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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 469/2006
af 22. marts 2006
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 23. marts 2006.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2006.
På Kommissionens vegne
J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 22. marts 2006 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
212
624
999

94,2
53,3
102,0
101,8
87,8

0707 00 05

052
999

134,8
134,8

0709 10 00

624
999

103,6
103,6

0709 90 70

052
204
999

110,8
48,5
79,7

0805 10 20

052
204
212
220
400
448
624
999

71,7
42,8
53,8
43,2
60,8
37,8
57,1
52,5

0805 50 10

052
624
999

42,2
73,8
58,0

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
999

77,0
121,8
103,9
82,7
84,8
62,5
88,1
82,6
87,9

0808 20 50

388
512
524
528
720
999

80,8
73,3
58,2
83,8
122,5
83,7

Fast importværdi

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 750/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 12). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 470/2006
af 22. marts 2006
om ændring af forordning (EF) nr. 1063/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den
løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det tjekkiske interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af
29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),
særlig artikel 6, og

Artikel 1
Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1063/2005 affattes således:

ud fra følgende betragtninger:
»Artikel 2
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1063/2005 (2)
blev der indledt en løbende licitation med henblik på
eksport af 275 911 t blød hvede, som er i det tjekkiske
interventionsorgans besiddelse.

(2)

Tjekkiet har underrettet Kommissionen om, at landets
interventionsorgan har til hensigt at forøge den
mængde, der udbydes i licitation med henblik på
udførsel, med 120 000 t. I betragtning af de disponible
mængder og markedssituationen bør Tjekkiets anmodning imødekommes.

___________
(*) Inklusive Kosovo, som defineret ved resolution 1244
vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den
10. juni 1999.«

Forordning (EF) nr. 1063/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

Licitationen omfatter maksimalt 395 911 t blød hvede med
henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien,
Serbien og Montenegro (*) samt Schweiz.

Artikel 2

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2006.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).
(2) EUT L 174 af 7.7.2005, s. 36. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1535/2005 (EUT L 247 af 23.9.2005, s. 3).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 471/2006
af 22. marts 2006
om fravigelse for 2006 af forordning (EF) nr. 1445/95 for så vidt angår datoerne for udstedelse af
eksportlicenser for oksekød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
særlig artikel 29, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2377/80 (2) udstedes eksportlicenser den
femte arbejdsdag efter den dag, ansøgningen indgives,
forudsat at Kommissionen ikke træffer særlige foranstaltninger inden for denne frist.
På grund af fri- og helligdagene i 2006 og den uregelmæssige offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende
i forbindelse med de pågældende dage er nævnte frist på
fem arbejdsdage for kort til at sikre god forvaltning af
markedet, og den bør derfor forlænges.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Uanset artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1445/95 gælder
det for 2006, at licenser, der ansøges om i de perioder, der er
anført i bilaget til nærværende forordning, udstedes på de i
bilaget anførte datoer.

Denne fravigelse gælder, medmindre der før de nævnte udstedelsesdatoer træffes særlige foranstaltninger, som omhandlet i
artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1445/95.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2006.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).
(2) EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).
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BILAG

Periode for indgivelse af licensansøgninger

Udstedelsesdag

10.-13. april 2006

21. april 2006

22.-24. maj 2006

1. juni 2006

17.-18. juli 2006

26. juli 2006

30.-31. oktober 2006

8. november 2006

21. december 2006

29. december 2006

28.-29. december 2006

8. januar 2007
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 472/2006
af 22. marts 2006
om fravigelse for 2006 af forordning (EF) nr. 1518/2003 for så vidt angår datoerne for udstedelse af
eksportlicenser inden for svinekødssektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Svinekød —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
svinekød (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

Uanset artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1518/2003
udstedes licenserne for 2006 på de datoer, der er angivet i
bilaget til nærværende forordning.

(1)

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/2003 af 28. august 2003 om
gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser inden for svinekødssektoren (2) udstedes eksportlicenserne onsdagen efter den uge, hvor licensansøgningerne er indgivet, medmindre Kommissionen inden da
har truffet en særforanstaltning.
På grund af helligdagene i 2006 og den uregelmæssige
offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende i de
dage er perioden mellem ansøgningernes indgivelse og
licensernes udstedelse for kort til at sikre en god forvaltning af markedet. Denne periode bør derfor forlænges.

Artikel 1

Denne fravigelse finder anvendelse, medmindre Kommissionen
inden disse udstedelsesdatoer har truffet en særforanstaltning
som omhandlet i artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr.
1518/2003.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2006.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).
(2) EUT L 217 af 29.8.2003, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1361/2004 (EUT L 253 af 29.7.2004, s. 9).
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BILAG

Periode for indgivelse af licensansøgninger

Udstedelsesdato

10.-14. april 2006

20. april 2006

24.-28. april 2006

4. maj 2006

1.-5. maj 2006

11. maj 2006

29. maj-2. juni 2006

8. juni 2006

7.-11. august 2006

17. august 2006

23.-27. oktober 2006

3. november 2006

18.-22. december 2006

28. december 2006

25.-29. december 2006

5. januar 2007
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006
af 22. marts 2006
om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud
i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 2111/2005
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

Kommissionen bør i tilstrækkeligt omfang underrettes
om alle driftsforbud, som medlemsstaterne nedlægger
som undtagelsesbestemmelser i henhold til artikel 6,
stk. 1 og 2, i grundforordningen.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed (2) —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en
fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv
2004/36/EF (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«),
særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Genstand

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kapitel II i grundforordningen indeholder procedurer for
ajourføring af fællesskabslisten over luftfartsselskaber
med driftsforbud i Fællesskabet og procedurer, som
under visse omstændigheder gør det muligt for medlemsstaterne at vedtage undtagelsesbestemmelser, hvorved der
nedlægges driftsforbud på deres område.

Der bør vedtages visse gennemførelsesbestemmelser med
henblik på at sikre detaljerede regler vedrørende disse
procedurer.

Navnlig bør det specificeres, hvilke oplysninger medlemsstaterne bør afgive, når de anmoder Kommissionen om
at træffe en afgørelse i henhold til artikel 4, stk. 2, i
grundforordningen med henblik på at ajourføre fællesskabslisten ved at nedlægge et nyt driftsforbud, ophæve
et eksisterende forbud eller ændre betingelserne i forbindelse dermed.

Der bør fastsættes betingelser for udøvelsen af den ret,
som luftfartsselskaber, der er omfattet af Kommissionens
afgørelser om ajourføring af fællesskabslisten, har til
forsvar.

I forbindelse med ajourføringen af listen er det i grundforordningen fastsat, at Kommissionen tager behørigt
hensyn til nødvendigheden af, at der træffes hurtige afgørelser, og om nødvendigt fastlægger en hasteprocedure.

(1) EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

Denne forordning indeholder detaljerede regler vedrørende de
procedurer, der er omhandlet i kapitel II i grundforordningen.

Artikel 2
Anmodninger fra medlemsstater om ajourføring af fællesskabslisten
1.
En medlemsstat, som anmoder Kommissionen om at
ajourføre fællesskabslisten i henhold til artikel 4, stk. 2, i grundforordningen, afgiver de oplysninger, der er angivet i bilag A til
denne forordning, til Kommissionen.

2.
De anmodninger, der er omhandlet i stk. 1, sendes skriftligt til Kommissionens Generalsekretariat. Samtidig sendes de
oplysninger, der er omhandlet i bilag A, elektronisk til de
ansvarlige tjenester i Kommissionens generaldirektorat for
energi og transport. Hvis der ikke findes nogen egnet elektronisk procedure, sendes de samme oplysninger ad den hurtigste
alternative vej.

3.
Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater via
deres repræsentanter i Udvalget for Luftfartssikkerhed efter de
procedurer, der er fastsat i udvalgets forretningsorden, og Det
Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.
(2) Nedsat ved artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af
16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af 31.12.1991,
s. 4).
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Artikel 3
Fælles samråd med de myndigheder, der har ansvaret for
det lovpligtige tilsyn med det pågældende luftfartsselskab
1.
En medlemsstat, som overvejer at indgive en anmodning
til Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 2, i grundforordningen, opfordrer Kommissionen og de øvrige medlemsstater til
at deltage i alle samråd med de myndigheder, der har ansvaret
for det lovpligtige tilsyn med det pågældende luftfartsselskab.

2.
Før de i artikel 4, stk. 2, og artikel 5 i grundforordningen
omhandlede afgørelser træffes, føres der, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, samråd med de myndigheder, der har
ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det pågældende luftfartsselskab. Hvor det er muligt, føres samrådet af Kommissionen og
medlemsstaterne i fællesskab.

3.
I hastesager kan det være nødvendigt, at der først føres
fælles samråd efter, at de i stk. 2 omhandlede afgørelser er
truffet. I så fald underrettes den pågældende myndighed om,
at der snart vil blive truffet en afgørelse i henhold til artikel
4, stk. 2, eller artikel 5, stk. 1.

L 84/9

3.
I hastesager skal Kommissionen ikke overholde bestemmelserne i stk. 1, før den træffer en foreløbig foranstaltning i
henhold til artikel 5, stk. 1, i grundforordningen.

4.
Når Kommissionen træffer en afgørelse i henhold til
artikel 4, stk. 2, eller artikel 5 i grundforordningen, underretter
den omgående luftfartsselskabet og de myndigheder, der har
ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det, derom.

Artikel 5
Håndhævelse
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle foranstaltninger, der træffes til gennemførelse af de afgørelser, som
Kommissionen træffer i henhold til artikel 4, stk. 2, eller
artikel 5 i grundforordningen.

Artikel 6
Undtagelsesbestemmelser vedtaget af en medlemsstat

4.
Der kan føres fælles samråd ved brevveksling og i forbindelse med besøg på stedet for om fornødent at gøre det muligt
at indsamle dokumentation.

Artikel 4
Udøvelse af luftfartsselskabernes ret til forsvar
1.
Når Kommissionen overvejer, om den skal træffe en afgørelse i henhold til artikel 4, stk. 2, eller artikel 5 i grundforordningen, underretter den det pågældende luftfartsselskab om
de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af
hvilke en sådan afgørelse træffes. Der gives det pågældende
luftfartsselskab en frist på 10 arbejdsdage efter underretningen
til at fremsætte skriftlige bemærkninger til Kommissionen.

2.
Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater via
deres repræsentanter i Udvalget for Luftfartssikkerhed efter de
procedurer, der er fastsat i udvalgets forretningsorden. Hvis luftfartsselskabet anmoder derom, skal det gøres muligt for det at
redegøre for sin holdning mundtligt, før en afgørelse træffes.
Hvor det er hensigtsmæssigt, afgives den mundtlige redegørelse
for Udvalget for Luftfartssikkerhed. Under høringen kan luftfartsselskabet bistås af de myndigheder, der har ansvaret for
det lovpligtige tilsyn med det, hvis det anmoder derom.

1.
Når en medlemsstat har nedlagt et øjeblikkeligt driftsforbud for et luftfartsselskab på sit område i medfør af artikel
6, stk. 1, i grundforordningen, underretter den omgående
Kommissionen herom og afgiver de oplysninger, der er
omhandlet i bilag B.

2.
Når en medlemsstat har opretholdt eller nedlagt et driftsforbud for et luftfartsselskab på sit område i medfør af artikel 6,
stk. 2, i grundforordningen, underretter den omgående
Kommissionen herom og afgiver de oplysninger, der er
omhandlet i bilag C.

3.
De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, afgives
skriftligt til Kommissionens Generalsekretariat. Samtidig sendes
de oplysninger, der er omhandlet i bilag B og C, elektronisk til
de ansvarlige tjenester i Kommissionens generaldirektorat for
energi og transport. Hvis der ikke findes nogen egnet elektronisk procedure, sendes de samme oplysninger ad den hurtigste
alternative vej.

4.
Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater via
deres repræsentanter i Udvalget for Luftfartssikkerhed efter de
procedurer, der er fastsat i udvalgets forretningsorden.
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Artikel 7
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2006.
På Kommissionens vegne
Jacques BARROT

Næstformand
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BILAG A
Oplysninger, der skal afgives af en medlemsstat, som fremsætter en anmodning i henhold til artikel 4, stk. 2, i
grundforordningen
En medlemsstat, der anmoder om en ajourføring af fællesskabslisten i henhold til artikel 4, stk. 2, i grundforordningen,
skal afgive følgende oplysninger til Kommissionen:
Medlemsstat, der afgiver anmodningen
— Den officielle kontakts navn og stilling
— Den officielle kontakts emailadresse eller telefonnummer.
Luftfartsselskab(er) og luftfartøjer
— Berørt(e) luftfartsselskab(er), herunder den juridiske enheds navn (anført på AOC eller lignende), firmanavn (hvis
anderledes), AOC-nummer (hvis det foreligger), luftfartsselskabets ICAO-kode (hvis denne er kendt) og fyldestgørende
oplysninger om kontakter
— Navn(e) på og fyldestgørende oplysninger om kontakter hos den eller de myndigheder, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med det eller de pågældende luftfartsselskaber
— Detaljerede oplysninger om luftfartøjstype(r), registreringsstat(er), registreringsnummer eller -numre og de pågældende
luftfartøjers serienumre, hvis disse foreligger.
Afgørelse, som der anmodes om
— Type afgørelse, som der anmodes om: nedlæggelse af driftsforbud, ophævelse af et driftsforbud eller ændring af
betingelserne i forbindelse med et driftsforbud
— Anvendelsesområdet for den afgørelse, som der anmodes om (bestemt(e) luftfartsselskab(er) eller alle luftfartsselskaber,
der henhører under en bestemt tilsynsmyndighed, et bestemt luftfartøj, en bestemt type eller bestemte typer luftfartøjer).
Anmodning om nedlæggelse af driftsforbud
— Detaljeret beskrivelse af de sikkerhedsmæssige forhold (f.eks. resultater af inspektion), som har ført til anmodningen
om helt eller delvist driftsforbud (med tilknytning — i rækkefølge — til hvert af de relevante fælles kriterier i bilaget
til grundforordningen)
— Generel beskrivelse af det eller de anbefalede betingelser, der skal være opfyldt, for at det foreslåede driftsforbud kan
annulleres/fraviges med henblik på brug som grundlag for udarbejdelsen af en plan for afhjælpende foranstaltninger i
samråd med den eller de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det eller de pågældende
luftfartsselskaber.
Anmodning om ophævelse af et driftsforbud eller en ændring af betingelserne i forbindelse dermed
— Dato for og detaljerede oplysninger om den aftalte plan for afhjælpende foranstaltninger, hvis det er relevant
— Oplysninger om efterfølgende efterlevelse af den aftalte plan for afhjælpende foranstaltninger, hvis det er relevant
— Udtrykkelig skriftlig bekræftelse fra den eller de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med det eller
de pågældende luftfartsselskaber, af, at planen for afhjælpende foranstaltninger er gennemført.
Offentliggørelse
— Oplysning om, hvorvidt medlemsstaten har offentliggjort sin anmodning.
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BILAG B
Meddelelse fra en medlemsstat om undtagelsesbestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 1, i
grundforordningen med henblik på at nedlægge et driftsforbud på dens område
En medlemsstat, der oplyser, at der er nedlagt driftsforbud for et luftfartsselskab på dens område i henhold til artikel 6,
stk. 1, i grundforordningen, skal afgive følgende oplysninger til Kommissionen:
Medlemsstat, der afgiver oplysningen
— Den officielle kontakts navn og stilling
— Den officielle kontakts emailadresse eller telefonnummer.
Luftfartsselskab(er) og luftfartøjer
— Berørt(e) luftfartsselskab(er), herunder den juridiske enheds navn (anført på AOC eller lignende), firmanavn (hvis
anderledes), AOC-nummer (hvis det foreligger), luftfartsselskabets ICAO-kode (hvis denne er kendt) og fyldestgørende
oplysninger om kontakter
— Navn(e) på og fyldestgørende oplysninger om kontakter hos den eller de myndigheder, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med det eller de pågældende luftfartsselskaber
— Detaljerede oplysninger om luftfartøjstype(r), registreringsstat(er), registreringsnummer eller -numre og det eller de
pågældende luftfartøjers serienumre, hvis disse foreligger.
Afgørelse
— Afgørelsens dato, klokkeslæt og gyldighedsperiode
— Beskrivelse af afgørelsen om at nægte, suspendere, tilbagekalde eller begrænse en driftstilladelse eller en teknisk
godkendelse
— Afgørelsens anvendelsesområde (bestemt(e) luftfartsselskab(er) eller alle luftfartsselskaber, der henhører under en
bestemt tilsynsmyndighed, et bestemt luftfartøj, en bestemt type eller bestemte typer luftfartøjer)
— Beskrivelse af den eller de betingelser, der skal være opfyldt, for at nægtelsen, suspensionen, tilbagekaldelsen eller
begrænsningerne af den driftstilladelse eller tekniske godkendelse, der er udstedt af medlemsstaten, kan ophæves/fraviges
Sikkerhedsmæssige forhold
— Detaljeret beskrivelse af de sikkerhedsmæssige forhold (f.eks. resultater af inspektion), som har ført til anmodningen
om helt eller delvist driftsforbud (med tilknytning — i rækkefølge — til hvert af de fælles kriterier i bilaget til
grundforordningen)
Offentliggørelse
— Oplysning om, hvorvidt medlemsstaten har offentliggjort sit driftsforbud.
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BILAG C
Meddelelse fra en medlemsstat om undtagelsesbestemmelser, der er vedtaget i medfør af artikel 6, stk. 2, i
grundforordningen med henblik på at opretholde eller nedlægge et driftsforbud på dens område, når
Kommissionen har besluttet ikke at optage tilsvarende bestemmelser på fællesskabslisten
En medlemsstat, der oplyser, at der er opretholdt eller nedlagt et driftsforbud for et luftfartsselskab på dens område i
medfør af artikel 6, stk. 2, i grundforordningen, skal afgive følgende oplysninger til Kommissionen:
Medlemsstat, der afgiver oplysningen
— Den officielle kontakts navn og stilling
— Den officielle kontakts emailadresse eller telefonnummer.
Luftfartsselskab(er) og luftfartøjer
— Berørt(e) luftfartsselskab(er), herunder den juridiske enheds navn (anført på AOC eller lignende), firmanavn (hvis
anderledes), AOC-nummer (hvis det foreligger) og luftfartsselskabets ICAO-kode (hvis denne er kendt).
Henvisning til Kommissionens afgørelse
— Dato for og henvisning til relevante dokumenter fra Kommissionen
— Datoen for Kommissionens/Udvalget for Luftfartssikkerheds afgørelse.
Sikkerhedsmæssigt problem, som især berører den pågældende medlemsstat
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 474/2006
af 22. marts 2006
om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til
kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en
fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv
2004/36/EF (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

