. FRANKRIGS KOMMENTARER TIL BEMÆRKNINGERNE FRA DE INTERESSEREDE PARTER
(62)

De franske kommentarer vedrører udelukkende VDFU’s
bemærkninger.

(63)

De franske myndigheder bestrider VDFU’s påstand om, at
Symbio ikke vil få et tilstrækkeligt afkast af sin investering. De mener, at Symbio vil få et afkast, der kan
sammenlignes med et afkast uden risiko, hvilket er
passende for aktiviteterne i en offentlig virksomhed, der
er ansvarlig for samfundsmidler. Endvidere har VDFU
ikke taget hensyn til, at Bioscope igen overdrages
Symbio efter en koncessionsperiode på 30 år inklusive
virksomhedens goodwill, hvilket stiller VDFU’s beregninger i et andet lys.

(64)

De franske myndigheder bestrider ligeledes VDFU’s opfattelse af, at statens tilskud til Bioscope ikke opfylder de
betingelser, Domstolen stiller i ovennævnte Altmarkdom. De gentager de argumenter, der allerede er fremført
i afsnit IV, og insisterer især på, at Bioscope ikke vil
blande underholdningsaktiviteter med belærende aktiviteter, men udelukkende koncentrere sig om sidstnævnte.
Man insisterer på, at koncessionen ikke åbner mulighed
for at ændre parkens karakter på dette punkt. Ethvert
forsøg fra koncessionshaverens side på at ændre dens
rent pædagogiske karakter vil kunne betegnes som en
»fejl af særlig grov karakter«, hvilket giver Symbio
mulighed for at træffe tvangsforanstaltninger, der kan
indebære opsigelse af koncessionshaveren.

(65)

De franske myndigheder påpeger endvidere, at Bioscope
er et enestående projekt, som ikke konkurrerer med
nogen tysk temapark. Ifølge de franske myndigheder
har de aktiviteter, VDFU nævner som eksempler på
kulturelle aktiviteter, kun karakter af noget supplerende
og sekundært i forhold til forlystelsesaktiviteterne. I Tyskland er det i øvrigt kun Europa-Park, der ligger mindre
end ca. tre timers kørsel fra Bioscope.
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De franske myndigheder bestrider desuden VDFU’s
analyse af statsstøttens forenelighed med retningslinjerne
for regionalstøtte. Franskmændene finder, at der ikke er
nogen modsætning i deres argumentation om den regionale virkning af støtten. Hvis staten opfylder sin
målsætning, vil støtten netop få gavnlig virkning for
regionen, og de offentlige midler vil ikke være spildt.
De minder om den lange række af positive virkninger
for den lokale økonomi, som de tilskriver Bioscope.
Derefter rejser de tvivl om VDFU’s argument om, at
Bioscope skulle forhindre de tyske forlystelsesparker i at
nå det nødvendige antal besøgende for at blive rentable.
Den eneste tyske temapark, der ligger tilstrækkeligt tæt
på Bioscope til eventuelt at kunne indgå i turisternes
valg, er Europa-Park. Imidlertid har denne park hvert år
så mange besøgende (3,3 millioner ifølge de franske
myndigheder), at det ikke er sandsynligt, at dens overlevelse afhænger af et hypotetisk antal ekstra besøgende
hvert år.
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andre parkers forlystelser, mere specifikt forlystelserne i
den eneste park, der ifølge de franske myndigheder ligger
i dens opland. Statens tilskud til dette projekt vil derfor
ikke kunne påvirke besøgstallet og påvirker dermed ikke
samhandelen mellem medlemsstaterne.

(72)

Kommissionen erkender, at de aktiviteter, Bioscope
tilbyder, er meget forskellige fra det, traditionelle forlystelsesparker byder på. Man kan derfor ikke erstatte et
besøg i Bioscope med et besøg i en traditionel forlystelsespark, hvilket afgjort bevirker en kraftig reduktion af
det antal besøgende, Bioscope kan forventes at tage fra
de traditionelle parker.

(73)

Kommissionen finder dog, at denne forskel ikke er
tilstrækkelig til fuldstændig at udelukke enhver form for
substitution. Når folk skal bestemme, hvordan de vil
bruge deres fritid, vælger de ikke altid mellem aktiviteter
af samme type. De kan f.eks. beslutte at gå i svømmehallen frem for i zoo, selv om et besøg i zoo er en helt
anden form for underholdning end en tur i svømmehallen. På samme måde beslutter forældre ofte at tage
med familien på museum, mens deres børn ville have
foretrukket at gå i tivoli.

(74)

Kommissionen finder derfor, at et besøg i Bioscope
faktisk kan være et alternativ til at besøge de tyske forlystelsesparker, om end i begrænset omfang.

(75)

På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at
foranstaltningen i den foreliggende sag må forventes at
påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne, og at den
dermed opfylder kriteriet.

De franske myndigheder minder endelig om, at Bioscopes
kulturelle målsætning fuldt ud svarer til parkens forpligtelse til offentlig tjeneste.

VII. VURDERING

1. Statsstøtte
(68)

En foranstaltning indeholder statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, når den begunstiger en eller visse
virksomheder ved hjælp af statsmidler, så samhandelen
mellem medlemsstaterne påvirkes eller kan blive påvirket.
Kommissionen undersøger i dette afsnit hvert af de fire
kriterier, denne definition består af.

Selektivitet
(69)

Foranstaltningen er tydeligvis selektiv, da den kun gavner
en enkelt virksomhed, nemlig SMVP.
Fordel
(76)

For at afgøre om foranstaltningen giver SMVP en
konkurrencemæssig fordel, skal Kommissionen vurdere,
om statens indgreb stiller virksomheden bedre, end det
ville have været tilfældet, hvis markedskræfterne havde
fået frit spil.

(77)

Et økonomisk indgreb fra statens side er ikke tilstrækkeligt til at konkludere, at der er tale om en fordel for den
virksomhed, der nyder godt af indgrebet. Statens indgreb
kan foregå under samme vilkår, som en privat markedsøkonomisk investor ville have accepteret. Der er således
ikke tale om at begunstige som omhandlet i traktatens
artikel 87, stk. 1.

Statsmidler
(70)

Statens indgreb til fordel for Bioscope omfatter udbetaling af midler fra Symbio, som er en sammenslutning af
lokale myndigheder. Der er således afgjort tale om statsmidler.

Påvirkning af samhandelen
(71)

De franske myndigheder fremfører, at Bioscope er en så
specialiseret temapark, at den ikke kan træde i stedet for
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I den foreliggende sag bliver en analyse af det statslige
indgrebs karakter særligt kompleks på grund af koncessionens retlige status, idet de to parter gives rettigheder
og pålægges forpligtelser, der er meget forskelligartede.

Analysen skal især vise, hvor rimelig rentabiliteten af de
respektive investeringer er.

(81)

Kommissionen bemærker, at denne analyse er foretaget
af det uafhængige selskab Rise Conseil, hvis konklusioner
de franske myndigheder har fremlagt.

(82)

Konklusionen på denne analyse er, at rentabiliteten af
Bioscope-projektet for SMVP ikke ligger højere end rentabiliteten af lignende investeringer i helt private projekter.
Det konkluderes desuden, at Symbios afkast af Bioscopeprojektet kan sammenlignes med afkastet af investeringer
uden risiko. Dette tyder på, at der er en vis overensstemmelse mellem investorernes rentabilitet og markedsrentabiliteten.

(83)

(84)

(85)

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen således
ikke udelukke, at SMVP har haft en fordel.

(86)

I Domstolens dom i Altmark-sagen opstilles fire kumulative betingelser, som når de er opfyldt, gør det muligt
at betegne en foranstaltning som kompensation for
udgifter i forbindelse med en offentlig tjeneste, hvorved
den undgår at blive betegnet som en konkurrencemæssig
fordel.

(87)

Den første af disse betingelser er, at »den begunstigede
virksomhed faktisk er blevet pålagt at opfylde forpligtelser til offentlig tjeneste, og disse forpligtelser er
blevet klart defineret«.

(88)

Kommissionen rejste ved indledningen af den formelle
undersøgelsesprocedure tvivl om, hvorvidt netop denne
betingelse var opfyldt i den foreliggende sag.

(89)

Efter at have analyseret de oplysninger, der er fremsendt
af de franske myndigheder og af tredjemand, finder
Kommissionen, at dens tvivl på dette punkt ikke er
fjernet.

(90)

Kommissionen finder, at den pædagogiske og generelt
indlæringsmæssige målsætning for Bioscope, som den
f.eks. fremgår af indledningen til koncessionen, er alt
for generel til at kunne betragtes som en klar fastlæggelse
af Bioscopes forpligtelse til offentlig tjeneste. Denne definition er især for bred til at danne udgangspunkt for et
overslag over udgifterne til den offentlige tjeneste.

(91)

Endvidere finder Kommissionen, at de franske myndigheders argument om, at den samlede koncession definerer
forpligtelsen til den offentlige tjeneste, ikke er antageligt.
Koncessionen omfatter en lang række artikler, som ville
have været helt identiske, hvis Bioscope ikke havde haft
nogen pædagogisk eller indlæringsmæssig målsætning, og
som derfor ikke kan siges at definere en forpligtelse til
offentlig tjeneste. Det skal i det mindste være muligt at
afgøre, hvilke artikler i koncessionen der omhandler
denne indlæringsmæssige målsætning. Kommissionen
finder imidlertid, at der ikke findes nogen artikel, der
er tilstrækkeligt præcis på dette punkt, dog muligvis
med undtagelse af artiklerne om særlige billetpriser for
visse kategorier af brugere, som omhandlet i betragtning 92.

Meget kort kan man sige, at fra en økonomisk synsvinkel
investerer begge parter i Bioscope-projektet, mens det
sker med meget forskellige risici. Symbio, der repræsenterer det offentlige, løber en ubetydelig risiko, mens
SMVP påtager sig størstedelen af de kommercielle risici.
Naturligvis modtager den investor, der påtager sig mindst
risiko, mindre end den, der løber større risici.

(80)

Denne analyse er imidlertid baseret på den kendsgerning,
at man kan acceptere, at offentlige myndigheders investeringer tager en helt anden form end SMVP’s. For at man
kan anvende princippet om den markedsøkonomiske
investor, skal der være mulighed for, at en anden privat
investor, måske af en anden type end en forvalter af en
temapark, også kan forventes at foretage en investering
svarende til statens.

Men ifølge SMVP’s egne bemærkninger er det overvejende sandsynligt, om ikke sikkert, at projektet ikke
ville være blevet iværksat uden Symbios deltagelse i
denne form. Dette tyder på, at Symbio ikke kunne
have været erstattet af en privat investor, selv ikke på
samme vilkår (ingen risiko kombineret med et mindre
afkast). Kommissionen finder, at dette ikke nødvendigvis
er i strid med resultatet af Rise Conseils undersøgelse, for
det er muligt, at staten råder over særlige retsmidler, der
giver den mulighed for at gribe ind under betingelser,
som private aktører ikke kan opnå.
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Endelig finder Kommissionen, at koncessionens artikel
om særlige billetpriser for visse kategorier af besøgende,
som de franske myndigheder henviser til, faktisk kunne
danne grundlag for definitionen af en tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse. Det er dog klart, at
disse artikler kun omhandler en brøkdel af Bioscopes
aktiviteter. Hvis de skulle anvendes til at definere en
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, ville
omfanget af denne tjenesteydelse ikke kunne begrunde,
at man betragtede hele projektet som et projekt vedrørende en offentlig tjeneste. Endvidere er selv omfanget af
den offentlige tjeneste, der vedrører disse artikler, ikke
særlig klart. Det er almindeligt, at selv parker, der ikke
modtager tilskud, tilbyder særlige billetpriser for visse
kategorier af brugere. Det er almindelig forretningsmæssig praksis.
På baggrund af ovenstående finder Kommissionen derfor,
at man ikke kan udelukke, at støttemodtageren har haft
en fordel, og at denne fordel muligvis kun i meget
begrænset omfang er omfattet af begrebet om kompensation for udøvelse af en tjenesteydelse af almindelig
økonomisk interesse.
Konklusion

(94)

Kommissionen kan således ikke udelukke, at der er tale
om statsstøtte til SMVP i henhold til traktatens artikel 87,
stk. 1. Det vil blive påvist i afsnit VII, punkt 2, at hvis der
er tale om statsstøtte, er den forenelig med traktaten.