give Udvalget for Luftfartssikkerhed en mundtlig redegørelse (2).

(5)

Air Bangladesh
(6)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Air
Bangladesh, for så vidt angår visse af dette luftfartsselskabs luftfartøjer. Disse mangler er konstateret under
rampeinspektioner foretaget af Tyskland i SAFAprogrammets regi (3).

(7)

Air Bangladesh reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på en forespørgsel fra den civile tyske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved
dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller
kommunikation, således som det kom til udtryk ved
dets mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.
Til dato har Tyskland ikke haft mulighed for at efterprøve, om disse sikkerhedsmangler er afhjulpet.

(8)

De myndigheder i Bangladesh, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med Air Bangladesh, førte ikke passende
tilsyn med et bestemt luftfartøj, der blev benyttet af dette
luftfartsselskab, i overensstemmelse med forpligtelserne i
henhold til Chicago-konventionen.

(9)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
Air Bangladesh bør underlægges en streng driftsmæssig
begrænsning og optages i bilag B.

Kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (i det følgende
benævnt »grundforordningen«) indeholder procedurer for
opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med
driftsforbud i Fællesskabet og procedurer, som under
visse omstændigheder gør det muligt for medlemsstaterne at vedtage undtagelsesbestemmelser, hvorved der
nedlægges driftsforbud på deres område.

I henhold til artikel 3, stk. 3, i grundforordningen har
hver medlemsstat givet Kommissionen meddelelse om,
hvilke luftfartsselskaber der har driftsforbud inden for
dens område, ledsaget af årsagerne til vedtagelsen af
disse forbud samt alle andre relevante oplysninger.

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber enten direkte eller, hvor dette ikke har været
muligt, via de myndigheder, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, med angivelse
af de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på
grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om at
nedlægge driftsforbud for dem i Fællesskabet.

I henhold til artikel 7 i grundforordningen gav Kommissionen de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at
gennemgå de af medlemsstaterne fremlagte dokumenter,
fremsætte skriftlige bemærkninger og give Kommissionen
en mundtlig redegørelse inden for 10 arbejdsdage samt at

(1) EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

Bilaget til grundforordningen indeholder fælles kriterier
med henblik på indførelse af et driftsforbud på fællesskabsplan af sikkerhedsmæssige grunde.

Air Koryo
(10)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Air
Koryo. Disse mangler er konstateret af Frankrig og Tyskland under rampeinspektioner i SAFA-programmets
regi (4).

(2) Nedsat ved artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af
16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af 31.12.1991,
s. 4).
(3) LBA-D-2005-0003
LBA-D-2005-0004
LBA-D-2005-0004
(4) DGAC/F 2000-210
Referencenummer for en anden SAFA-inspektion foretaget af Tyskland.
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(11)

Vedholdende undladelse fra Air Koryos side af at afhjælpe
mangler, som tidligere var meddelt af Frankrig, blev
konstateret under andre rampeinspektioner i SAFAprogrammets regi (5).

(12)

Veldokumenterede oplysninger fra Frankrig vedrørende
alvorlige hændelser tyder på latente systemiske sikkerhedsmangler hos Air Koryo.

L 84/15

(21)

De kompetente myndigheder i Afghanistan, hvor de af
Ariana Afghan Airlines benyttede luftfartøjer er registreret, førte ikke fyldestgørende tilsyn med de af dette
luftfartsselskab benyttede luftfartøjer i overensstemmelse
med deres forpligtelser i henhold til Chicago-konventionen.

(22)

(13)

Air Koryo udviste manglende evne til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe disse sikkerhedsmangler.

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
Ariana Afghan Airlines ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder for alle de luftfartøjer, som det driver,
med undtagelse af A310 registreringsnummer F-GYYY,
der er registreret i Frankrig og underlagt de franske
myndigheders tilsyn.

(14)

Air Kyoro reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på
en forespørgsel fra den civile franske luftfartsmyndighed
vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift
og udviste mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets mangel på
svar på en forespørgsel fra den pågældende medlemsstat.

BGB Air

(15)

Den plan for afhjælpende foranstaltninger, som Air
Koryo fremlagde som svar på Frankrigs forespørgsel,
var ikke hensigtsmæssig og tilstrækkelig til at afhjælpe
de konstaterede alvorlige sikkerhedsmangler.

(16)

De myndigheder i Den Demokratiske Folkerepublik
Korea, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med
Air Koryo, førte ikke passende tilsyn med dette luftfartsselskab i overensstemmelse med deres forpligtelser i
henhold til Chicago-konventionen.

(17)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
Air Kyoro ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

(23)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos BGB
Air. Disse mangler er konstateret af Italien under
rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (7).

(24)

BGB Air udviste manglende evne eller vilje til at træffe
foranstaltninger til at afhjælpe sikkerhedsmanglerne, som
det blev demonstreret, da selskabet fremlagde en selvvurdering i forhold til ICAO-standarder på grundlag af en
»Foreign Operator Check List« udarbejdet af Italien, og
vurderingen viste sig ikke ikke at være i overensstemmelse med resultaterne af de efterfølgende SAFA-inspektioner.

(25)

BGB Air reagerede ikke hensigtsmæssigt på en forespørgsel fra Italiens civile luftfartsmyndighed vedrørende
de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets drift og udviste
mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således
som det kom til udtryk ved dets mangel på svar på breve
fra Italien.

(26)

BGB Air har ikke fremlagt noget bevis for gennemførelse
af en passende plan for afhjælpende foranstaltninger
vedrørende de alvorlige sikkerhedsmangler som svar på
forespørgslen fra Italien.

(27)

De myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med BGB Air, samarbejdede ikke fuldt
ud med den civile luftfartsmyndighed i Italien, da der
opstod betænkeligheder ved sikkerheden i driften af
BGB Air, der er certificeret i den pågældende stat,
således som det kom til udtryk ved deres mangel på
svar på brevet fra denne medlemsstat.

(28)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
BGB Air ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Ariana Afghan Airlines
(18)

(19)

(20)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos visse
luftfartøjer, der drives af Ariana Afghan Airlines. Disse
mangler er konstateret af Tyskland under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (6).
Ariana Afghan Airlines udviste manglende evne til at
træffe foranstaltninger til at afhjælpe disse sikkerhedsmangler.
Ariana Afghan Airlines reagerede ikke hensigtsmæssigt
og rettidigt på en forespørgsel fra den civile tyske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige
aspekter ved dets drift og udviste mangel på kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets mangel
på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(5) DGAC/F-2000-895
(6) LBA-D-2004-269
LBA-D-2004-341
LBA-D-2004-374
LBA-D-2004-597

(7) ENAC-IT-2005-237
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Buraq Air
(29)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Buraq
Air, for så vidt angår dets lasteoperationer. Disse mangler
er konstateret af Sverige og Nederlandene under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (8).

(30)

Buraq Air reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på
en forespørgsel fra den civile tyske luftfartsmyndighed
vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved dets lasteoperationer og udviste mangel på gennemsigtighed eller
kommunikation, således som det kom til udtryk ved dets
mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(31)

De myndigheder i Libyen, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med Buraq Air, førte ikke tilstrækkeligt
tilsyn med dette luftfartsselskabs lasteoperationer i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til
Chicago-konventionen.

(32)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
Buraq Air bør underlægges strenge driftsmæssige
begrænsninger og optages i bilag B.
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GST Aero Air Company
(38)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos GST
Aero Air Company. Disse mangler er konstateret af
Italien under rampeinspektioner i SAFA-programmets
regi (10).

(39)

GST Aero Air Company udviste manglende evne eller
vilje til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe sikkerhedsmanglerne.

(40)

GST Aero Air Company reagerede ikke hensigtsmæssigt
og rettidigt på en forespørgsel fra den civile italienske
luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige
aspekter ved dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således som det kom til
udtryk ved dets mangel på svar på brevet fra denne
medlemsstat.

(41)

GST Aero Air Company har ikke fremlagt noget bevis for
gennemførelse af en passende plan for afhjælpende foranstaltninger vedrørende de alvorlige konstaterede sikkerhedsmangler som svar på forespørgslen fra Italien.

(42)

De myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med GST Aero Air Company, samarbejdede ikke fuldt ud med den civile luftfartsmyndighed i
Italien, da der opstod betænkeligheder ved sikkerheden i
driften af et luftfartsselskab, der har fået tildelt licens eller
er certificeret i den pågældende stat, således som det kom
til udtryk ved deres begrænsede svar på brevet fra denne
medlemsstat.

(43)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
GST Aero Air Company ikke opfylder de relevante
sikkerhedsstandarder.

Air Service Comores
(33)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Air
Service Comores. Disse mangler er konstateret af en
medlemsstat, Frankrig, under en rampeinspektion i
SAFA-programmets regi (9).

(34)

Air Service Comores har ikke fremlagt noget bevis for
gennemførelse af en passende plan for afhjælpende foranstaltninger vedrørende de alvorlige konstaterede sikkerhedsmangler som svar på forespørgslen fra Frankrig.

(35)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn med Air Service Comores, udviste manglende
evne til at træffe foranstaltninger for at afhjælpe sikkerhedsmanglerne.

Phoenix Aviation
(44)

(36)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Comorerne, samarbejdede ikke rettidigt med
den civile luftfartsmyndighed i Frankrig, da der opstod
betænkeligheder ved sikkerheden i driften af et luftfartsselskab, der har fået tildelt licens eller er certificeret i den
pågældende stat.

(37)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
Air Service Comores ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

(8) LFV-S-2004-2004-52
CAA-NL-2005-47
(9) DGAC/F-2005-1222

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Kirgisistan, udviste manglende evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder, for
så vidt angår Phoenix Aviation. Selv om Phoenix Aviations AOC var udstedt af Kirgisistan, er det bevist, at
luftfartsselskabet har sin hovedvirksomhed i De Forenede
Arabiske Emirater (UAE), hvilket er i strid med kravene i
bilag 6 til Chicago-konventionen. Det fremgår af US
National Transportation Safety Board's Factual
Report (11) om et havari, som involverede Kam Airflyvning 904, der blev drevet af Phoenix Aviation, at
Phoenix Aviation har sit hovedsæde i UAE.

(10) ENAC-IT-2005-170
ENAC-IT-2005-370
(11) Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board,
2. marts 2005 (NTSB ID: DCA05RA033).
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Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
Phoenix Aviation ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

(52)

Reem Air udviste manglende evne eller vilje til at træffe
foranstaltninger til at afhjælpe sikkerhedsmanglerne.

Phuket Airlines

(53)

Reem Air reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på
en forespørgsel fra den civile nederlandske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved
dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller
kommunikation, således som det kom til udtryk ved
dets mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(54)

Reem Air har ikke fremlagt noget bevis for gennemførelse af en passende plan for afhjælpende foranstaltninger
vedrørende de alvorlige konstaterede sikkerhedsmangler
som svar på forespørgslen fra Nederlandene.

(55)

De myndigheder i Kirgisistan, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med Reem Air, førte ikke tilstrækkeligt
tilsyn med dette luftfartsselskab i overensstemmelse med
deres forpligtelser i henhold til Chicago-konventionen,
således som det kommer til udtryk i de vedholdende
alvorlige sikkerhedsmangler. Desuden fremgik det af de
oplysninger, som Reem Air afgav til Kommissionen
under den høring, som Kommissionen indrømmede
dette selskab, at selv om Reem Airs AOC var udstedt
af Kirgisistan, havde dette luftfartsselskab sin hovedvirksomhed i De Forenede Arabiske Emirater (UAE), hvilket
er i strid med kravene i bilag 6 til Chicago-konventionen.

(56)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
Reem Air ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

(46)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Phuket
Airlines. Disse mangler er konstateret af medlemsstaterne
Det Forenede Kongerige og Nederlandene under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (12).

(47)

Phuket Airlines udviste manglende evne til rettidigt og
hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger til at afhjælpe
sikkerhedsmanglerne.

(48)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Thailand, samarbejdede ikke fuldt ud med de
civile luftfartsmyndigheder i Nederlandene, da der
opstod betænkeligheder ved sikkerheden ved Phuket
Airlines, der er certificeret i den pågældende stat,
således som det kom til udtryk ved deres mangel på
relevante svar på brevene fra denne medlemsstat.

(49)

L 84/17

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
Phuket Airlines ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Reem Air
(50)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Reem
Air. Disse mangler er indledningsvis konstateret af Nederlandene under rampeinspektioner i SAFA-programmets
regi (13).

(51)

Vedholdende undladelse fra Reem Airs side af at afhjælpe
mangler blev bekræftet af Nederlandene under efterfølgende rampeinspektioner af et bestemt luftfartøj i SAFAprogrammets regi (14).

(12) CAA-UK-2005-40
CAA-UK-2005-41
CAA-UK-2005-42
CAA-UK-2005-46
CAA-UK-2005-47
CAA-UK-2005-48
CAA-NL-2005-49
CAA-NL-2005-51
CAA-NL-2005-54
CAA-NL-2005-55
CAA-NL-2005-56
(13) CAA-NL-2005-119
CAA-NL-2005-122
CAA-NL-2005-128
CAA-NL-2005-171
CAA-NL-2005-176
CAA-NL-2005-177
CAA-NL-2005-191
CAA-NL-2005-195
CAA-NL-2005-196
(14) CAA-NL-2005-230
CAA-NL-2005-234
CAA-NL-2005-235

Silverback Cargo Freighters
(57)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Silverback Cargo Freighters. Disse mangler er konstateret af
Belgien under en rampeinspektion i SAFA-programmets
regi (15).

(58)

Silverback Cargo Freighters, der også vedligeholder (A- og
B-checks) sine egne luftfartøjer, reagerede ikke hensigtsmæssigt på en forespørgsel fra denne medlemsstats civile
luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige
aspekter ved dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller kommunikation, således som det kom til
udtryk ved dets mangel på relevant svar på forespørgsler
fra denne medlemsstat.