L 135/29

— Den kumulerede støtteintensitet skal udgøre mindst
50 % af regionalstøtteloftet for store virksomheder i
det pågældende område.

— Støtten pr. oprettet eller bevaret job skal være på
mindst 40 000 EUR.

(99)

Det påvises i dette afsnit, at de samlede projektomkostninger er på [60-65]* mio. EUR, at støtteintensiteten er
på [7-8 %]*, mens loftet for det pågældende område er
10 %, og at støttens bruttosubventionsækvivalent er på
[5-10]* mio. EUR, hvilket for de 105 oprettede arbejdspladser svarer til en støtte pr. job på [45 000-95 000]*
EUR.

(100) Rammebestemmelserne finder derfor anvendelse.

(101) For at afgøre om støtten er forenelig med betingelserne i

rammebestemmelserne, skal Kommissionen først beregne
støtteintensiteten. Denne intensitet skal derefter sammenholdes med den maksimale intensitet, der opnås ved den
beregningsmetode, der er beskrevet i rammebestemmelsernes punkt 3.10.

Støtteintensitet
2. Støttens kompatibilitet
(95)

(96)

(97)

(98)

Kommissionen bemærker, at støtten gives til et investeringsprojekt i et ugunstigt stillet område, jf. traktatens
artikel 87, stk. 3, litra c) (det såkaldte bassin potassique i
Alsace). Der er tale om ad hoc-støtte, eftersom den ikke
indgår i nogen støtteordning, som Kommissionen allerede har godkendt.
Sådanne investeringsprojekter kan undertiden analyseres
på baggrund af de multisektorale rammebestemmelser for
regionalstøtte til store investeringsprojekter. I den foreliggende sag svarer datoen for tildelingen af støtten til den
dato, hvor tillægget til konventionen blev undertegnet,
dvs. den 9. juli 2002. Derfor er de rammebestemmelser,
der eventuelt skal anvendes, den udgave, der blev offentliggjort i 1998 (10). De kaldes herefter »rammebestemmelserne«.
I rammebestemmelsernes punkt 2.1 begrænses anvendelsesområdet til projekter, der opfylder to præcise kriterier.

(102) Intensiteten af den støtte, der gives i form af tilskud, er

forholdet mellem tilskuddet og de støtteberettigede
udgifter. Når støtten gives i en anden form end tilskud,
skal den først omregnes til subventionsækvivalent og
derefter sammenholdes med de støtteberettigede udgifter.

(103) Den støtte, staten har ydet i den foreliggende sag, er

kompleks. Den omfatter et element af tilskud, men
også andre negative og positive elementer, der er en
følge af de rettigheder og forpligtelser, som parterne i
koncessionen har. Alle disse elementer skal inddrages i
beregningen af støttens subventionsækvivalent.

(104) Denne tabel giver en oversigt over koncessionens

bestanddele samt deres positive eller negative virkning
for støtten til SMVP.

Koncessionens bestanddele

Virkning for
SMVP

Det første kriterium består igen af tre kumulative underkriterier:

Statens deltagelse i initialinvesteringen

Positiv

Grunde stillet til rådighed

Positiv

— De samlede projektomkostninger skal være mindst
50 mio. EUR.

Betaling af gebyr til staten

Negativ

Genoverdragelse af aktiverne til staten efter
koncessionens udløb

Negativ

(10) EFT C 107 af 7.4.1998, s. 7.
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(105) For at vurdere støttens bruttosubventionsækvivalent må

(112) Kommissionen finder dermed, at den salgspris, SMVP går

man beregne dens forskellige elementer og lægge dem
sammen. Ved beregningen af de enkelte elementer har
Kommissionen brugt de oplysninger, den havde adgang
til, især i rapporten fra Rise Conseil.

glip af, kan anvendes til at vurdere den negative virkning
af den genoverdragelse, der er fastsat i koncessionen.

(113) Der er benyttet to forskellige metoder til at beregne

denne salgspris, nemlig en multiplikation af bruttodriftsoverskuddet og metoden med det frie cashflow.
(106) Statens deltagelse i initialinvesteringen er let at beregne.

Den fastsættes til 30,5 mio. EUR. Statens bidrag udbetales i rater over ti år. Nutidsværdien skal derfor beregnes.
Ved denne beregning anvender Kommissionen den referencesats, den anbefalede for Frankrig på datoen for tildeling af støtten. Denne sats er 5,06 %. Den er anvendt i
alle nedenstående beregninger.

(107) Nutidsværdien af statens deltagelse i initialinvesteringen

er på 25,933 mio. EUR.

(114) Den første metode består i at fastsætte virksomhedens

værdi til et vist antal gange af dens bruttodriftsoverskud.
Faktoren afhænger af sektoren og anslås på baggrund af
den senere tids transaktioner, som der er offentliggjort
finansielle oplysninger om.

(115) Rise Conseils analyse af de faktorer, der er benyttet ved

de seneste transaktioner i sektoren, hvor der er offentliggjort tilstrækkeligt med finansielle oplysninger, viser, at
faktorerne ligger mellem 6,3 (12) og 13,25 (13), med et
gennemsnit på 8,71.

(108) Det skal i øvrigt bemærkes, at det er statens eneste støtte

til investeringerne i Bioscope. De senere investeringer
blev alle foretaget af SMVP.

(116) Anvendes denne gennemsnitlige faktor på Bioscope,

bliver virksomhedens værdi [15-20]* mio. EUR (14).

(117) Den anden metode består i at fastsætte et normativt frit
(109) Brugsretten til grundene, dvs. værdien af den leje, SMVP

ikke betaler, anslås til 6,718 mio. EUR. Dette overslag er
baseret på værdien af grunde i industriområdet Pulversheim i nærheden af Bioscope (mellem 10 og 12 EUR/m2)
og en årlig leje af jorden på 8 %, som fastsat af det
franske skattevæsen.

cashflow for virksomheden i perioden efter udstedelsen af
koncessionen og fastsætte virksomhedens værdi til
værdien af en hypotetisk virksomhed, der skaber dette
cashflow uden tidsbegrænsning.

(118) For at kunne foretage beregningen må man fastsætte et

hypotetisk cashflow uden tidsbegrænsning.
(110) Den samlede værdi af det gebyr, SMVP har betalt Symbio,

anslås til 7,295 mio. EUR. Dette overslag er baseret på
den omsætning, Bioscope har anført i sin forretningsplan,
som blev meddelt Kommissionen.

(119) Rise Conseils undersøgelse af finansielle analyser af den

(111) Beregningen af virkningen af genoverdragelsen af akti-

(120) Endvidere er det almindelig praksis at fastsætte den tids-

verne til staten er mere kompleks. Denne virkning er
tydeligvis negativ for SMVP. I en traditionel subventionssituation er og forbliver støttemodtageren ejer af investeringen, som vedkommende har den fulde fordel af. Den
kan især sælges på markedet. I den foreliggende sag vil
hele Bioscope blive genoverdraget til staten, inklusive
virksomhedens goodwill, når den 30-årige koncession
udløber (11). I forhold til en traditionel situation mister
SMVP dermed parkens værdi, der svarer til den pris, virksomheden kunne have solgt den til på markedet (naturligvis ajourført fra den oprindelige dato).

ubegrænsede sats til samme niveau som økonomiens
vækstrate. Da denne rate for Frankrigs vedkommende i
de senere år har ligget mellem 1 % og 3 %, finder
Kommissionen, at en værdi på 2,2 % for den tidsubegrænsede sats er passende.

(11) I realiteten forbliver Bioscope strengt taget statens ejendom under
hele koncessionsperioden, men den økonomiske virkning af dette
ejerskab slår først fuldt igennem ved koncessionens udløb, hvor
koncessionshaveren må give afkald på aktiverne uden kompensation.

senere tids transaktioner viser hypotetiske cashflows uden
tidsbegrænsning på mellem 1 % (15) og 3,5 % (16), med et
gennemsnit på 2,2 %.

(12) Salget af Parques Reunidos (Kilde: Rise Conseils rapport, der citerer
Advents websted).
(13) Salget af Tussauds (Kilde: Rise Conseils rapport, der citerer Les Échos
af 9.12.2003 og Daily Telegraph af 23.2.2003).
(14) Beregningen er baseret på det bruttodriftsoverskud, der er anslået i
Bioscopes forretningsplan, med fradrag af den leje, virksomheden
skulle have betalt for at benytte jorden, for at tage hensyn til, at en
eventuel køber faktisk ville være nødsaget til at leje jorden,
medmindre vedkommende igen modtog støtte.
(15) Analyse af fusionen mellem Ebizcuss.com og International
Computer foretaget af virksomheden Gruppo banca sella.
(16) Analyse af CIC Securities’ børsintroduktion af Avenir France.
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(121) Anvender man denne metode på ovennævnte hypoteser,

(129) Af de [25-35]* mio. EUR i efterfølgende investeringer har

er virksomhedens værdi [15-20]* mio. EUR (17). Denne
værdi ligger tæt på den foregående, hvilket tyder på
sammenhæng mellem disse to økonomiske fremgangsmåder.

Kommissionen som grundlag for sin beregning af de
støtteberettigede udgifter kun medtaget den del, der
svarer til investeringer i nye attraktioner, dvs. udvidelse
af Bioscope’s aktiviteter, der udgør [15-20]* mio. EUR,
og udelukket investeringer til udskiftning og vedligeholdelse, hvilket svarer til [10-15]* mio. EUR. Kun
førstnævnte udgifter svarer til initialinvesteringer i
henhold til retningslinjerne for regionalstøtte (punkt 4.4).

(122) For ikke at privilegere den ene økonomiske fremgangs-

måde frem for den anden har Kommissionen valgt at
fastsætte parkens værdi til gennemsnittet af de to resultater, dvs. [15-20]* mio. EUR.

(123) Støttens bruttosubventionsækvivalent er dermed 25,933

(130) Grundlaget for beregning af de støtteberettigede udgifter

er dermed 49,585 mio. EUR for første del af investeringerne plus [15-20]* mio. EUR for anden del, i alt
[65-70]* mio. EUR.

+ 6,718 – 7,295 – [15-20]* = [5-10]* mio. EUR.

(131) Kommissionen har derefter fratrukket disse omkostninger
(124) For at kunne beregne støtteintensiteten skal dette tal

sættes i forhold til de støtteberettigede investeringer.

(125) Investeringerne i Bioscope-projektet består af to dele:

initialinvesteringen, der var nødvendig for at kunne
åbne parken, og de efterfølgende investeringer, der er
nødvendige for at opretholde parkens aktiviteter.

(126) Disse to typer investeringer omtales begge i koncessi-

onen. Heri fastsættes værdien af den første type investering til 61,5 mio. EUR, der påhviler både Symbio og
SVMP. Nutidsværdien af disse investeringer er 49,985
mio. EUR. Koncessionen fastsætter imidlertid ikke
værdien af de efterfølgende investeringer, men påpeger
blot, at de skal være tilstrækkelige til at opretholde
parkens aktiviteter. De efterfølgende investeringer skal
godkendes af Symbio, men påhviler alene SMVP.