(59)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
Silverback Cargo Freighters ikke opfylder de relevante
sikkerhedsstandarder.

(15) BCAA-2005-36
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— Det forhold, at en række operatører med et AOC, der
var udstedt af Ækvatorialguinea, ikke havde deres
hovedvirksomhed i Ækvatorialguinea.

Luftfartsselskaber fra Den Demokratiske Republik Congo
(60)

(61)

På trods af den gjorte indsats har de civile luftfartsmyndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC)
vedholdende vanskeligheder ved at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder, således som det
er påvist af ICAO-USOAP — Audit Summary Report fra
Den Demokratiske Republik Congos direktorat for civil
luftfart (Kinshasa, 11.-18. juni 2001). Navnlig findes der
ikke i øjeblikket noget system til certificering af luftfartsselskaber.

De myndigheder i RDC, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, har derfor udvist manglende evne til at føre
tilstrækkeligt sikkerhedstilsyn.

(62)

Der er nedlagt driftsforbud for Central Air Express som
følge af veldokumenterede mangler med tilknytning til
internationale sikkerhedsstandarder og mangel på samarbejde med en medlemsstat.

(63)

Belgien (16) og Hewa Bora Airways (HBA) har afgivet
oplysninger, som viser, at de mangler, som de belgiske
myndigheder tidligere har konstateret vedrørende HBA, i
væsentlig grad er afhjulpet for visse luftfartøjers vedkommende. Desuden har Belgien meddelt Kommissionen, at
landet agter at foretage systematiske rampeinspektioner
af HBA. Der drages den konklusion heraf, at det bør
tillades dette luftfartsselskab at fortsætte dets nuværende
drift.

(64)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), bør optages i bilag A,
idet dog Hewa Bora Airways (HBA) bør optages i bilag B.
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I brevet blev det også meddelt generaldirektøren for civil
luftfart, at Det Forenede Kongerige ikke ville kunne give
luftfartsselskaber i Ækvatorialguinea tilladelse til yderligere forretningsmæssig drift på britisk område, før de
britiske myndigheder havde fundet det godtgjort, at der
blev ført fyldestgørende tilsyn med disse luftfartsselskaber. Ækvatorialguinea besvarede ikke dette brev.

(66)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Ækvatorialguinea, udviste manglende evne til at
gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder, navnlig i forbindelse med revisioner og dermed
forbundne planer for afhjælpende foranstaltninger udarbejdet under ICAO’s verdensomspændende program for
kontrol med sikkerheden (USOAP). Der blev i maj 2001
foretaget en sådan USOAP-revision af Ækvatorialguinea,
og det blev i revisionsrapporten (18) anført, at den civile
luftfartsmyndighed på revisionstidspunktet ikke kunne
føre et fyldestgørende tilsyn med landets luftfartsselskaber og sikre, at de drev virksomhed i overensstemmelse med ICAO's standarder. Revisionsresultaterne
omfattede bl.a. følgende:

— mangel på en organisation, som kunne forestå sikkerhedstilsynsaktiviteter, navnlig mangel på specialiseret
personale på områderne licensudstedelse, luftfartsoperationer eller luftdygtighed

— manglende evne til at fastlægge antallet af luftfartøjer
i registret eller antallet af gyldige udstedte luftdygtighedscertifikater

Luftfartsselskaber fra Ækvatorialguinea
(65)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Ækvatorialguinea, samarbejdede ikke fuldt ud
med den civile luftfartsmyndighed i Det Forenede Kongerige, da der opstod betænkeligheder ved sikkerheden i
driften af luftfartsselskaber, der har fået tildelt licens
eller er certificeret i den pågældende stat. Det Forenede
Kongerige skrev den 27. marts 2002 (17) til generaldirektøren for civil luftfart i Ækvatorialguinea med anmodning om yderligere oplysninger på følgende punkter:

— undladelse af at indføre et struktureret system til
certificering og overvågning af luftfartsselskaber

— undladelse af at fastlægge forskrifter for luftfartsoperationer

— undladelse af at føre tilsyn med godkendte operatører
— Den mærkbare forøgelse af antallet af luftfartøjer, der
er registreret i Ækvatorialguinea, med forslag om, at
registret eventuelt kunne forvaltes af Aircraft Registration Bureau (ARB) eller en lignende organisation.
(16) SAFA-rampeinspektion foretaget af de belgiske myndigheder den
11. marts 2006 i Bruxelles.
(17) Brevveksling mellem det britiske transportministerium og generaldirektøren for civil luftfart i Ækvatorialguinea vedrørende »Ækvatorialguineas register over luftfartøjer« (27. marts 2002).

— undladelse af at indføre et system til udførelse af en
luftdygtighedsinspektionsmyndigheds grundlæggende
opgaver.
(18) ICAO-USOAP Summary Report — Audit of the Directorate of Civil
Aviation of the Republic of Ækvatorialguinea (Malabo, 14.-18. maj
2001).
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Liberia, da den civile britiske luftfartsmyndighed den
12. marts 1996 meddelte det liberianske direktorat for
civil luftfart, at alle anmodninger om tilladelser til liberiansk registrerede luftfartøjers forretningsmæssige drift i
Det Forenede Kongerige ville blive afvist, indtil de liberianske myndigheder kunne påvise, at der fandtes et
effektivt lovpligtigt system til sikring af luftdygtigheden
for luftfartøjerne i det liberianske register. Der blev aldrig
modtaget noget svar fra de liberianske myndigheder.
Tilsvarende samarbejdede de liberianske myndigheder
ikke fuldt ud med den civile luftfartsmyndighed i Frankrig, idet de nægtede at svare, da sidstnævnte medlemsstat gav udtryk for betænkeligheder ved sikkerheden i
driften af et luftfartsselskab, der har fået tildelt licens
eller er certificeret i Liberia.

Desuden har Generaldirektoratet for Civil Luftfart i
Ækvatorialguinea til dato ikke forelagt ICAO en plan til
afhjælpning af de mangler, der blev konstateret som led i
denne revision (19), og der er derfor ikke foretaget nogen
opfølgende revision.

(67)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Ækvatorialguinea, udviste manglende evne til at
gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder i overensstemmelse med deres forpligtelser i
henhold til Chicago-konventionen. I virkeligheden
havde nogle indehavere af AOC udstedt af Ækvatorialguinea ikke deres hovedvirksomhed i Ækvatorialguinea,
hvilket er i strid med kravene i bilag 6 til Chicagokonventionen (20).

(68)

De myndigheder i Ækvatorialguinea, der har ansvaret for
det lovpligtige tilsyn med følgende luftfartsselskaber,
udviste manglende evne til at føre passende sikkerhedstilsyn med følgende luftfartsselskaber: Air Consul SA,
Avirex Guinée Equatoriale, COAGE — Compagnie
Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial
Airlines SA, GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes
Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE
SA, UTAGE — Union de Transport Aéreo de Guinea
Ecuatorial.

(69)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
der bør nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Ækvatorialguinea, og at de bør
optages i bilag A.

(72)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Liberia, udviste manglende evne til at gennemføre
og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder. Liberias
regering medgav selv i 1996 (23), at den som følge af de
interne uroligheder var ude af stand til at opretholde
lovpligtig kontrol med luftfartøjer registreret i Liberia.
Selv om den samlede fredsaftale blev undertegnet i
2003, og FN og den nationale overgangsregering i
Liberia langsomt er i færd med at træffe foranstaltninger
til forbedring af sikkerheden, er det usandsynligt, at regeringens muligheder for at føre landets register er
forbedret siden 1996. ICAO har som følge af sikkerhedssituationen endnu ikke foretaget en USOAP-revision af
Liberia.

(73)

De myndigheder i Liberia, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med følgende luftfartsselskaber, udviste
manglende evne til at føre passende sikkerhedstilsyn med
følgende luftfartsselskaber: International Air Services Inc.,
Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co.
Ltd.

(74)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
der bør nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Liberia, og at de bør optages i
bilag A.

Luftfartsselskaber fra Liberia
(70)

(71)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos International Air Services, der er certificeret i Liberia. Disse
mangler er konstateret af Frankrig under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (21).

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Liberia, samarbejdede ikke fuldt ud med den
civile luftfartsmyndighed i Det Forenede Kongerige, da
de blev underrettet om de alvorlige sikkerhedsmangler,
der blev konstateret under en rampeinspektion af et liberiansk registreret luftfartøj foretaget af den civile britiske
luftfartsmyndighed den 5. marts 1996 (22). Der opstod
straks betænkeligheder ved sikkerheden i driften af luftfartøjer, der har fået tildelt licens eller er certificeret i

(19) ICAO-Rådets arbejdsdokument C-WP/12471.
(20) Brevveksling mellem det britiske transportministerium og ECAC om
»spørgsmål vedrørende ikke-godkendte selskabers luftfartøjsdokumentation« (6. august 2003).
(21) DGAC/F-2004 nr. 315 og 316.
(22) UK-CAA Regulation Group — Aircraft Survey Report, 5. marts
1996 (Office code: 223).
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Luftfartsselskaber fra Sierra Leone
(75)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Air
Universal Ltd. Disse mangler er konstateret af Sverige
under en rampeinspektion i SAFA-programmets regi (24).

(23) Brevveksling mellem Liberias transportministerium og Det Forenede
Kongeriges generaldirektorat for civil luftfart om »det umulige i at
føre lovpligtig kontrol med luftfartøjer registreret i Liberia som
følge af de interne uroligheder i Liberia«, 28. august 1996.
(24) LFV-S-04-0037
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(76)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Sierra Leone, samarbejdede ikke fuldt ud med
den civile luftfartsmyndighed i Sverige, da der opstod
betænkeligheder ved sikkerheden i driften af Air
Universal Ltd, der er certificeret i den pågældende stat,
således som det kom til udtryk ved deres mangel på svar
på brevet fra denne medlemsstat.

(77)

Det Forenede Kongerige har tidligere nægtet eller tilbagekaldt driftstilladelse eller teknisk godkendelse for ethvert
luftfartsselskab, som Sierra Leone fører tilsyn med.

(78)

Selv om AOC for Air Universal Ltd. var udstedt af Sierra
Leone, er det bevist, at luftfartsselskabet i øjeblikket har
sin hovedvirksomhed i Jordan, hvilket er i strid med
kravene i bilag 6 til Chicago-konventionen.

(79)

De myndigheder i Sierra Leone, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med Air Universal Ltd, har ikke ført
passende tilsyn med dette luftfartsselskab i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Chicagokonventionen.

(80)
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(83)

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Sierra Leone, udviste manglende evne til at
gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder i overensstemmelse med deres forpligtelser i
henhold til Chicago-konventionen. Sierra Leone har
ikke noget egnet system til at føre kontrol med landets
operatører eller luftfartøjer og har hverken tekniske
muligheder eller ressourcer til at påtage sig en sådan
opgave. Nogle indehavere af AOC udstedt af Sierra
Leone havde ikke deres hovedvirksomhed i Sierra
Leone, hvilket er i strid med kravene i bilag 6 til
Chicago-konventionen.

(84)

Den plan for afhjælpende foranstaltninger, som Sierra
Leone fremlagde, blev ikke anset for hensigtsmæssig
(eller tilstrækkelig) til at afhjælpe de konstaterede alvorlige sikkerhedsmangler. Sierra Leones civile luftfartsmyndighed har indgået kontrakt med et privat selskab, International Aviation Surveyors (IAS), om visse tilsynsaktiviteter på direktoratet for civil luftfarts vegne. De arrangementer, der er indgået mellem de to parter i et aftalememorandum (26), sikrer dog ikke et passende tilsynssystem
for luftfartøjerne i Sierra Leones register. Navnlig skal
følgende fremhæves:

— De luftfartøjer/luftfartsselskaber, der var omfattet af
aftalememorandummet, havde ikke hjemsted i Sierra
Leone, og IAS's personale havde hverken hjemsted i
Sierra Leone eller det land, hvor luftfartsselskaberne
havde hjemsted

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
Air Universal Ltd ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.
— IAS havde øjensynlig ingen håndhævelsesbeføjelser

(81)

(82)

(25)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Sierra Leone. Disse
mangler er konstateret af tre medlemsstater, Det
Forenede Kongerige, Malta og Sverige, under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (25).

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Sierra Leone, samarbejdede ikke fuldt ud med
de civile luftfartsmyndigheder i Sverige og Malta, da der
opstod betænkeligheder ved sikkerheden i driften af Air
Universal Ltd, der er certificeret i den pågældende stat,
således som det kom til udtryk ved deres mangel på svar
på brevet fra denne medlemsstat.
CAA-UK-2003-103
CAA-UK-2003-111
CAA-UK-2003-136
CAA-UK-2003-198
CAA-MA-2003-4
LFV-S-2004-37

— IAS påtog sig ansvaret for de rutinemæssige inspektioner af de pågældende luftfartsselskaber, men
inspektionsaktivitetens omfang var ikke fastsat

— ved aftalememorandummet blev der skabt en
kontraktuel forbindelse mellem IAS og de pågældende luftfartsselskaber

— aftalememorandummet sikrede øjensynlig ikke en
passende overvågning af flyveoperationerne.
(26) Aftalememorandum mellem Sierra Leones direktorat for civil luftfart og »FAST International Aviation Surveyors« om inspektion,
overvågning og lovpligtige ydelser til luftfartsselskaber fra lande
uden for regionen (IAS/SL DCA MOA 201101).
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(85)

De myndigheder i Sierra Leone, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med følgende luftfartsselskaber, udviste
manglende evne til at føre passende sikkerhedstilsyn med
disse luftfartsselskaber: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links,
Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal
Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd,
Heavylift Cargo, Paramount Airlines Ltd, Star Air Ltd,
Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
der bør nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Sierra Leone, og at de bør
optages i bilag A.

(91)

De myndigheder i Swaziland, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med følgende luftfartsselskaber, udviste
manglende evne til at føre passende sikkerhedstilsyn med
disse luftfartsselskaber: Aero Africa (Pty) Ltd, African
International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd,
Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd,
Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at
der bør nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Swaziland, og at de bør
optages i bilag A.

Almindelige betragtninger vedrørende de luftfartsselskaber,
der er optaget på listen

Luftfartsselskaber fra Swaziland
(87)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Jet
Africa, et luftfartsselskab, der er certificeret i Swaziland.
Disse mangler er konstateret af Nederlandene under en
rampeinspektion i SAFA-programmets regi (27).

(88)

Jet Africa reagerede ikke hensigtsmæssigt og rettidigt på
en forespørgsel fra den civile nederlandske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved
dets drift og udviste mangel på gennemsigtighed eller
kommunikation, således som det kom til udtryk ved
dets mangel på svar på brevet fra denne medlemsstat.

(89)

(90)

(93)

Da det ikke vil udgøre en fare for sikkerheden, bør det
tillades samtlige ovennævnte luftfartsselskaber at udøve
trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer
fra et luftfartsselskab, der ikke er omfattet af et driftsforbud, forudsat at de relevante sikkerhedsstandarder er
opfyldt.

(94)

Fællesskabslisten skal ajourføres jævnligt og så snart, det
er nødvendigt, for at tage hensyn til den sikkerhedsmæssige udvikling i de berørte luftfartsselskaber, og på
grundlag af yderligere beviser for trufne afhjælpende
foranstaltninger.

Jet Africa har ikke fremlagt noget bevis for en plan for
afhjælpende foranstaltninger vedrørende de alvorlige
sikkerhedsmangler som svar på forespørgslen fra Nederlandene.

De myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige
tilsyn i Swaziland, udviste manglende evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder,
navnlig som påvist ved en USOAP-revision, der fandt
sted i marts 1999. I revisionsrapporten (28) blev der
draget den konklusion, at Swaziland på det tidspunkt,
hvor revisionen fandt sted, ikke var i stand til på tilfredsstillende vis at påtage sig ansvar i form af kontrol med
sikkerheden i tilknytning til landets luftfartsselskabs- og
luftfartøjsregister. Desuden blev det bemærket, at det ikke
var muligt at fastlægge det faktiske antal luftfartøjer i
registret, da det ikke blev ajourført behørigt. Fremdeles
var det ikke muligt for revisionsholdet at fastlægge det
faktiske antal personcertifikater, der var udstedt af Swaziland og stadig var gyldige, fordi registrene ikke blev
ajourført. Der er ikke foretaget nogen opfølgende
USOAP-revision, fordi Swaziland ikke har givet ICAO
oplysning om nogen fremskridt med gennemførelsen af
planen for foranstaltninger til afhjælpning af de ved revisionen påviste mangler.