(127) Ved beregningen af værdien af disse efterfølgende inve-

steringer har Kommissionen taget udgangspunkt i SMVP’s
forretningsplan, som Symbio har godkendt.

(128) Den samlede nutidsværdi af de efterfølgende investeringer

er på [25-35]* mio. EUR. Kommissionen finder, at denne
værdi er forsigtigt ansat, eftersom deres gennemsnitlige
omfang i de sidste ti år af koncessionen, hvor Bioscope
vil have nået et stabilt niveau, kun udgør 14 % af omsætningen, mens gennemsnittet i sektoren i Frankrig ligger
mellem 16 % og 25 % af omsætningen (18). Hvis overslaget over disse investeringer var mindre forsigtigt,
ville de blive højere, og dermed ville den beregnede støtteintensitet falde. Kommissionen kan således vælge et
forsigtigt overslag.
(17) Også ved denne beregning er der taget højde for, at en mulig køber
vil skulle betale leje af jorden.
(18) Kilde: Rise Conseils undersøgelse.

den del, der svarer til aktiviteterne i forbindelse med
lanceringen af attraktionerne, som den ikke mener er
støtteberettiget i henhold til punkt 4.5 i retningslinjerne
for regionalstøtte. I de franske myndigheders præcise
beskrivelse af den første del af udgifterne udgør disse
aktiviteter 5 % af de samlede udgifter. Kommissionen
har antaget, at det samme ville være tilfældet for de
efterfølgende dele. De støtteberettigede udgifter i
henhold til retningslinjerne for regionalstøtte udgør
dermed 95 % af [65-70]* mio. EUR, dvs. [60-65]* mio.
EUR.

(132) Støtteintensiteten udtrykt som bruttosubventionsækviva-

lent er dermed 7,279/[60-65]* = [10-12]* %.

(133) Intensiteten i nettosubventionsækvivalent svarende til

denne værdi beregnet efter forretningsplanens hypoteser
om lineær afskrivning og den referencesats, Kommissionen foreslår for Frankrig, er dermed [7-8]* % (19).

Maksimal støtteintensitet
(134) Formlen i rammebestemmelsernes punkt 3.10 siger, at

den tilladte maksimale støtteintensitet er produktet af
fire faktorer.

(135) Den første faktor, kaldet R, er den tilladte maksimale

støtteintensitet for store virksomheder i det pågældende
støtteberettigede område. I den foreliggende sag er,
R = 0,10.

(136) Den anden faktor, kaldet T, er konkurrencefaktoren.
(19) Denne beregning er baseret på en hypotese om, at, hvis virksomheden kunne sælge parken ved koncessionens udløb, ville salgsprisen tilfalde virksomheden og dermed blive belagt med selskabsskat, hvilket ville mindske SMVP’s fortjeneste ved salget. Hvis
man ikke tog hensyn til denne virkning, ville nettosubventionsækvivalenten være endnu lavere.
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(137) I rammebestemmelsernes punkt 3.3 hedder det: »Når

(143) Ifølge en rapport fra det franske senat (22) er aktiviteterne

Kommissionen skal afgøre, om der er tale om strukturbestemt overkapacitet inden for den berørte (del)sektor,
vil den på fællesskabsplan undersøge forskellen mellem
den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelsesgrad for fremstillingsindustrien som helhed og kapacitetsudnyttelsesgraden inden for den pågældende (del)sektor«. Der er
tale om strukturbestemt overkapacitet, når kapacitetsudnyttelsesgraden inden for den relevante (del)sektor i
gennemsnit for de seneste fem år er mere end 2 procentpoint lavere end inden for fremstillingsvirksomhed som
helhed. Den strukturbestemte overkapacitet betegnes som
alvorlig, når forskellen er over 5 procentpoint.

inden for franske forlystelsesparker blevet ni gange større
i løbet af ti år, hvilket svarer til en gennemsnitlig vækstrate på 25 %. Ifølge rapporten skulle væksten i sektoren
tage af fremover, men stadig ligge mellem 4 % og 8 %.

(144) Kommissionen finder, at disse beregninger for Frankrig

kan anvendes til at analysere den foreliggende sag, især
fordi situationen i de medlemsstater, der ligger i
nærheden af Alsace, som er de eneste i Bioscopes
opland, minder om situationen i Frankrig (23).

(145) På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at
(138) Som Kommissionen allerede har bemærket i tidligere

investeringen ikke er foretaget på et vigende marked.

(20),

kan man ikke sammenligne fremstilbeslutninger
lingssektoren med en servicesektor som sektoren for
forlystelsesparker eller en af dens undersektorer. Derfor
kan det kvantitative kriterium i betragtning 137 ikke
anvendes.

(146) Endvidere er koncernen Grévin et Compagnies markeds-

andel for det pågældende produkt, nemlig forlystelsesparker, langt under 40 %. Eksempelvis havde koncernen,
stadig i henhold til senatets rapport, i 2002 i alt 5
millioner besøgende, mens Disneyland Paris alene havde
13,1 millioner.

(139) I rammebestemmelsernes punkt 3.4 hedder det, at hvis

der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om kapacitetsudnyttelsen, vil Kommissionen undersøge, om investeringen finder sted på et vigende marked. I denne
forbindelse vil Kommissionen sammenligne udviklingen
i forbruget af det (de) pågældende produkt(er) med fremstillingsindustriens vækstrate som helhed.

(147) Ved hjælp af den tabel, der er opstillet i rammebestem-

melserne, konkluderer Kommissionen, at T = 1.

(148) Den tredje faktor, kaldet I, er kapitalintensitetsfaktoren.

(140) I

perioden 1997-2002 lå fremstillingsindustriens
gennemsnitlige vækstrate som helhed i EØS på 4,8 % (21).

(141) Det er vanskeligt at fremskaffe oplysninger om vækst-

raten for forlystelsesparker i hele Fællesskabet.

Den udtrykker forholdet mellem de støtteberettigede
projektudgifter og antallet af oprettede arbejdspladser
som led i projektet. I den foreliggende sag er de støtteberettigede udgifter på [60-65]* mio. EUR, og antallet
af oprettede arbejdspladser omregnet til fuldtidsstillinger
er 105. Forholdet mellem disse to størrelser er omkring
[600 000-650 000] EUR pr. oprettet arbejdsplads. Ved
hjælp af tabellen i rammebestemmelserne kan man
udregne, at I = 0,8.

(149) Den fjerde faktor, kaldet M, er regionalvirkningsindika-

toren. Denne indikator er altid højere end eller lig med 1.

(150) På baggrund af ovenstående kan man udregne, at den
(142) I Frankrig, hvor Bioscope ligger, er væksten i denne

sektor særlig stor.
(20) Se Kommissionens beslutning af 7. august 2001 i sag N 229/01 —
Italien — Støtte til Pompei Tech World SpA til en påtænkt forlystelsespark (EFT C 330 af 24.11.2001, s. 2).
(21) Se Kommissionens beslutning af 20. april 2004 i sag N 611/2003
— Tyskland — (Sachsen-Anhalt) Investeringsstøtte til e-glass AG.

tilladte maksimale støtteintensitet er højere end eller lig
med 0,10 × 1 × 0,8 × 1 = 8 %.
(22) Forslag til finanslov for 2004, bind III, bilag 20: Turisme. Afsnit VI
»Forlystelsesparker i Frankrig«. Kan findes på senatets websted
http://senat.fr/rap/l03-073-320/l03-073-32029.html
(23) Ifølge den nævnte rapport fra det franske senat ligger Frankrig lige
efter Belgien og Tyskland med hensyn til sektoren for forlystelsesparkers økonomiske vægt.
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Konklusion
(151) Eftersom støtteintensiteten er [7-8]* %, og den tilladte

maksimale støtteintensitet er højere end eller lig med
8 %, er intensiteten forenelig med rammebestemmelserne.
(152) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen,

at støtten er forenelig med kriterierne i retningslinjerne
for regionalstøtte og dermed med fællesmarkedet i
medfør af traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).
(153) Kommissionen minder dog om, at denne positive vurde-

ring er baseret på den nuværende situation i forlystelsesparkprojektet og koncessionen, som beskrevet for
Kommissionen. Hvis forlystelsesparkprojektet skifter
karakter, eller hvis statens deltagelse ændres væsentligt,
skal de pågældende ændringer meddeles Kommissionen,
så den igen kan analysere dem i lyset af fællesskabsbestemmelserne om statsstøtte.
(154) Kommissionen udelukker ikke, at proceduren for tildeling

af koncessionen til opførelse og drift af Bioscope til virksomheden SMVP kan være i strid med fællesskabsrettens
regler og principper. Kommissionen forbeholder sig ret til
at træffe passende foranstaltninger vedrørende dette
forhold, hvis det bliver nødvendigt —

L 135/33

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Den foranstaltning, som Frankrig har iværksat til fordel for
virksomheden SMVP — Mise en Valeur du Patrimoine Culturel,
hvis indhold er fastsat i den kontrakt om forpligtelse til offentlig
tjeneste med henblik på en koncession til udformning, opførelse
og drift af temaparken Bioscope, der er indgået mellem på den
ene side Symbio og på den anden side virksomheden SMVP —
Mise en Valeur du Patrimoine Culturel, som ændret ved tillæg af
9. juli 2002, er forenelig med fællesmarkedet i medfør af traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), i det omfang den udgør statsstøtte.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2004.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 23. maj 2005
om beredskabsforanstaltninger vedrørende chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie
(meddelt under nummer K(2005) 1454)
(EØS-relevant tekst)

(2005/402/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

noget oprindelsescertifikat. For at beskytte folkesundheden bør det kræves, at sendinger af chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie, der uanset form importeres til Fællesskabet med henblik på konsum, ledsages af
en analyserapport, der fremlægges af den pågældende
importør eller fødevarevirksomhedsleder, og som viser,
at sendingen ikke indeholder Sudan I, Sudan II, Sudan
III eller Scarlet red (Sudan IV).

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper
og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende
fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, og

(6)

Den analyserapport, der ledsager sendingerne af chili,
chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie, bør være et
originaldokument påtegnet af de kompetente myndigheder i det land, der udsteder dokumentet. Disse foranstaltninger har til formål at konsolidere de garantier,
dokumentet giver.

(7)

Det bør endvidere fastsættes, at medlemsstaterne skal
foretage stikprøveudtagning og analyse af chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie, der frembydes til import
eller allerede findes på markedet.

(8)

Chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie, der er
forfalsket, bør beordres destrueret for at undgå, at de
kommer ind i fødevarekæden.

(9)

Da de foranstaltninger, der er foreskrevet i denne beslutning, har indvirkning på medlemsstaternes kontrolressourcer, bør resultaterne af foranstaltningerne tages op
til fornyet behandling senest efter 12 måneder med
henblik på at vurdere, om de fortsat er nødvendige for
at beskytte folkesundheden.

(10)

Ved behandlingen bør der tages hensyn til resultaterne af
alle analyser, som de kompetente myndigheder har
gennemført.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 178/2002 skal Kommissionen suspendere markedsføringen eller brugen af fødevarer eller foder, som formodes at udgøre en alvorlig
risiko for menneskers sundhed, eller træffe andre midlertidige foranstaltninger, hvis denne risiko ikke kan styres
på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger,
der træffes af de berørte medlemsstater.
I medfør af Kommissionens beslutning 2004/92/EF af
21. januar 2004 om beredskabsforanstaltninger vedrørende chili og chiliprodukter (2) har medlemsstaterne
gennemført kontrol af forekomsten af de kemiske
stoffer Sudan I, Sudan II, Sudan III og Scarlet Red
(Sudan IV). De pågældende stoffer er blevet fundet i
såvel chili og chiliprodukter som i gurkemeje og palmeolie. Alle fundene blev anmeldt via systemet for hurtig
varsling om fødevarer og foder i overensstemmelse med
artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002.
Sudan I, Sudan II, Sudan III og Scarlet red (Sudan IV) er
blevet klassificeret som karcinogene stoffer i kategori 3 af
Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC).