(27) CAA/NL-2004-98
(28) ICAO-USOAP Summary Report — Audit of the Directorate of Civil
Aviation of Swaziland, (Mbabane, 9.-12. marts 1999).

L 84/21

Luftfartsselskaber, der ikke optræder på listen
(95)

Der drages den konklusion af de beviser, der er fremlagt
af Tuninter og de tunesiske myndigheder vedrørende det
lovpligtige tilsyn dermed, og den yderligere bekræftelse
fra Italien, at der foreligger et veldokumenteret bevis for,
at de sikkerhedsmangler, der blev konstateret under to
inspektioner foretaget af de italienske myndigheder på
stedet, er blevet afhjulpet af dette luftfartsselskab.

(96)

Der drages den konklusion af de oplysninger, der er
afgivet af Tyskland, at der ikke længere foreligger noget
veldokumenteret bevis for manglende evne eller vilje hos
de myndigheder i Tadsjikistan, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaber, der er certificeret
i denne stat.

(97)

Der drages den konklusion af de oplysninger, der er
afgivet til Belgien, og hvoraf det fremgår, at de
mangler, der førte til et nationalt forbud for
I.C.T.T.P.W. og South Airlines, er blevet afhjulpet fuldt
ud, at der ikke foreligger noget veldokumenteret bevis for
fortsatte alvorlige sikkerhedsmangler ved disse luftfartsselskaber.
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(98)

(99)
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Der drages den konklusion af de oplysninger, der er
afgivet af Tyskland, og hvoraf det fremgår, at det
bestemte luftfartøj, der førte til, at der blev fastsat en
driftsmæssig begrænsning for Atlant Soyuz, ikke
længere indgår i selskabets flåde, at der ikke foreligger
noget veldokumenteret bevis for fortsatte alvorlige sikkerhedsmangler ved dette luftfartsselskab.
Der drages den konklusion af de i øjeblikket foreliggende
oplysninger, at der ikke foreligger noget veldokumenteret
bevis for ikke-afhjulpne sikkerhedsmangler hos Air
Mauritanie. Alligevel bør kompetenceniveauet for de
mauretanske myndigheder, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn med dette luftfartsselskab, vurderes
yderligere. I dette øjemed bør Kommissionen bistået af
enhver interesseret medlemsstats myndigheder inden for
2 måneder foretage en evaluering af de myndigheder i
Mauretanien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn
med dette luftfartsselskab og de foretagender, der
henhører under dets ansvar.

(100) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over-

ensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed —

23.3.2006

Artikel 2
Driftsforbud
1.
De luftfartsselskaber, der er anført i bilag A, er omfattet af
et forbud i Fællesskabet, for så vidt angår alle former for drift.

2.
De luftfartsselskaber, der er anført i bilag B, er omfattet af
driftsmæssige begrænsninger i Fællesskabet. De driftsmæssige
begrænsninger består af et forbud mod brug af de særlige luftfartøjer eller luftfartøjstyper, der er omhandlet i bilag B.

Artikel 3
Håndhævelse
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 3, stk. 1, i grundforordningen for på deres område at håndhæve de driftsforbud,
som er anført på fællesskabslisten vedrørende de luftfartsselskaber, der er omfattet af nævnte forbud.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Artikel 4

Genstand
Ved denne forordning opstilles fællesskabslisten over luftfartsselskaber, der er omfattet af et driftsforbud i Fællesskabet som
omhandlet i kapitel II i grundforordningen.

Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelse i
Den Europæiske Unions Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2006.
På Kommissionens vegne
Jacques BARROT

Næstformand
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BILAG A
LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER
OMFATTET AF FORBUD I FÆLLESSKABET (1)
Luftfartsselskabets juridiske enheds
navn som anført på dens AOC
(og dens firmanavn,
hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's
Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets
ICAO-kode

Operatørens hjemland

Air Koryo

Ukendt

KOR

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK)

Air Service Comores

Ukendt

Ukendt

Comorerne

Ariana Afghan Airlines (1)

009

AFG

Afghanistan

BGB Air

AK-0194-04

Ukendt

Kasakhstan

GST Aero Air Company

AK 0203-04

BMK

Kasakhstan

Phoenix Aviation

02

PHG

Kirgisistan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thailand

Reem Air

07

REK

Kirgisistan

Silverback Cargo Freighters

Ukendt

VRB

Rwanda

Alle luftfartsselskaber, som er
certificeret af de myndigheder i
Den Demokratiske Republik
Congo (RDC), der har ansvaret
for det lovpligtige tilsyn,
herunder:

Ukendt

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

Ministeriel underskrift

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

AIR BOYOMA

Ministeriel underskrift

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

ATO — Air Transport Office

Ukendt

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

_____________
(1) Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer
fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.
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Luftfartsselskabets juridiske enheds
navn som anført på dens AOC
(og dens firmanavn,
hvis dette er anderledes)

Den Europæiske Unions Tidende

Nummer på Air Operator's
Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets
ICAO-kode

23.3.2006

Operatørens hjemland

BUTEMBO AIRLINES

Ministeriel underskrift

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

CAA — Compagnie Africaine
d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

CHC STELAVIA

Ministeriel underskrift

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

COMAIR

Ministeriel underskrift

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE
D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

C0-ZA AIRWAYS

Ministeriel underskrift

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

DAS AIRLINES

Ukendt

RKC

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

ENTERPRISE WORLD
AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/
014/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/
CM/014/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/
TK/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

Ministeriel underskrift

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS
COMPANY

Ministeriel underskrift

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

I.T.A.B. — International Trans
Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)
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navn som anført på dens AOC
(og dens firmanavn,
hvis dette er anderledes)
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Nummer på Air Operator's
Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets
ICAO-kode
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Operatørens hjemland

JETAIR — Jet Aero Services,
s.p.r.l.

Ukendt

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

KINSHASA AIRWAYS, s.p.r.l

Ukendt

KNS

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

KIVU AIR

Ministeriel underskrift

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

LAC — Lignes Aériennes
Congolaises

Ukendt

LCG

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

MANGO MAT

Ministeriel underskrift

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

RWABIKA »BUSHI EXPRESS«

Ukendt

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/
KK//2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/
2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

TRACEP

Ukendt

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENNES
CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)
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Luftfartsselskabets juridiske enheds
navn som anført på dens AOC
(og dens firmanavn,
hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's
Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets
ICAO-kode

23.3.2006

Operatørens hjemland

Alle luftfartsselskaber, som er
certificeret af de myndigheder i
Ækvatorialguinea,
der
har
ansvaret for det lovpligtige
tilsyn, herunder:

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

Air Consul SA

Ukendt

RCS

Ækvatorialguinea

Avirex Guinee Equatoriale

Ukendt

AXG

Ækvatorialguinea

COAGE — Compagnie Aeree
de Guinee Equatorial

Ukendt

COG

Ækvatorialguinea

Ecuato Guineana de Aviacion

Ukendt

ECV

Ækvatorialguinea

Ecuatorial Cargo

Ukendt

EQC

Ækvatorialguinea

GEASA — Guinea Ecuatorial
Airlines SA

Ukendt

GEA

Ækvatorialguinea

GETRA — Guinea Ecuatorial de
Transportes Aereos

Ukendt

GET

Ækvatorialguinea

Jetline Inc.

Ukendt

JLE

Ækvatorialguinea

KNG Transavia Cargo

Ukendt

VCG

Ækvatorialguinea

Prompt Air GE SA

Ukendt

POM

Ækvatorialguinea

UTAGE — Union de Transport
Aereo de Guinea Ecuatorial

Ukendt

UTG

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er
certificeret af de myndigheder i
Liberia, der har ansvaret for det
lovpligtige tilsyn, herunder:

Ukendt

Ukendt

Liberia

International Air Services

Ukendt

IAX

Liberia

SATGUR
Corp.

TRANSPORT,

Ukendt

TGR

Liberia

WEASUA AIR TRANSPORT,
Co. Ltd

Ukendt

WTC

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er
certificeret af de myndigheder i
Sierra Leone, der har ansvaret
for det lovpligtige tilsyn,
herunder:

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

AEROLIFT, Co. Ltd

Ukendt

LFT

Sierra Leone

AFRIK AIR LINKS

Ukendt

AFK

Sierra Leone

AIR LEONE, Ltd

Ukendt

RLL

Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Ukendt

RUM

Sierra Leone

AIR SALONE, Ltd

Ukendt

RNE

Sierra Leone

AIR
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Operatørens hjemland

AIR UNIVERSAL, Ltd

00007

UVS

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Ukendt

DTY

Sierra Leone

FIRST LINE AIR (SL), Ltd

Ukendt

FIR

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Ukendt

PRR

Sierra Leone

STAR AIR, Ltd

Ukendt

SIM

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

WEST COAST AIRWAYS Ltd

Ukendt

WCA

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er
certificeret af de myndigheder i
Swaziland, der har ansvaret for
det lovpligtige tilsyn, herunder:

Ukendt

Ukendt

Swaziland

AFRICAN
INTERNATIONAL
AIRWAYS, (Pty) Ltd

Ukendt

AIA

Swaziland

AIRLINK SWAZILAND, Ltd

Ukendt

SZL

Swaziland

Jet Africa

Ukendt

OSW

Swaziland

NORTHEAST AIRLINES, (Pty)
Ltd

Ukendt

NEY

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Ukendt

Ukendt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ukendt

SWX

Swaziland

(1) Driftsforbuddet for Ariana Afghan Airlines gælder for alle luftfartøjer, der drives af dette luftfartsselskab, med undtagelse af følgende:
A310 registreringsnummer F-GYYY.
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BILAG B
LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I
FÆLLESSKABET (1)
Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som
anført på dens AOC (og
dens firmanavn, hvis
dette er anderledes)

Nummer på Air
Operator's Certificate (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens
hjemland

Type luftfartøj

Registreringsnummer
eller -numre og serienummer eller -numre,
hvis dette/disse er kendt

Registreringsstat

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Buraq Air

002/01

BRQ

Libyen

IL-76

— UN-76007 (serienr.
0003426765)

Libyen

— 5a-DNA (serienr.
0023439140)
— 5A-DMQ (serienr.
73479392)
— UN-76008 (serienr.
0033448404)
Buraq Air

002/01

BRQ

Libyen

Let L-410

5A-DMT (serienr.
871928)

Libyen

HBA (1)

416/dac/tc/sec/
087/2005

ALX

Den Demokratiske Republik
Congo (RDC)

Hele flåden,
undtagen: L-101

Hele flåden, undtagen:
9Q-CHC (serienr.
193H-1206)

Den Demokratiske
Republik Congo
(RDC)

(1) Hewa Bora Airways må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(1) Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer
fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 475/2006
af 22. marts 2006
om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og
præferenceaftaler
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

I artikel 22 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat
bestemmelser om åbning af toldkontingenter med en
afgift på 98 EUR pr. ton for varer i KN-kode
1701 11 10, for indførsel fra Brasilien, Cuba og andre
tredjelande.

(4)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 1159/2003 blev der i ugen fra den 13. til den
17. marts 2006 indgivet ansøgninger til myndighederne
om udstedelse af importlicenser for en samlet mængde,
som overstiger den leveringsforpligtelse for et givet land,
der er fastsat i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr.
1159/2003 for præferencesukker AVS-Indien.

(5)

Under disse omstændigheder skal Kommissionen fastsætte en nedsættelseskoefficient, så der kan udstedes
licenser i forhold til den disponible mængde, og oplyse,
at den pågældende grænse er nået —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af
18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste
CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne
i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser
for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for
indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter
og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr.
1464/95 og (EF) nr. 779/96 (3), særlig artikel 5, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat
bestemmelser om fastlæggelse af leveringsforpligtelserne
med nultold for varer i KN-kode 1701, udtrykt som
hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet
AVS-protokollen og aftalen med Indien.
I artikel 16 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat
bestemmelser om fastlæggelse af toldkontingenter med
nultold for varer i KN-kode 1701 11 10, udtrykt som
hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet
AVS-protokollen og aftalen med Indien.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For de importlicensansøgninger, der i henhold til artikel 5,
stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev indgivet i ugen
fra den 13. til den 17. marts 2006, udstedes der licenser inden
for de mængder, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 23. marts 2006.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2006.
På Kommissionens vegne
J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 987/2005 (EUT L 167 af 29.6.2005, s. 12).
(2) EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.
(3) EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 568/2005 (EUT L 97 af 15.4.2005, s. 9).
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BILAG
Præferencesukker AVS–INDIEN
Afsnit II i forordning (EF) nr. 1159/2003
Produktionsår 2005/06

Land

%, der skal udstedes, af de mængder,
der blev ansøgt om i ugen fra den
13.3.2006-17.3.2006

Barbados

100

Belize
Congo

100
100

Fiji

100

Guyana

100

Indien
Côte d'Ivoire

100
100

Jamaica

100

Kenya
Madagaskar

100
100

Malawi

59,6537

Mauritius
Mozambique

100
100

Saint Christopher og Nevis

100

Swaziland
Tanzania

0
100

Trinidad og Tobago

100

Zambia
Zimbabwe

100
100

Grænse

Nået

Nået

Særligt præferencesukker
Afsnit III i forordning (EF) nr. 1159/2003
Produktionsår 2005/06

Land

Indien
AVS

%, der skal udstedes, af de mængder,
der blev ansøgt om i ugen fra den
13.3.2006-17.3.2006

Grænse

0

Nået

100

CXL-indrømmelsessukker
Afsnit IV i forordning (EF) nr. 1159/2003
Produktionsår 2005/06

Land

Brasilien
Cuba
Andre tredjelande

%, der skal udstedes, af de mængder,
der blev ansøgt om i ugen fra den
13.3.2006-17.3.2006

Grænse

0

Nået

100
0

Nået
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 476/2006
af 21. marts 2006
om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2454/93 (2) om visse gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2913/92, særlig artikel 173, stk. 1, og

Anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i
ovennævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet
meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel
173, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til
fastsættelse af enhedsværdier for de pågældende varer
som angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i
bilaget.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 173-177 i forordning (EØF)
nr. 2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske
enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen
i forordningens bilag 26.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 24. marts 2006.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2006.
På Kommissionens vegne
Günter VERHEUGEN

Næstformand

(1) EFT L 302 af
nr. 648/2005
(2) EFT L 253 af
nr. 883/2005

19.10.1992, s.
(EUT L 117 af
11.10.1993, s.
(EUT L 148 af

1. Senest ændret ved forordning (EF)
4.5.2005, s. 13).
1. Senest ændret ved forordning (EF)
11.6.2005, s. 5).
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BILAG
Varebeskrivelse
Kode
Art, sort, KN-kode

1.10

1.30

1.40

1.50

Nye kartofler
0701 90 50

Spiseløg (bortset fra sætteløg)
0703 10 19

Hvidløg
0703 20 00

Porrer
ex 0703 90 00

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

40,08

23,06

138,40

27,90

374,36

27,84

45,11

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

1 144,09

299,08

627,17

10 387,56

17,21

153,79

9 601,13

1 496,31

25,95

1 287,57

336,59

705,82

11 690,26

155,76

31,40

19,37

173,07

10 805,20

1 683,96

421,31

31,33

176,06

101,29

5 025,18

1 313,66

2 754,69

45 625,04

607,89

122,55

75,58

675,48

42 170,81

6 572,19

1 644,30

122,27

75,26

43,30

2 148,16

561,56

1 177,57

19 503,76

259,86

52,39

32,31

288,75

18 027,15

2 809,47

702,90

52,27

1.60

Blomkål
0704 10 00

—

—

1.80

Hvidkål og rødkål
0704 90 10

46,72

26,88

1 333,53

348,61

731,01

12 107,49

161,31

32,52

20,06

179,25

11 190,84

1 744,06

436,35

32,45

1.90

1.100

Broccoli (Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

Kinakål
ex 0704 90 90

—

—

—

HUF
SKK

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

97,14

55,88

2 772,67

724,82

1 519,91

25 173,83

335,40

67,62

41,70

372,70

23 267,94

3 626,24

907,25

67,46

1.110

Hovedsalat
0705 11 00

—

—

1.130

Gulerødder
ex 0706 10 00

40,79

23,47

1 164,27

304,36

638,22

10 570,73

140,84

28,39

17,51

156,50

9 770,43

1 522,69

380,96

28,33

75,69

43,54

2 160,42

564,77

1 184,29

19 615,06

261,34

52,69

32,49

290,40

18 130,03

2 825,51

706,91

52,57

335,80

193,19

9 584,86

2 505,64

5 254,20

87 023,68

1 159,47

233,75

144,16

1 288,38

80 435,20

12 535,57

3 136,28

233,22

1.140

1.160

Radiser
ex 0706 90 90

Ærter (Pisum sativum)
0708 10 00

—

—

—

—

DA

23.3.2006

Den Europæiske Unions Tidende

Varebeskrivelse
Kode
Art, sort, KN-kode

1.170

Bønner:

1.170.1

— Bønner (Vigna-arter, Phaseolusarter)
ex 0708 20 00

1.170.2

— Bønner (Phaseolus-arter, vulgaris
var. compressus Savi)
ex 0708 20 00

L 84/33

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

183,01

105,29

5 223,79

1 365,58

2 863,56

47 428,31

631,91

127,40

78,57

702,17

43 837,56

6 831,95

1 709,29

127,10

202,00

116,21

5 765,69

1 507,24

3 160,61

52 348,30

697,47

140,61

86,72

775,01

48 385,06

7 540,66

1 886,60

140,29

1.180

Valskbønner
ex 0708 90 00

—

—

—

—

—

—

1.190

Artiskokker
0709 10 00

—

—

—

—

—

—

1.200

Asparges:

1.200.1

— Grønne
ex 0709 20 00

1.200.2

1.210

1.220

1.230

1.240

— Andre tilfælde
ex 0709 20 00

Auberginer
0709 30 00

Bladselleri (Apium graveolens L., var.
Dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

Kantareller
0709 59 10

Sød peber
0709 60 10

1.250

Fennikel
0709 90 50

1.270

Søde kartofler, hele, friske (bestemt
til menneskeføde)
0714 20 10

283,28

162,97

8 085,57

2 113,70

4 432,32

73 411,18

978,10

197,19

121,61

1 086,85

67 853,29

10 574,72

2 645,69

196,74

498,42

286,74

14 226,44

3 719,02

7 798,60

129 165,88

1 720,95

346,95

213,97

1 912,29

119 386,85

18 606,07

4 655,06

346,15

149,51

86,01

4 267,38

1 115,56

2 339,28

38 744,79

516,22

104,07

64,18

573,61

35 811,46

5 581,10

1 396,34

103,83

64,31

37,00

1 835,59

479,85

1 006,23

16 665,83

222,05

44,77

27,61

246,74

15 404,08

2 400,68

600,63

44,66

334,34

192,35

9 543,07

2 494,71

5 231,28

86 644,21

1 154,41

232,73

143,53

1 282,76

80 084,46

12 480,91

3 122,60

232,20

177,10

101,88

5 054,87

1 321,43

2 770,96

45 894,64

611,48

123,28

76,03

679,47

42 420,00

6 611,02

1 654,01

122,99

—

—

—

—

—

—

117,16

67,40

3 344,09

874,20

1 833,15

30 361,91

404,53

81,55

50,30

449,51

28 063,24

4 373,57

1 094,22

81,37

2.10

Spiselige kastanjer (Castanea-arter),
friske
ex 0802 40 00

—

—

—

—

—

—

2.30

Ananas, friske
ex 0804 30 00

61,76

35,53

1 762,93

460,86

966,40

16 006,11

213,26

42,99

26,52

236,97

14 794,31

2 305,65

576,85

42,90
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Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/100 kg netto

Kode
Art, sort, KN-kode

2.40

Avocadoer, friske
ex 0804 40 00

165,20

95,04

4 715,40

1 232,68

2 584,87

42 812,49

570,41

115,00

70,92

633,84

39 571,19

6 167,05

1 542,93

114,73

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— Navels, Naveliner, Navelater,
Salustianer, Vernas, Valencialater, Maltoser, Shamoutis,
Ovalis, Trovita og Hamliner
ex 0805 10 20

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— Andre varer
ex 0805 10 20

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.70

Mandariner (herunder tangeriner
og satsumas), friske; klementiner,
wilkings og lignende krydsninger
af citrusfrugter, friske:

2.70.1

— Klementiner
ex 0805 20 10

— Monreales og satsumas
ex 0805 20 30

— Mandariner og wilkings
ex 0805 20 50

— Tangeriner og andre varer
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

Limefrugter (Citrus
Citrus latifolia), friske
0805 50 90

2.90

Grapefrugter, friske:

2.90.1

— Hvide
ex 0805 40 00

2.90.2

HUF
SKK

—

— Blod- og halvblodappelsiner
ex 0805 10 20

2.85

EEK
SIT

—

2.60.1

2.70.4

DKK
PLN

—

Appelsiner, friske:

2.70.3

CZK
MTL

—

2.60

2.70.2

CYP
LVL
GBP

—

Guavabær og mango, friske
ex 0804 50

2.60.3

EUR
LTL
SEK

—

2.50

2.60.2

23.3.2006

— Lyserøde
ex 0805 40 00

aurantifolia,

141,64

81,49

4 042,87

1 056,87

2 216,21

36 706,39

489,06

98,60

60,81

543,44

33 927,39

5 287,48

1 322,87

98,37

130,26

74,94

3 718,01

971,95

2 038,13

33 756,88

449,76

90,67

55,92

499,77

31 201,18

4 862,61

1 216,58

90,47

75,41

43,38

2 152,34

562,66

1 179,86

19 541,67

260,36

52,49

32,37

289,31

18 062,19

2 814,94

704,27

52,37

54,22

31,19

1 547,46

404,53

848,28

14 049,87

187,19

37,74

23,27

208,01

12 986,17

2 023,85

506,35

37,65

79,86

45,95

2 279,56

595,91

1 249,60

20 696,78

275,75

55,59

34,29

306,41

19 129,85

2 981,33

745,90

55,47

78,85

45,36

2 250,65

588,36

1 233,75

20 434,26

272,26

54,89

33,85

302,53

18 887,20

2 943,51

736,44

54,76

80,62

46,38

2 301,26

601,59

1 261,49

20 893,76

278,38

56,12

34,61

309,33

19 311,91

3 009,70

753,00

55,99
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Varebeskrivelse
Kode
Art, sort, KN-kode

2.100

2.110

Druer til spisebrug
0806 10 10

Vandmeloner
0807 11 00

2.120

Meloner (bortset fra vandmeloner):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew
(herunder Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (herunder
Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

2.120.2

— Andre varer
ex 0807 19 00

2.140

Pærer

2.140.1

— Pærer — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Pærer — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

2.140.2

2.150

2.160

2.170

2.180

2.190

2.200

— Andre varer
ex 0808 20 50

Abrikoser
0809 10 00

Kirsebær
0809 20 05
0809 20 95

Ferskener
0809 30 90

Nektariner
ex 0809 30 10

Blommer
0809 40 05

Jordbær
0810 10 00

L 84/35

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

154,83

89,07

4 419,35

1 155,29

2 422,58

40 124,56

534,60

107,78

66,47

594,04

37 086,77

5 779,86

1 446,06

107,53

51,85

29,83

1 479,95

386,88

811,28

13 436,93

179,03

36,09

22,26

198,93

12 419,63

1 935,56

484,26

36,01

59,86

34,44

1 708,72

446,69

936,68

15 513,91

206,70

41,67

25,70

229,68

14 339,37

2 234,75

559,11

41,58

60,83

35,00

1 736,32

453,90

951,81

15 764,51

210,04

42,34

26,12

233,39

14 570,99

2 270,84

568,14

42,25

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

149,08

85,77

4 255,19

1 112,38

2 332,60

38 634,08

514,74

103,77

64,00

571,98

35 709,13

5 565,16

1 392,35

103,54

137,39

79,04

3 921,52

1 025,15

2 149,69

35 604,62

474,38

95,64

58,98

527,12

32 909,03

5 128,77

1 283,17

95,42

128,47

73,91

3 666,92

958,59

2 010,12

33 293,00

443,58

89,43

55,15

492,90

30 772,42

4 795,79

1 199,86

89,22

153,26

88,17

4 374,41

1 143,54

2 397,95

39 716,47

529,16

106,68

65,79

588,00

36 709,58

5 721,07

1 431,36

106,44

223,25

128,43

6 372,08

1 665,76

3 493,03

57 853,94

770,82

155,40

95,84

856,52

53 473,87

8 333,74

2 085,02

155,04

179,40

103,21

5 120,51

1 338,58

2 806,94

46 490,53

619,42

124,88

77,01

688,29

42 970,77

6 696,86

1 675,49

124,59

L 84/36

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Varebeskrivelse
Kode
Art, sort, KN-kode

2.205

2.210

2.220

2.230

2.240

2.250

Hindbær
0810 20 10

Frugter af Vaccinium myrtillus
(blåbær)
0810 40 30
Kiwifrugter (Actinidia chinensis
Planch.)
0810 50 00
Granatæbler
ex 0810 90 95

Kakifrugter (dadelblommer)
(herunder sharon-frugter)
ex 0810 90 95
Litchiblommer
ex 0810 90

23.3.2006

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

828,71

476,76

23 653,91

6 183,51

12 966,51

214 760,53

2 861,37

576,87

355,77

3 179,52

198 501,22

30 935,79

7 739,83

575,54

1 053,49

606,07

30 069,64

7 860,69

16 483,47

273 010,82

3 637,48

733,33

452,26

4 041,91

252 341,43

39 326,62

9 839,14

731,65

178,63

102,77

5 098,64

1 332,87

2 794,95

46 291,96

616,77

124,34

76,69

685,35

42 787,24

6 668,26

1 668,33

124,06

384,47

221,19

10 973,93

2 868,76

6 015,65

99 635,40

1 327,50

267,63

165,05

1 475,10

92 092,10

14 352,27

3 590,80

267,01

181,58

104,46

5 182,86

1 354,88

2 841,12

47 056,69

626,96

126,40

77,95

696,67

43 494,07

6 778,41

1 695,89

126,11

—

—

—

—

—

—
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22. juni 2005
om Nederlandenes statsstøtte til AVR til behandling af farligt affald
(meddelt under nummer K(2005) 1789)
(Kun den nederlandske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2006/237/EF)
artikel 86, stk. 2. Sagen blev registreret som støtteforanstaltning nr. N 43/2003.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

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

(2)

I sine breve af 7. februar (reference D/50847) og 22.
april 2003 (reference D/52566) bad Kommissionen om
supplerende oplysninger. Nederlandene gav de supplerende oplysninger i sine breve af 24. marts 2003 (registreret den 18. marts 2003 som nummer A/32279) og
19. juni 2003 (registreret den 25. juni som nummer
A/34394). Repræsentanter for Nederlandene og Kommissionen mødtes den 21. maj 2003. To konkurrenter
indgav med deres brev af 2. maj 2003 (registreret den
5. maj 2003 som nummer A/33155) en fælles klage over
støtten. I deres brev af 20. maj 2003 (endnu samme dag
registreret som nummer A/33548) meddelte de Kommissionen, at et datterselskab tilhørende dem havde tilsluttet
sig denne klage.

(3)

Med sin beslutning C(2003) 1763 af 24. juni 2003
indledte Kommissionen proceduren i traktatens artikel
88, stk. 2, over for den anmeldte støtte. Sagen blev
registreret som støtteforanstaltning nr. C 43/2003.
Beslutningen blev meddelt Nederlandene med brev af
26. juni 2003 (reference D/230250). Beslutningen blev
derpå offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende af 20.
august 2003 (2). Kommissionen har modtaget bemærkninger fra fire interesserede parter (registreret med
numrene A/36309, A/36463, A/36645, A/36679,
A/36870, A/37077, A/37480 og A/37569), heriblandt
også en af de konkurrenter, der allerede havde indgivet
klage i maj. Denne klage blev også indgivet på vegne af
endnu en virksomhed, som var med i den koncern, den
ene af de to oprindelige klageindgivende konkurrenter

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),
efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte deres
bemærkninger (1), samt under hensyntagen til disse bemærkninger, og,
ud fra følgende betragtninger:

1 SAGSFORLØB
(1)

Ved sit brev af 7. januar 2003 (registreret den 10. januar
2003 som nummer A/30189) anmeldte Nederlandene en
driftsstøtte til AVR Nutsbedrijf Gevaarlijk Afval BV
(offentligt affaldsbehandlingsanlæg - i det følgende
benævnt »AVR Nuts«) til behandling i Nederlandene af
farligt affald til bortskaffelse. Størstedelen af støtten
gælder forbrænding af denne type affald i to roterovne
(i det følgende benævnt »RO«). Nederlandene har henvist
til traktatens artikel 86, stk. 2, og anmodet Kommissionen om at fastslå, at foranstaltningen ikke udgør statsstøtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, da det
drejer sig om en passende kompensation for en forpligtelse til at udføre en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse i den betydning, der benyttes i traktatens

(1) EFT C 196 af 20.8.2003, s. 5 og EFT C 250 af 9.10.2004, s. 6.

(2) Se note 1.
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tilhørte (i det følgende kaldes disse fire parter tilsammen
»de to fællesoptrædende konkurrenter«). Kommissionen
sendte disse bemærkninger videre til Nederlandene med
sine breve af 1. oktober (reference D/56129), 29. oktober
(reference D/56898), 7. november (reference D/57120)
og 12. november 2003 (reference D/57185). Disse
breve indeholdt også en række yderligere spørgsmål fra
Kommissionen.

(4)

(5)

I deres brev af 13. august 2003 (registreret den 14.
august 2003 som nummer A/35706) meddelte de to
fællesoptrædende konkurrenter Kommissionen, at en del
af støtten til AVR Nuts var blevet udbetalt, og bad
Kommissionen træffe en beslutning i henhold til artikel
11 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts
1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EFtraktatens artikel 93 (3) og pålægge Nederlandene at
indstille yderligere betaling og foreløbig forlange den
udbetalte støtte tilbagebetalt. Efter en henvendelse fra
Kommissionen den 20. august 2003 (et brev med referencen D/55321) meddelte Nederlandene i deres brev af
25. september 2003 (den 30. september 2003, registreret
som nummer A/36690) bekræftede Nederlandene, at den
anmeldte støtte for året 2002 og første kvartal 2003 var
blevet udbetalt til AVR Nuts. I sit brev af 20. oktober
2003 (reference D/56735) meddelte Kommissionen de to
fællesoptrædende konkurrenter, at den ikke havde i sinde
at træffe den pågældende beslutning. De to fællesoptrædende konkurrenter gentog og forstærkede deres anmodning i deres brev af 14. november 2003 (den 17.
november 2003 registreret som nummer A/37909) og
deres brev af 1. december 2003 (den 2. december 2003
registreret som A/38325). Det sidste brev krydsede
faktisk Kommissionens svar af 24. november 2003 (reference D/57541), hvori den bekræftede sit standpunkt.

Efter en anmodning om udsættelse (ved brev af 14. juli
2003, registreret den 18. juli 2003 som nummer
A/35109, og ved brev af 29. oktober 2003, registreret
den 5. november 2003 som nummer A/37568), der blev
indrømmet ved brev af 23. juli 2003 (reference
D/54737), fremsatte Nederlandene i deres brev af 18.
december 2003 (registreret den 8. januar 2004
A/30088) bemærkninger til Kommissionens beslutning.
Nederlandene fremsatte desuden bemærkninger til de
interesserede parters bemærkninger i deres breve af 23.
december 2003 (registreret den 8. januar 2004 som
nummer A/30090), af 23. januar 2004 (registreret den
29. januar 2004 som nummer A/30621), af 25. februar
2004 (registreret den 27. februar 2004 som nummer
A/31451) og af 23. april 2004 (registreret den 30.
april 2004 som nummer A/33118). I de to sidste
breve underrettede Nederlandene endvidere Kommissionen om den løbende udvikling hos AVR Nuts. Da de

(3) EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1. Forordningen blev ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.
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voksende underskud ville kræve stadig større støttebeløb,
blev det besluttet at lukke en af de to RO den 1. juli
2004. En eventuel lukning af den anden RO blev stadig
overvejet. Det fremgik, at den oprindelige støtteaftale
indeholdt bestemmelser, hvorefter Nederlandene ville
yde en vis godtgørelse for lukningsomkostninger.