(4)

Resultaterne tyder på en forfalskning, der udgør en
alvorlig sundhedsrisiko.

(5)

Da truslen mod sundheden er alvorlig, er det nødvendigt
at opretholde de foranstaltninger, der blev indført ved
beslutning 2004/92/EF, og at udvide dem til at omfatte
gurkemeje og palmeolie. Der bør endvidere udvises
opmærksomhed over for eventuel tresidet handel,
navnlig for fødevarer, for hvilke der ikke foreligger

(11)

Det er nødvendigt med overgangsforanstaltninger for
sendinger af chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie, der er importeret til Fællesskabet, før denne beslutning blev offentliggjort.

(1) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2004, s. 4).
(2) EUT L 27 af 30.1.2004, s. 52.

(12)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Fødevarekæden og Dyresundhed —
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VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Definitioner

L 135/35

4.
Hvis en sådan analyserapport som foreskrevet i stk. 1 ikke
foreligger, skal den importør, der er etableret i Fællesskabet, lade
produktet undersøge med henblik på at godtgøre, at det ikke
indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er omhandlet i
stk. 1. Indtil analyserapporten foreligger, tilbageholdes produktet
under officielt tilsyn.

I denne beslutning forstås ved:
Artikel 3
a) »chili«: krydderier af slægten Capsicum, tørrede og knuste
eller formalede, henhørende under KN-kode 0904 20 90,
uanset form bestemt til konsum

b) »chiliprodukter«: karrypulver henhørende under KN-kode
0910 50, uanset form bestemt til konsum

c) »gurkemeje«: tørret og knust eller formalet gurkemeje henhørende under KN-kode 0910 30, uanset form bestemt til
konsum

d) »palmeolie«: palmeolie henhørende under KN-kode
1511 10 90, uanset form bestemt til direkte konsum.

Prøveudtagning og analyse
1.
Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger,
herunder stikprøveudtagning og analyse af chili, chiliprodukter,
gurkemeje og palmeolie, der frembydes til import eller allerede
findes på markedet, for at kontrollere, at de ikke indeholder
nogen af de kemiske stoffer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1.

Medlemsstaterne underretter via systemet for hurtig varsling om
fødevarer og foder Kommissionen om alle sendinger, for hvilke
det er konstateret, at de indeholder de pågældende stoffer.

Medlemsstaterne sender hvert kvartal Kommissionen en rapport
om de sendinger, for hvilke det er konstateret, at de ikke indeholder de pågældende stoffer. Rapporterne indsendes inden
udgangen af den måned, der følger efter det pågældende kvartal.

Artikel 2
Importbetingelser
1.
Medlemsstaterne forbyder import af chili, chiliprodukter,
gurkemeje og palmeolie, medmindre det ved en original analyserapport, der ledsager sendingen, godtgøres, at produktet ikke
indeholder nogen af følgende kemiske stoffer:

2.
Sendinger, der underkastes officiel prøveudtagning og
analyse, kan tilbageholdes i højst 15 arbejdsdage, inden de
frigives til afsætning.

Artikel 4
a) Sudan I (CAS-nr. 842-07-9)

b) Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6)

c) Sudan III (CAS-nr. 85-86-9)

Opdeling af en sending
Hvis en sending opdeles, ledsages de enkelte dele af den opdelte
sending af en attesteret kopi af den analyserapport, der er
omhandlet i artikel 2, stk. 1.

Artikel 5
Forfalskede sendinger

d) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).

Chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie, hvori der påvises
et eller flere af de kemiske stoffer, der er omhandlet i artikel 2,
stk. 1, destrueres.

2.
Analyserapporten skal være påtegnet af en repræsentant
for den relevante kompetente myndighed.
Artikel 6
3.
Medlemsstaternes kompetente myndigheder kontrollerer,
at alle sendinger af chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie,
der frembydes til import, ledsages af en analyserapport som
foreskrevet i stk. 1.

Dækning af udgifter
Alle udgifter til analyse, opbevaring eller destruktion i medfør af
artikel 2, stk. 1 og 4, og artikel 5 afholdes af de berørte importører eller fødevarevirksomhedsledere.
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Artikel 7

Artikel 9

Overgangsforanstaltninger

Ophævelse

1.
For så vidt angår sendinger, der forlod oprindelseslandet,
før denne beslutning blev offentliggjort, accepterer medlemsstaterne, uanset artikel 2, stk. 2, analyserapporten for de produkter,
der anført i artikel 1, litra a) og b), også selv om den ikke bærer
den officielle påtegning, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2.

Belutning 2004/92/EF ophæves.

Artikel 10
Adressater

2.
For så vidt angår sendinger, der forlod oprindelseslandet,
før denne beslutning blev offentliggjort, accepterer medlemsstaterne, uanset artikel 2, stk. 1, import af de produkter, der anført
i artikel 1, litra c) og d), også selv om den analyserapport, der er
omhandlet i artikel 2, stk. 1, ikke foreligger.
Artikel 8

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2005.

Ny behandling af foranstaltningerne

På Kommissionens vegne

Denne beslutning tages senest den 22. maj 2006 op til fornyet
behandling.

Medlem af Kommissionen

Markos KYPRIANOU
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 25. maj 2005
om klassificering af tages og tagdækningers udvendige brandmæssige egenskaber for så vidt angår
visse byggevarer i henhold til Rådets direktiv 89/106/EØF
(meddelt under nummer K(2005) 1501)
(EØS-relevant tekst)

(2005/403/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Ved hjælp af en harmoniseret løsning blev der fastlagt et
klassificeringssystem ved Kommissionens beslutning
2001/671/EF af 21. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt
angår klassificering af tages og tagdækningers udvendige
brandmæssige egenskaber (3).