(6)

På baggrund af de nye oplysninger traf Kommissionen
sin endelige beslutning C(2004) 2640 af 17. juli 2004
for at udvide proceduren i traktatens artikel 88, stk. 2, til
at omfatte godtgørelsen af de to RO's (eventuelle)
lukningsomkostninger. Beslutningen blev den 16. juli
2004 sendt til Nederlandene, der bad om en forlængelse
af fristen for at kunne fremsætte sine bemærkninger og
om et møde for at kunne drøfte den løbende udvikling
(ved brev af 30. juli 2003, registreret den 4. august 2004
som nummer A/35996). Den 23. august 2004 blev der
afholdt et møde mellem Nederlandenes og Kommissionens repræsentanter. Den 26. august 2004 blev der
afholdt endnu et møde mellem Kommissionen og de to
fællesoptrædende konkurrenter. I øvrigt repræsenterede
advokatkontoret endnu en konkurrent. Nederlandene
fremsatte bemærkninger til Kommissionens beslutning i
deres brev af 10. september 2004 (registreret den 17.
september 2004 som nummer A/36999). Kommissionen
bad om yderligere oplysninger i sit brev af 30. september
2004 (reference D/56902), som Nederlandene gav i deres
brev af 22. oktober 2004 (registreret den 27. oktober
2004 som nummer A/38271). I disse to breve bekræftede Nederlandene, at støtte for resten af 2003, for de tre
første kvartaler 2000 og for lukning af et af anlæggene
var blevet udbetalt til støttemodtageren.

(7)

Beslutningen om at udvide proceduren blev offentliggjort
i Den Europæiske Unions Tidende den 9. oktober 2004 (4).
Kommissionen modtog bemærkninger fra de to fællesoptrædende konkurrenter (ved brev af henholdsvis 16. og
19. november 2004, registreret som nummer A/38860
og A/38978). Kommissionen sendte disse bemærkninger
videre til Nederlandene med sit brev af 22. november
2004 (reference D/58307). Nederlandene fremsatte
bemærkninger til disse bemærkninger og besvarede
Kommissionens spørgsmål i deres breve af 22. december
2004 (registreret den 5. januar 2005 som nummer
A/30171) og 12. januar 2005 (registreret den 17.
januar 2005 som nummer A/30525). I disse breve
underrettede Nederlandene ikke blot Kommissionen om
deres beslutning om at lukke den tilbageværende RO,
men også om den aftalemæssige godtgørelse af lukningsomkostningerne.

(8)

Til slut bekræftede de to fællesoptrædende konkurrenter
deres protest mod støtten i deres breve af 25. april 2005
(endnu samme dag registreret som A/33476) og 2. maj
2005 (registreret den 12. maj 2005 som nummer
A/33884). Efter disse breve blev der den 26. maj 2005
holdt endnu et møde mellem Kommissionen og de to

(4) Se note 1.

23.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

(EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af
og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra
Det Europæiske Fællesskab (7), forbyde eksport af »affald
til bortskaffelse«. Først når der er foretaget forskellige
former for kontrol, kan den slags affald afsættes.
Medlemsstaterne kan dog ikke i almindelighed forbyde,
at »affald til nyttiggørelse« eksporteres til andre medlemsstater (8). Begreberne »affald til bortskaffelse« og »affald til
nyttiggørelse« er i flere tilfælde blevet forklaret i Domstolens domme (9). I forhold til den fortolkning, Nederlandene hidtil har benyttet, er følgen blevet, at en mindre
del af det farlige affald skal betragtes som »affald til bortskaffelse«, og at mere affald er »affald til nyttiggørelse«.
Denne forskel afhænger ikke af affaldets brændværdi,
men derimod af det primære formål med det anlæg,
hvori affaldet behandles, og af affaldets art.

fællesoptrædende konkurrenter. Også denne gang repræsenterede advokatkontoret den samme tredje konkurrent
(i det følgende benævnes denne konkurrent og de to
øvrige tilsammen »de tre fællesoptrædende konkurrenter«). På dette møde drøftede man et dokument,
som tydede på, at der var blevet udbetalt yderligere
støtte til AVR Nuts for 2004.

2 DETALJERET BESKRIVELSE AF STØTTEFORANSTALTNINGEN

2.1 Baggrund og målsætning
(9)

(10)

(11)

I artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 75/442/EF af 15. juli
1975 om affald (5) hedder det, at »medlemsstaterne
træffer i samarbejde med andre medlemsstater, når
dette viser sig nødvendigt eller hensigtsmæssigt, egnede
foranstaltninger med henblik på oprettelse af et integreret
og tilstrækkeligt net af bortskaffelsesfaciliteter, hvorved
der tages hensyn til den bedste teknologi, der er til rådighed, og som ikke medfører uforholdsmæssigt store
omkostninger. Dette net skal sætte Fællesskabet som
helhed i stand til at bortskaffe sit affald og gøre det
muligt for de enkelte medlemsstater hver især at nå
dette mål under hensyn til de geografiske forhold eller
behovet for særlige faciliteter til bestemte typer affald«. I
artikel 5, stk. 2, i samme direktiv hedder det, at »nettet
[…] endvidere [skal] muliggøre bortskaffelse på et af de
nærmeste egnede anlæg under anvendelse af de mest
hensigtsmæssige metoder og teknologier til sikring af et
højt beskyttelsesniveau for miljøet og folkesundheden«.

I begyndelsen af 1990erne blev der til disse formål taget
en særlig deponeringsplads (i det følgende benævnt »C2deponeringspladsen«) i brug i Nederlandene. C2-deponeringspladsen benyttes til hensigtsmæssig bortskaffelse af
farligt affald, der ikke kan forbrændes (i det følgende
benævnt »C2-affald«). RO benyttes til hensigtsmæssig
bortskaffelse af farligt affald, der trods ringe brændværdi
kan behandles ved hjælp af forbrænding (6) (i det
følgende benævnt »RO-affald«). Til denne forbrænding
kræves medfyring, og i praksis er det omkostningseffektive brændsel farligt affald med en høj brændværdi.

Medlemsstaterne kan ifølge artikel 8, stk. 3, i direktiv
75/442/EF og artikel 4, stk. 3, i Rådets forordning

(5) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Direktivet er senest blevet ændret
ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003
(EFT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
(6) Koncessionsaftalen beskriver RO-affald som »den del af affaldsstrømmen, hvor forbrænding kan komme i betragtning som bortskaffelsesmetode, nærmere betegnet affald med en brændværdi under
11,5 MJ/kg (=1 % klor) eller 15MJ/kg (>1 % klor), emballeret farligt
affald, særligt sygehusaffald og PCB-holdigt affald«.
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(12)

C2- og RO-affald kommer fra virksomheder i alle økonomiske sektorer. Blandt de vigtige sektorer er metalsektoren, forretning og administration, den petrokemiske
sektor, transport og mineraludvinding. Det meste af
affaldet afhentes af specialiserede mellemmænd, hvis
tjenesteydelser gennemgående omfatter de forskellige
former for affald fra en bestemt virksomhed: C2- og
RO-affald, andet farligt affald og ufarligt affald. Disse
tjenester er naturligvis for størstedelens vedkommende
knyttet til det sted, hvor affaldet frembringes, men de
mere specielle affaldstyper bliver transporteret over
større afstande. En række store industrielle affaldsvirksomheder arbejder på internationalt plan med afdelinger
i flere lande.

(13)

I de seneste år er mulighederne for nyttiggørelse af affald
blevet videreudviklet. Stadig større mængder bruges i
cementindustrien (især i Belgien) eller til opfyldning af
lukkede miner (især i Tyskland). Domstolens strenge
fortolkning af begrebet »affald til bortskaffelse« har
fremmet denne udvikling. Samtidig har producenterne
begrænset affaldsfrembringelsen yderligere. Inden for
lovens grænser kan de, i hvert fald til en vis grad,
blande en del af det med mindre farligt affald, hvad
der muliggør en billigere bortskaffelse eller nyttiggørelse.
Herved er udbuddet af RO-affald faldet fra ca.
80 000/100 000 t i 1995 til ca. 34 000 t in 2002. In
2002 forventede man stadig, at der ville blive produceret

(7) EFT L 30 af 6.2.1993, side 1. Forordningen er senest blevet ændret
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 af
31.12.2001, s. 1).
(8) Se blandt andet Domstolens dom af 25. juni 1998, i sag C-203/96,
Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV e.a. / Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Samling 1998,
s. I-4075.
(9) Se bl.a. Domstolens dom af 13. februar 2003, i C-288/00, Kommissionen/Tyskland, Samling 2003, s. I-1439.
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38 500 t om året. I midten af 2004 anslog AVR Nuts, at
det kun ville få tilbudt 16 000 t RO-affald om året (10).
Udbuddet af C2-affaldet faldt fra ca. 6 000 t in 2000 til
ca. 4 000 t in 2002. Eksporten af farligt affald fra Nederlandene er vokset til 36 000 t, heraf ca. 4 000 t ROaffald, hvad der har ført til overkapacitet på bortskaffelsesanlæggene. Dette fænomen gør sig også gældende i
større målestok og forekommer f.eks. i Det Forenede
Kongerige, Tyskland og Belgien.
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husholdningsaffald, som benytter en lavere forbrændingstemperatur.

(16)

AVR Nuts er forpligtet til at føre adskilte regnskaber i
overensstemmelse
med
Kommissionens
direktiv
80/723/EØF af 25. juni 1980 om gennemskueligheden
af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne
og de offentlige virksomheder (11).

2.3 Støtten
2.3.1 Driftsunderskuddene

2.2 Støttemodtageren
(14)

(15)

C2-deponeringspladsen og de forskellige RO blev oprindelig etableret af AVR Chemie CV (i det følgende
benævnt »AVR Chemie«), hvori staten har 30 % af
aktierne og Holding AVR Bedrijven NV (i det følgende
benævnt »AVR Holding« eller simpelthen »AVR«) 70 %.
AVR er en vigtig deltager på det nederlandske affaldsmarked. For øjeblikket er Rotterdam kommune indehaver
af 100 % af aktierne i AVR, men den har for nylig
meddelt, at den har til hensigt at sælge sine aktier i
AVR. Fra midten af 1990erne havde AVR Chemie tab
(10,9 mio. EUR i 2000 og 7,2 mio. EUR i 2001). Derfor
ville AVR lukke de tre RO, det på dette tidspunkt havde i
drift. Nederlandene fik dog en strukturomlægningsaftale i
stand. Ifølge denne blev AVR Chemie opdelt. AVR Nuts
blev oprettet for, når en af de tre RO var blevet lukket, at
fortsætte behandlingen af C2- og RO-affald. AVR-Industrial Waste Services Rotterdam BV (i det følgende
benævnt »AVR IW«) blev oprettet med henblik på de
øvrige aktiviteter på markedet for (farligt) affald, som
AVR har sine egne, forretningsmæssige grunde til at
ville forblive aktivt på. Begge er nu helt i hænderne på
AVR. AVR Chemies eneste tiloversblevne aktivitet er
udlejning af anlæg til AVR Nuts. AVR Nuts og AVR
IW samarbejder tæt. En serviceaftale fastsætter, at størstedelen af AVR Nuts’ ledelses- og forretningsmæssige
opgaver varetages af AVR IW.

Den kapacitet, som AVR har tilladelse til at behandle på
de to RO, er på 100 000 t farligt affald om året. Den
teoretisk set disponible kapacitet er på 80-85 % af den
tilladte kapacitet. AVR behandlede i 2001 84 880 t
farligt affald (RO-affald og andet), 81 274 t i 2002 og
78 297 i 2003. Til forbrænding af RO-affald kræves
nogenlunde den samme mængde andet farligt affald
som brændsel. Den mængde RO-affald, som faktisk
behandles i RO, anslås at have udgjort 19 000 t i
2002 og 23 000 t i 2003. Bestemte typer RO-affald
kan i øvrigt også behandles på forbrændingsanlæg til

(10) Kilde: Toekomst verbranden specifiek gevaarlijk afval, AOO-2004-12,
udarbejdet af Afval Overleg Orgaan, juli 2004, www.aoo.nl.

(17)

Støtten og de aktiviteter, den gives til, er beskrevet i en
koncessionsbeslutning, udstedt af ministeriet for boliganliggender, arealplanlægning og miljø den 3. juli 2002, og
i en koncessionsaftale mellem Nederlandene, AVR
Holding, AVR Nuts, AVR IW og en række andre datterselskaber, som blev underskrevet den 10. juli 2002. I
koncessionsbeslutningen giver staten »AVR Nuts eneret
på i et tidsrum på fem år at foretage deponering af
C2-affald og behandling af farligt affald i roterovne
med forpligtelse til at tilbyde offentligheden deponering
af C2-affald og behandling af farligt affald i roterovne
som tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse
på rimelige, gennemsigtige vilkår uden forskelsbehandling
og til samfundsmæssigt acceptable takster under overholdelse af de betingelser og bestemmelser, som fastsættes
nærmere i koncessionsaftalen«. Aftalen fastlægger AVR
Nuts’ driftsbetingelser i enkeltheder. Aftalen løber fra
den 1. januar 2002 til og med den 31. december 2006.

(18)

Støtten er på 100 % af det forudberegnede driftsunderskud, der beregnes efter en metode, som er udarbejdet af
en uafhængig revisor. Hvis der på forhånd konstateres et
driftsoverskud, skal 70 % benyttes til tilbagebetaling af
den støtte, der blev udbetalt det foregående år. Det forudberegnede driftsunderskud beløb sig i 2002 til 1,5 mio.
EUR og i 2003 til 2,8 mio. EUR. I bilag I til denne
beslutning findes en kort beskrivelse af metoden og
dens anvendelse i 2002, 2003 og 2004. Størstedelen af
støtten gælder RO. For C2-deponeringspladsen beløb det
forudberegnede underskud sig f.eks. i 2003 til 370 000
EUR.

(19)

Ifølge serviceaftalen udfører AVR IW størstedelen af AVR
Nuts’ administrative og operationelle opgaver. Til
gengæld modtager det en godtgørelse, der iberegnes det
forudberegnede underskud. Beregningen sker på grundlag
af kostprisen (»activity based costing«). I perioden 20022004 betød det i praksis, at gennemsnitligt 30 % af
AVR’s generelle omkostninger blev tilskrevet AVR Nuts.

(11) EFT L 195 af 29.7.1980, s. 35. Direktivet er senest blevet ændret
ved direktiv 2000/52/EF (EFT L 193 af 29.7.2000, s. 75).
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En yderligere udgiftspost, som indgår i det forudberegnede budget, og som AVR Nuts får støtte til, som det
videregiver til AVR IW, drejer sig om anskaffelse af affald.
I betragtning af de faste udgifters store andel, blev aktiv
anskaffelse af affald anset for at være nødvendig for at
udnytte kapaciteten maksimalt og holde driftsudgifterne
så lave som muligt. De forudberegnede og de faktiske
udgifter fremgår af tabel 1.

forudberegnede tab på afhentning af C2-affald at være
små.

(23)

Ifølge koncessionsaftalen skal staten give AVR en finansiel godtgørelse for den resterende bogførte værdi af de
endnu ikke afskrevne investeringer, som i aftalens løbetid
er blevet foretaget til fordel AVR Nuts med statens
godkendelse. Ved at foregribe denne bestemmelses
anvendelse er de nederlandske myndigheder i deres
beregning nået frem til en godtgørelse på 8 670 108
EUR af den første RO’s lukningsomkostninger. Dette
beløb omfatter forskellige investeringer, som er blevet
afskrevet med 50 %, hvis de gjaldt begge RO, og med
100 %, hvis de kun gjaldt den RO, der er blevet lukket.
De vigtigste dele af dette beløb er 1,9 mio. EUR til
investering i brandsikring, 3,3 mio. EUR til et homogeniseringsanlæg, 1,5 mio. EUR til udskiftning af kokssiloer, og 0,5 mio. EUR til en tromlebund og en Steffersonring. Til lukning af den anden RO indgår der
11 151 000 EUR til anlæggenes og de materielle anlægsaktivers resterende bogførte værdi i beregningen. Dette
beløb omfatter de øvrige 50 % af den resterende bogførte
værdi af de ovenfor nævnte investeringer, som er blevet
foretaget med statens godkendelse, og 100 % af de investeringer, som er blevet foretaget med statens godkendelse og kun gælder den anden RO. Det sidste omfatter
navnlig den investering i den omfattende renovering af
den tilbageværende RO, som blev foretaget i 2004.
Denne renovering krævede omkostninger på 3 273 000
EUR, hvad der var mere end forudset. Det viste sig
bagefter at være en uheldig investering.

(24)

Da Nederlandene desuden ifølge koncessionsaftalen i
princippet var forpligtet til at godtgøre budgetunderskuddene til og med 2006, måtte staten forhandle med AVR
om en godtgørelse for ekstraomkostningerne i forbindelse med lukningen af den anden RO pr. 1. januar
2004 – i stedet for på det oprindelige tidspunkt for
aftalens udløb. Godtgørelsen omfatter derfor følgende
yderligere beløb:

Tabel 1
De forudberegnede og de faktiske anskaffelsesudgifter

(21)

2002

2003

2004

Forudberegnede ekstraudgifter

514 000

532 000

550 000

Forudberegnede igangsætningsudgifter ved international anskaffelse

400 000

400 000

–

Samlede forudberegnede
udgifter

914 000

932 000

550 000

Faktiske udgifter

875 000

900 000

930 000

Det blev til at begynde med forventet, at underskuddet
ville stige til 3,8 mio. EUR i 2006, men markeds- og
driftsbetingelserne viste sig at være meget vanskeligere
end forventet og gav ringe håb om forbedring. I 20022003 led AVR Nuts foruden det forudberegnede underskud et tab på 12 mio. EUR. Det forventes, at det forudberegnede underskud for 2004 og årene derefter bliver
langt større end forudset. For 2004 beløb det forudberegnede underskud sig således til 8,898 mio. EUR (12).
Der er i denne beregning blevet taget hensyn til beslutningen om at lukke RO.

2.3.2 Godtgørelse af lukningsomkostningerne
(22)

På grund af de voksende driftsunderskud har Nederlandene, som allerede nævnt i betragtning 5 og 7, besluttet
at revidere sin politik. I slutningen af 2003 blev det
besluttet at lukke en af de to RO pr. 1. juli 2004. I
sommeren 2004 blev det besluttet at lukke begge RO
pr. 1. januar 2005. For de resterende år forventes de

(12) Støtten nedsættes ganske vist med 75 000 EUR for hver måned,
hvori provinsen Zuid-Holland giver spidsbelastningskompensation
(»peakshaving«) for CO-emissioner. Da driftsunderskuddet blev fastslået, var dette endnu ikke bekendt. Beløbet svarer til den forventede månedlige udgiftsbesparelse, når denne spidsbelastningskompensation tildeles.
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— 1,75 mio. EUR for allerede i 2004 at kunne godtgøre
de negative følger af, at kunderne (efterhånden) måtte
omdirigere deres affaldsstrømme til andre anlæg

— 5,843 mio. EUR til faste, løbende udgifter i 20052006. Det drejer sig om udgifter i forbindelse med
f.eks. IKT-infrastruktur, leje af kontorlokaler, sikkerhedskontrakter, udgifter til fælles faciliteter som
kantine osv. AVR havde beregnet et større samlet
beløb hertil, nemlig 8,208 mio. EUR
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— 7,868 mio. EUR til ekstraomkostninger som følge af
den fremskyndede lukning af den tilbageværende RO.
Dette beløb blev beregnet som forskellen mellem de
anslåede fratrædelsesomkostninger ved øjeblikkelig
lukning og de anslåede fratrædelsesomkostninger
ved støtteaftalens udløb to år senere. Det accepterede
beløb bygger på en indgående vurdering, der omfatter
ca. 244 medarbejdere og tager hensyn til, at de fleste
af dem kan genansættes internt
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Tabel 2
Oversigt over godtgørelsen til AVR
Forudberegnet budgetunderskud 2002

1 500 000

Forudberegnet budgetunderskud 2003

2 800 000

Forudberegnet budgetunderskud 2004

8 898 000

Godtgørelse for resterende bogført værdi af
første RO

8 670 108

Godtgørelse for resterende bogført værdi af
anden RO

11 151 000

Godtgørelse af ekstra lukningsomkostninger

— andre omkostninger, som den resterende bogførte
værdi af bestemte aktiver hos andre AVR-foretagender, som er blevet erhvervet for at kunne levere
tjenesteydelserne i overensstemmelse med serviceaftalen, udgifter til administration af virksomhedsgrund
og omkostninger, som skyldes, at AVR IW ikke har
fået det dækningsbidrag, det ville have fået, hvis ROforbrændingen var blevet videreført i 2005 og 2006,
de ikke-budgetterede lukningsomkostninger og
udgifter til frikøb fra flerårige kontrakter. AVR
havde anslået disse omkostninger til et samlet beløb
på 29,567 mio. EUR, der f.eks. også omfatter et
beløb på 11,716 mio. EUR til de ekstra tab, AVR
Nuts havde lidt i 2002 og 2003. Under forhandlingerne blev staten og AVR enige om et beløb på kun
1,238 mio. EUR.

– ekstra driftsomkostninger 2004

1 750 000

– faste, løbende udgifter 2005-2006

5 843 000

– ekstra fratrædelsesomkostninger

7 868 000

– andre omkostninger

1 238 000
16 699 000

Samlet støtte

(27)

49 718 108

Nederlandene erkendte, at AVR havde fået udbetalt
19 543 608 EUR i støtte. Godtgørelsen i forbindelse
med lukning af den anden RO er blevet indbetalt på
en spærret konto.

2.3.3 Garanti for afmonterings- og oprydningsomkostninger
(28)

(25)

(26)

Under disse forhandlinger blev Nederlandene bistået af en
uafhængig revisor, hvis rapport blev stillet til rådighed for
Kommissionen. I alt beløb den aftalte godtgørelse til
lukning af den anden RO sig til 27,85 mio. EUR. Dette
beløb er mindre end det, AVR selv havde anslået, idet det
var på 58,544 mio. EUR (eller 46,828 mio. EUR, når
AVR Nuts’ ekstratab i 2002 og 2003 ikke medregnes).
Nederlandene forklarede, at hvis den tilbageværende RO
var forblevet i drift til slutningen af 2006, ville de
anslåede driftsunderskud i 2005 og 2006 og godtgørelsen for lukning i slutningen af 2006 have beløbet
sig til 31 mio. EUR. Aftalen om den fremskyndede
lukning førte således til en formindskelse af statens
omkostninger.

På grund af denne lukningsgodtgørelse kommer den
samlede støtte i tidsrummet 2002-2004 op på
49 718 108 EUR, således som det fremgår af oversigten
i tabel 2.

Koncessionsaftalen indeholder også en garanti for, at
staten, hvis AVR Chemie nedlægges, skal betale 30 % af
de afmonterings- og oprydningsomkostninger, som skal
afholdes ved fjernelse og rengøring af anlæggene. Denne
procentdel svarer til statens aktier i AVR Chemie.

2.4 Driftsforhold
(29)

Før koncessionsaftalen blev indgået, havde AVR Chemie
allerede forhøjet sine modtagelsestakster til 700 NLG/t
(317,6 EUR/t). Endnu højere takster ville ifølge Nederlandene have ført til undvigemanøvrer som iblanding i
andre affaldsstrømme og illegal bortskaffelse, og ville
således ikke have været hensigtsmæssige, når det gælder
formindskelse af driftsunderskuddet. Modtagelsestaksterne
er høje i sammenligning med nabolandenes, hvad der er
muligt, fordi den nederlandske politik forbyder eksport af
affald til bortskaffelse. Formålet med støtteforanstaltningerne var at holde taksterne på det eksisterende niveau –
ikke at sænke dem. Derfor indeholder koncessionsaftalen
et bilag med rammebestemmelser for takststruktur, takstgrundlag og beregning af brugertakster. De nederlandske
myndigheder har kontrol over taksternes størrelse, da de
på forhånd skal godkende det forudberegnede budgetunderskud, og taksterne naturligvis er et afgørende element
i beregningen af det.
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(30)

Modtagelsestaksterne for farligt affald med høj brændværdi, der benyttes som brændsel, er langt lavere end
taksterne for RO-affald. AVR Nuts modtager den første
affaldskategori til takster, som er i overensstemmelse med
markedet, dvs. til de takster, der beregnes for f.eks.
behandling i RO i udlandet eller i cementindustrien.

(31)

Da de faste omkostninger er ret høje i sammenligning
med de variable omkostninger, søger AVR Nuts at
udnytte sin kapacitet maksimalt for at gøre sine tab så
små som muligt. Derfor bliver de modtagelsestakster, der
afkræves leverandørerne af farligt affald, formindsket, når
den årligt tilbudte mængde er større. Denne »mængderabat« fastsættes på forhånd, og gælder, når der sammen
med en mængde RO-affald tilbydes en affaldsmængde,
som har en høj brændværdi, og svarer til mindst 75 %
af den.

(32)

Alle takster er på forhånd blevet fastsat for hele koncessionsperioden (13), og de gælder både for AVR's konkurrenter og for IW. Fra koncessionsaftalens begyndelse har
taksterne på C2- og RO-affald været offentlige og tilgængelige for enhver leverandør. Fra begyndelsen af 2004
gjaldt dette også farligt affald med høj brændværdi.

(33)

For at kunne planlægge sin kapacitetsudnyttelse beder
AVR IW hvert år sine leverandører om at angive, hvor
meget affald de har tænkt sig at tilbyde, og i årets løb
beregnes modtagelsestaksterne på grundlag af den aftalemæssige mængderabat. Hvis den faktisk leverede mængde
ved årets slutning er større eller mindre end angivet,
følger en tilbagebetaling eller en supplerende opkrævning, der beregnes, så den korrekte mængderabat ydes
på grundlag af den faktisk leverede mængde. Aftalerne
indeholder gennemgående ingen forpligtelse til at levere
den aftalte mængde.

3 BEGRUNDELSE FOR AT INDLEDE PROCEDUREN I
ARTIKEL 88, STK. 2
(34)

I sin beslutning om at indlede proceduren i traktatens 88,
stk. 2, har Kommissionen givet udtryk for tvivl med
hensyn til følgende punkter.

(35)

Allerførst tvivlede Kommissionen på, om AVR Nuts’ aktiviteter virkelig kunne betragtes som tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse i den betydning, der
anvendes i traktatens artikel 86, stk. 2, da det f.eks.
ikke var klart, om AVR var den eneste virksomhed, der
var i stand til at tilbyde den slags tjenesteydelser på de
samme eller tilsvarende vilkår. Desuden var Kommissionen i tvivl om, hvorvidt Nederlandene havde fulgt den
rigtige procedure ved udvælgelsen af AVR Nuts. Endvidere tvivlede Kommissionen på, om overtrædelse af princippet »forureneren betaler« i det hele taget undgås, idet
de modtagelsestakster, de pågældende affaldsproducenter
skulle betale, kunne betragtes som normale omkostninger.

(13) For farligt affald med høj brændværdi blev der til at begynde med
gjort enkelte undtagelser på grund af igangværende aftaler.
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(36)

For det andet» stillede Kommissionen sig tvivlende over
for den eventuelle overkompensation«, der risikerede at
smitte af på andre dele af affaldsmarkedet. Kommissionen
frygtede især, at overkompensationen også kunne
skyldes, at støtten byggede på en forudberegning, der
betød, at AVR Nuts kunne beholde en del af den eventuelt positive saldo mellem det faktiske og det forudberegnede overskud eller underskud.

(37)

For det tredje var Kommissionen i tvivl om, hvorvidt der,
hvis foranstaltningen skulle bedømmes efter artikel 87 i
EF’s rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse (14) (i det følgende benævnt »miljøstøttereglerne«),
kunne være grundlag for at erklære støtten for forenelig
med fællesmarkedet.

(38)

I sin beslutning om at udvide proceduren i traktatens
artikel 88, stk. 2, forklarede Kommissionen, at den
nærede en tilsvarende tvivl, når det gjaldt det betydelig
højere støttebeløb for 2004 og godtgørelsen for den
fremskyndede lukning af RO.

4 BEMÆRKNINGER FRA DE INTERESSEREDE PARTER
(39)

Fire interesserede parter har efter Kommissionens beslutning om at indlede proceduren i traktatens artikel 88,
stk. 2, sendt deres bemærkning.

(40)

Den første interesserede part hævdede, at foranstaltningen ville forvride konkurrencen på det irske marked,
da AVR - i kraft af sine 50 % af aktierne i et fælles
foretagende med det irske selskab Safeway Warehousing
/ South Coast Transport - kunne beregne takster, som lå
under kostprisen og langt under de normale priser på det
irske marked.

(41)

Også den anden interesserede part pegede på den illoyale
konkurrencefordel for AVR's og Safeways fælles foretagende. Store mængder farligt affald blev indført fra
Irland. Denne part hævdede desuden, at foranstaltningen
forvred konkurrencen på det internationale marked for
»nøglefærdige oprydningsprojekter« for pcb, pesticider og
andet farligt organisk affald.

(42)

Den tredje part, Edelchemie, henviste til det indenlandske
marked. Dette foretagende har udviklet sin egen teknologi for behandling af affaldsstoffer fra galvaniske virksomheder og fotografiske processer (»eco-optie«) og for
genvinding af værdifulde materialer fra disse affaldsstoffer
(bl.a. ædelmetaller og obsidian). Foranstaltningerne til
fordel for AVR skadede ikke blot virksomheden forretningsmæssigt, men hæmmede også den teknologiske
udvikling. EdelChemies bemærkninger gælder AVR
Nuts, AVR Chemie og dets forgængere indtil 1963.
Desuden blev der givet oplysninger om den nederlandske
politik for farlige affaldsstoffer gennem alle disse år.

(14) EFT C 37 af 3.2.2001, s. 3.
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(43)

Endelig har de tre fællesoptrædende konkurrenter peget
på det nederlandske marked for RO-affald. Både i Nederlandene og i andre medlemsstater findes der kapacitet,
som kan sidestilles med AVR's RO. Udvidelsen af
AVR's aktiviteter havde således skabt overkapacitet for
RO-affald på det nederlandske marked, og dataene for
RO-affald gav ikke noget fuldstændigt og korrekt
billede. I midten af 1990'erne havde AVR lukket en af
sine RO, og allerede dengang kunne det forventes, at
udbuddet af farligt affald ville falde yderligere. I betragtning af disse udsigter ville det have været hensigtsmæssigt
at lukke én af de to tilbageværende RO. På mødet den
26. maj 2005 erklærede en repræsentant skriftligt, at
»den rigtige beslutning [i 2002] havde været at lukke
en RO«. Desuden havde AVR misbrugt sin dominerende
stilling ved at beregne højere takster, ved at forlange, at
RO også skulle have leveret affald med høj brændværdi,
og i kraft af sin takststruktur, som hverken var gennemsigtig eller offentlig. På denne måde kunne AVR IW også
beregne takster for bestemte typer RO-affald og derpå
behandle dette affald i ristovnene på forbrændingsanlæg
til husholdningsaffald, hvad der gav lavere driftsomkostninger, da disse ovne kunne fungere ved en lavere temperatur.

(44)

Foranstaltningen udgjorde driftsstøtte og var uforenelig
med fællesmarkedet. Tjenesteydelsen var ingen tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, og de fire kriterier i Altmark-dommen, som er afgørende for, om en
kompensation er statsstøtte eller ikke (15), var ikke
opfyldt. Hvis Kommissionen skulle godkende (en del af)
støtten, så måtte det ske på forskellige betingelser for at
forhindre krydssubsidiering, forpligtelse til sammenkoblet
affaldsmodtagelse (tying) og prisdiskrimination. Desuden
skulle Nederlandene ikke kunne forlænge foranstaltningen med endnu ti år.

(45)

De to fællesoptrædende konkurrenter indsendte også
bemærkninger, efter at Kommissionen havde besluttet
at udvide proceduren. De fastholdt alle punkter i den
første erklæring og fremlagde supplerende dokumenter,
der skulle vise, at der var tale om krydssubsidiering.
Derefter blev desuden følgende punkter gjort gældende.

(46)

For det første vakte det undren, at det forudberegnede
driftsunderskud, trods lukningen af en af RO, var så
meget højere end oprindeligt forudset. Hvis det fjerde
kriterium i Altmark-dommen (effektivitet) var blevet
fulgt, skulle driftsunderskuddet have været mindre.