(5)

I tilfælde af visse plastisol-coatede ståltagplader er det
nødvendigt at anvende den klassificering, der er fastlagt
i beslutning 2001/671/EF.

(6)

De udvendige brandtekniske egenskaber er for mange
byggevarer og/eller-materialer blevet fastslået inden for
klassificeringen i beslutning 2001/671/EF, og er tilstrækkelig kendte af brandmyndighederne i medlemsstaterne
til, at de ikke kræver en prøvning af disse egenskaber.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21.
december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), særlig
artikel 20, stk. 2, og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Som omhandlet i direktiv 89/106/EØF kan det, for at
tage hensyn til forskelle i beskyttelsesniveauet for
bygværker på nationalt, regionalt eller lokalt plan, være
nødvendigt i basisdokumenterne at opstille klasser, der
svarer til byggevarernes ydeevne med hensyn til hvert af
de væsentlige krav. Disse dokumenter er offentliggjort i
»Meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til
Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer« (2).

For så vidt angår de væsentlige krav til sikkerhed i
tilfælde af brand opstiller basisdokument nr. 2 en
række indbyrdes forbundne foranstaltninger, der
tilsammen udgør den brandsikringsstrategi, der kan videreudvikles på forskellige måder i medlemsstaterne.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De byggevarer og byggematerialer, der opfylder alle kravene
med hensyn til »udvendige brandmæssige egenskaber« uden
foretagelse af yderligere afprøvning, er anført i bilaget.

Artikel 2
(3)

I basisdokument nr. 2 fastlægges kravene til byggevarer
til tage med henblik på sikring mod brand udefra.

(1) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af
31.10.2003, s. 1).
(2) EFT C 62 af 28.2.1994, s. 1.

De særlige klasser, der gælder for forskellige byggevarer og
byggematerialer inden for den klassificering for udvendige
brandmæssige egenskaber, der er fastlagt i beslutning
2001/671/EF, er anført i bilaget til denne beslutning.
(3) EFT L 235 af 4.9.2001, s. 20.
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Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2005.
På Kommissionens vegne
Günter VERHEUGEN

Næstformand

28.5.2005
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BILAG
Tabellerne i dette bilag indeholder byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle kravene med hensyn til udvendige
brandmæssige egenskaber, uden at der først skal finde prøvning sted.
Tabel
Klassificering af udvendige brandmæssige egenskaber for plastisol-coatede ståltagplader

Klasse (1)

Byggevare

Plastisol-coatede ståltagplader
som specificeret nedenfor, og når de er inkorporeret i
enkeltlagstage eller built-up-tage, som nærmere beskrevet
nedenfor

BROOF (t1)
BROOF (t2)
BROOF (t3)

Tagplader i henhold til EN 14782 og EN 14783, herunder profilplader i stål, flade stålplader eller paneler af coil-coated
galvaniseret stål eller af stål coated med zink-aluminium-legeringer, med en metaltykkelse ≥ 0,40 mm med en organisk
udvendig coating (vejrsiden) og eventuelt en indvendig organisk coating. Den udvendige coating består af en Plastisolmaling påført flydende med en nominel tørfilmstykkelse på maksimum 0,200 mm, en PCS på højst 8,0 MJ/m2 og en
maksimal tør masse på 330 g/m2. Den eventuelle organiske coating på den indvendige side har en PCS på højst
4,0 MJ/m2 og en maksimal tør masse på 200 g/m2.
Enkeltlagstagsystem omfattende tagdækning med et enkelt ikke-isoleret tagdækningslag på en understøttende konstruktion (gennemgående eller adskilte lægter) med en brandreaktionsklassificering på A2-s1, d0 eller bedre.
Built-up-tagdækningssystemer, hvor de Plastisol-coatede ståltagplader udgør det yderste lag i en built-up-konstruktion,
hvor den bærende konstruktion har en brandreaktionsklassificering på A2-s1, d0 eller bedre, og hvor der umiddelbart
under den Plastisol-coatede stålplade er et isoleringslag med en brandreaktionsklassificering på A2-s1, d0 eller bedre.
Isoleringen skal være en mineraluld uden beklædning i overensstemmelse med EN 13162 og skal bestå af glasfibertæpper
med en massefylde på mindst 10 kg/m3 (maksimalt nominelt harpiksindhold på 5 vægtprocent) og en tykkelse ≥ 80 mm,
eller stenuld med en massefylde på mindst 25 kg/m3 (maksimalt nominelt harpiksindhold på 3,5 vægtprocent) og
tykkelse ≥ 80 mm.
Samlinger. Hvis der i de øverste plader indgår samlinger, skal disse udføres som følger:
— Trapezplader — sideoverlapning på mindst 1 trapez og endeoverlapning på mindst 100 mm.
— Sinusformede bølgeplader — sideoverlapning på mindst 1,5 bølge og endeoverlapning på mindst 100 mm.
— Flade plader/paneler — side- og endeoverlapninger på mindst 100 mm.
— »Standing seam«-systemer — sideoverlapningssamlingerne skal omfatte en vertikal søm eller en søm med dækliste,
der sikrer ubrudt tæt kontakt mellem pladerne og giver en vandtæt samling, og hvor det er relevant, skal endeoverlapningerne være på mindst 100 mm.
Klæbemidler skal være en butylmasse eller tilsvarende med en nominel massefylde på 1 500-1 700 kg/m3 påført i en
ubrudt stribe inden for samlingens overlapning i en mængde på ca. 45 g/m længde.
Fastgørelse. Tagpladerne fastgøres til den bærende konstruktion ved hjælp af mekaniske fastgørelsesanordninger af metal,
således at der opnås konstruktionsmæssig stabilitet i tagkonstruktionen, og yderligere fastgørelsesanordninger anvendes til
at sikre ubrudt tæt kontakt mellem pladerne og vandtætte samlinger.
(1) Klassificering af udvendige brandmæssige egenskaber som fastlagt i tabellen i bilaget til beslutning 2001/671/EF.