(47)

For det andet rejste de indvendinger mod støtten til
godtgørelse af RO's lukning. Der var ikke knyttet
nogen modydelse fra AVR's side til den. Denne godtgø-

(15) Dom af 24. juli 2003 i sag C-280/00, Altmark Trans GmbH,
Regierungspräsidium Magdeburg / Nahverkehrsgesellschaft Altmark
GmbH, samling 2003, side I-7747.
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relse kunne ikke kaldes for en skadeserstatning og var
uberettiget, blandt andet fordi investeringerne blev foretaget med henblik på ti års drift, men udnyttet i mindre
end tre år. De satte også spørgsmålstegn ved enkelthederne i disse beregninger, især det beløb, der skulle
afskrives, fratrædelsesomkostningerne og de faste,
løbende udgifter. Det samlede beløb var temmelig højt
og lå også over de 2 mio. EUR, der tales om i artikel
21.2 i koncessionsaftalen. Endvidere blev det i et officielt
dokument anført, at »der ved fastsættelsen af skadeserstatningen til affaldsbehandlingsanlægget Rijnmond i
forbindelse med lukningen af roterovnene også er
opnået enighed om en endnu udestående fordring, som
ministeriet for boliganliggender, fysisk planlægning og
miljø har på AVR i forbindelse med Lickebaertpolders
forurening med dioxin«. Som følge deraf havde ministeriet modtaget et beløb på 2,5 mio. EUR, der ikke var
afsat for 2004. De tre fællesoptrædende konkurrenter
frygtede, at denne forskel kunne have »forurenet« beregningen af kompensationen. Det gav dem en fornemmelse
af, »at noget var blevet stukket under stolen«.

(48)

For det tredje klagede de over yderligere fordele, som
AVR fik i kraft af artikel 21.5 i koncessionsaftalen,
navnlig det forhold, at staten, hvis AVR Chemie blev
nedlagt, skulle betale 30 % af afmonteringsomkostningerne og udgifterne for at fjerne forureningen fra anlæggene. Ifølge statsstøttereglerne havde staten aldrig måttet
påtage sig sådanne forpligtelser.

(49)

For det fjerde var der ikke tale om en tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse, idet en sådan tjenesteydelse ikke var nødvendig, når man så på de forskellige
alternativer, der fandtes, f.eks. pyrolyse, forarbejdning i
cementindustrien, deponering i saltminer eller bortskaffelse på energiproduktionsanlæg og i udenlandske RO.
De pågældende aktiviteter blev udelukkende betragtet
som tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse,
fordi de var tabsgivende. Koncessionsaftalen var kun
blevet indgået med det formål at finansiere investeringen
i de RO, som AVR havde fået eneret på. Endvidere
betvivlede de to fællesoptrædende konkurrenter, at
støtten sikrede overkommelige priser for disse tjenesteydelser, idet AVR's modtagelsestakster var højere end
taksterne i nabolandene. De høje takster skulle forklares
med AVR's praksis med tying og krydssubsidiering i
forbindelse med affald af høj brændværdi, der blev
benyttet som brændsel. Taksterne var hverken gennemsigtige eller offentlige. Indtægterne var blevet bogført af
AVR IW og tabene af AVR Nuts. Derved kunne AVR IW
beregne højere modtagelsestakster for RO-affald. Endvidere kunne AVR afslå at modtage RO-affald, hvis der
ikke blev leveret affald af høj brændværdi sammen med
det, og misligholdt således sin forpligtelse i henhold til
koncessionsaftalen ved ikke at tilbyde alle kunder disse
tjenesteydelser. Endelig blev tjenesteydelsens kvalitet i
modsætning til andre alternativer hverken opretholdt
eller forbedret.
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For det femte opfyldte støtten ikke Altmark-kriterierne.
Der havde ikke fundet nogen offentlig udbudsprocedure
sted, før koncessionen var blevet tilkendt, og støtten var
ikke blevet fastsat på grundlag af en gennemsnitlig,
veldrevet virksomheds omkostninger. Støtten var heller
ikke blevet fastsat efter objektive, gennemsigtigt opstillede
kriterier. Den var større end nødvendigt, og der ville ske
en afsmitning på andre markeder. RO i udlandet kunne uden statsstøtte - tage lavere takster. Heller ikke billigere
bortskaffelsesmetoder var blevet taget i betragtning.
Endvidere kunne AVR beholde en del af fortjenesten,
hvis foretagendet fungerede bedre end forventet.

(55)

Det var simpelthen ikke rigtigt, at AVR Nuts kun ville
aftage RO-affald, hvis det blev tilbudt sammen med affald
med høj brændværdi. Desuden var det udtrykkeligt
fastsat, at de takster, de andre AVR-foretagender tog for
behandling af andet affald, skulle være de samme som
dem, der blev benyttet overfor tredjemand (16). Nederlandene havde bedt et revisionsfirma om råd for at kunne
gøre gennemsigtigheden i aftalerne mellem AVR Nuts og
AVR IW større. De foreslåede henstillinger var blevet
accepteret og fulgt.

(56)

Hvad AVR Nuts’ resultater angår, bemærkede Nederlandene, at der ved beregning af bedriftsunderskuddet overhovedet ikke var blevet taget hensyn til nogen fortjenstmargen. I det usandsynlige tilfælde af et forudberegnet
driftsoverskud ville fortjenesten være begrænset til 30 %
af overskuddet, indtil hele den forrige støtte var blevet
tilbagebetalt.

Endelig bemærkede de to fællesoptrædende konkurrenter,
at Nederlandene havde i sinde at videreføre sin overtrædelse af statsstøttereglerne, idet de nederlandske myndigheder, i tilfælde af en ugunstig beslutning fra Kommissionen, ville drøfte denne med AVR og prøve at finde en
løsning på de finansielle problemer, AVR kunne få i det
ene eller andet tilfælde.

5.3 Bemærkninger
5 BEMÆRKNINGER FRA NEDERLANDENE

Da medlemsstaterne ifølge Fællesskabets lovgivning har
tilladelse til at forbyde eksport af affald til bortskaffelse,
skulle støtten ikke forvride konkurrencen mellem
medlemsstaterne.

(57)

5.2 En tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse
(53)

(54)

Nederlandene hævdede, at støtten udelukkende var blevet
tildelt til en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, som blev udført af AVR Nuts. Et offentligt udbud
blev ikke anset for hensigtsmæssigt, idet AVR Nuts var
det eneste foretagende i Nederlandene, som var i stand til
og villigt til at behandle alt det pågældende C2- og ROaffald. Koncessionen blev dog offentliggjort i Staatscourant (statstidende), hvorefter eventuelle interesserede
parter havde haft mulighed for at gøre indsigelse. Dette
var ikke sket. Desuden havde de nederlandske myndigheder allerede før deres beslutning om at lukke RO
truffet de nødvendige foranstaltninger til at kunne foretage et offentligt udbud med henblik på en eventuel
forlængelse.

Foranstaltningen opfyldte Altmark-kriterierne og skulle
derfor ikke betragtes som statsstøtte. Således fik staten
f.eks. bistand af et uafhængigt revisionsfirma til forudberegning af underskuddet. Foranstaltningen var ikke nogen
overtrædelse af princippet »forureneren betaler«, da
taksterne var højere end i nabolandene.

til de interesserede
bemærkninger

parters

Det irske marked

5.1 Den relevante lovgivning
(52)
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Nederlandene bemærkede, at det i bemærkningerne ikke
blev begrundet, hvordan støtten kunne indvirke på AVR's
og Safeways fælles foretagendes kostpris. Dette foretagende skulle i Rotterdam betale de samme takster for
behandlingen som de indenlandske affaldsleverandører.
Desuden blev kun en tredjedel af det affald, det fælles
foretagende havde modtaget, behandlet i Rotterdam, og
kun en lille del af dette affald var C2- og RO-affald i
koncessionsaftalens betydning. Konkurrencedygtige priser
kunne forklares med forskellige andre forhold: 1)
Safeway var det eneste foretagende i Irland, der rådede
over en omlastningsstation, hvor affaldet blev hensigtsmæssigt sorteret og adskilt, inden det blev sendt til det
bedst egnede behandlingsanlæg, 2) der var direkte forbindelse med transportvirksomheden Southcoast, hvad der
betød logistiske fordele og omkostningsbesparelser, og 3)
i Irland var takstniveauet tidligere betydelig højere på
grund af den manglende konkurrence.

Markedet for nøglefærdige oprydningsprojekter
(58)

For behandling af affald, der stammede fra nøglefærdige
oprydningsprojekter, beregnede AVR sig takster, som var
højere end dem, der gjaldt for indenlandske leverandører.
Den gennemsnitlige takst for alt affald fra andre lande lå
lidt højere end den gennemsnitlige indenlandske takst.
Endvidere førte lavere takster ikke til højere støtte, da
støtten afhang af det forudberegnede driftsunderskud.

(16) Artikel 5.3 i koncessionsaftalen og artikel 5.2 i serviceaftalen med
AVR-foretagenderne (bilag 7.2.A til koncessionsaftalen).
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konkurrence

og

havde ikke mulighed for at udnytte denne stilling for at
få overkompensation og havde da heller ikke gjort det.
Således blev f.eks. det affald, der af konkurrenter blev
leveret til AVR Nuts, selv når det på papiret blev
modtaget af AVR IW på AVR Nuts’ vegne, ikke taget i
betragtning, når mængderabatten på taksterne for det
affald, AVR IW selv havde modtaget, skulle beregnes.
Dette affald blev straks leveret til RO - men ikke på
AVR IW's lokalitet - da dette ikke var de ekstra logistikomkostninger værd.

alterna-

(59)

På det tidspunkt, hvor koncessionsaftalen blev underskrevet arbejdede begge RO på fuldt kraft. På grund af
de rigelige forsyninger blev der forventet fuld kapacitetsudnyttelse. Det nuværende kapacitetsoverskud skyldtes
næppe, at konkurrenternes markedsandel var vokset,
men snarere større genanvendelse af affald, f.eks. efter
at loven havde tilladt fortynding med andre affaldstyper.

(60)

Hvad pyrolyse angår, bemærkede Nederlandene, at AVR's
takster var højere end dem, der blev benyttet af det
eneste foretagende i Nederlandene, der rådede over pyrolyseanlæg.

(64)

Støtten til godtgørelse af udgifterne til anskaffelse af
affald var berettiget. Aktiv anskaffelse af RO-affald var
nødvendig, fordi muligheden for at fortynde denne type
affald eller tilpasse dens emballering - hvorefter denne
affaldstype ikke længere gjaldt for RO-affald - blev
benyttet i voksende omfang. Uden denne anskaffelse
ville AVR Nuts have set sin markedsandel svinde ind
og ville have tabt sin markedsandel til alternative behandlingsmuligheder, især i udlandet. Dermed ville kapacitetsudnyttelsen være faldet, og tabene ville være vokset.
Godtgørelsen af AVR IW's udgifter til anskaffelse af
farligt affald med høj brændværdi kunne forklares med,
at det var nødvendigt at råde over tilstrækkelige mængder
af denne type affald til brændsel. Anskaffelsesomkostningernes fordeling mellem AVR Nuts og AVR IW byggede
dette forhold. Ved lukning af RO ville de syv arbejdspladser, der svarede til de beregnede anskaffelsesomkostninger, gå tabt. Det beviste, at disse syv arbejdspladser
tegnede sig for de ekstra omkostninger, som udelukkende
var påløbet i AVR Nuts’ interesse.

(65)

De nederlandske myndigheder har forelagt en undersøgelse over den fremtidige udvikling af alternativer til
bortskaffelse og nyttiggørelse af de pågældende affaldsstoffer i Nederlandene og nabolandene. Der henvises til
denne undersøgelse i betragtning 13. Det fremgår af
undersøgelsen, at der med henblik på fremtiden er
blevet planlagt tilstrækkelige alternativer til at garantere
en sikker og hensigtsmæssig bortskaffelse og nyttiggørelse af denne form for affald.

(66)

Nederlandene har også forelagt en økonomisk analyse af
koncessionsaftalen og den eventuelle overkompensation,
som efter anmodning fra AVR er blevet foretaget af en
konsulent. Det bemærkes bl.a. i undersøgelsen, at AVR's
vigtigste konkurrenter for det første alle havde mulighed
for at få større mængderabat, men at de tydeligvis foretrak at levere en del af det indsamlede affald til bortskaffelse eller nyttiggørelse hos udenlandske alternativer.
For det andet ligger den godtgørelse, Nederlandene
faktisk vil give for lukning af RO, betydeligt under de
omkostninger på 45 mio. EUR, AVR selv har beregnet,
og de omkostninger på næsten 40 mio. EUR, som blev
beregnet af en uafhængig revisor. Den vigtigste forskel
skyldes forskellige omkostningsberegninger for personalefratrædelser.

Betalingen af en del af den anmeldte
støtte
(61)

Nederlandene erklærede, at udbetalingen af en del af
støtten til AVR Nuts på grund af dets finansielle
problemer var sket på baggrund af Altmark-dommen
og af hensyn til den tid, som var nødvendig for at
afslutte den formelle undersøgelsesprocedure i traktatens
artikel 88, stk. 2.

Edelchemie
(62)

Nederlandene bemærkede, at Edelchemie fortrinsvis
beskæftigede sig med farlige affaldsstoffer fra fotografiske
processer, og at dette affald af effektivitetsgrunde ikke
kunne behandles af AVR. Virksomheden havde forskellige
anlæg, blandt hvilke pyrolyseovnen spillede den største
rolle for denne sag. I modsætning til AVR's anlæg egnede
denne teknologi sig imidlertid ikke til alle typer ROaffald. Ifølge miljøgodkendelsen måtte denne ovn kun
behandle op til 10 000 tons, hvad der var fuldstændig
utilstrækkeligt i forhold til strømmene af farligt affald i
Nederlandene. Nederlandene kunne ikke indse, hvordan
støtten kunne skade Edelchemies interesser, da AVR ikke
behandlede affald fra fotografiske processer og benyttede
normale markedstakster. Den teknologiske udvikling blev
fremmet ved hjælp af f.eks. særlige stimuleringsprogrammer og ved at stille krav om den bedste tilgængelige
teknologi ved tildeling af miljøgodkendelser. Disse
godkendelsers løbetid var begrænset til fem år. Eventuel
tidligere støtte lå uden for den tiårige frist i artikel 15 i
forordning (EF) nr. 659/1999, og da anlæggene var
blevet afskrevet på ti år, ville den under ingen omstændigheder have nogen indflydelse på forudberegningen af
AVR's driftsunderskud.

Den påståede overkompensation
(63)

Nederlandene hævdede, at der ikke havde fundet nogen
overkompensation sted, hverken til fordel for AVR Nuts
eller AVR IW. AVR IW fungerede som mellemled, men
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Nederlandene har forelagt detaljerede beregninger af
budgetunderskuddet i 2004. Trods lukningen af den
ene RO er det større end i de foregående år, idet situationen på markedet er blevet forværret, ikke mindst fordi
taksterne for farligt affald med høj brændværdi er gået
ned.

onen, at den støtte, der fortsat skulle holde RO i gang,
har haft en begrænsende virkning på samhandelen
mellem medlemsstaterne.

(72)

Foranstaltningerne begunstiger ikke leverandørerne af
farligt affald. Modtagelsestaksterne for affald med høj
brændværdi, der benyttes som brændsel, er fastsat på
markedsniveau i forhold til taksterne i Nederlandene og
nabolandene. Modtagelsestaksterne for C2- og RO-affald
er af politiske grunde blevet fastsat på et samfundsmæssigt acceptabelt niveau, men var højere end i nabolandene. Dette kunne lade sig gøre, fordi der var eksportrestriktioner for affald til bortskaffelse. Højere takster er
under normale markedsforhold ikke nogen oplagt eller
realistisk løsning, da mere affald i så fald ville eksporteres, blandes i andre affaldsstrømme eller deponeres
lovligt eller ulovligt, hvad der ikke ville få AVR Nuts’
indtægter til at stige. Da RO blev lukket, blev det
således lettere for leverandørerne at benytte sig af de
lavere modtagelsestakster i Belgien og Tyskland. Uden
støtte ville RO være blevet lukket på et tidligere tidspunkt, og der ville hurtigere være opstået større mulighed
for at eksportere affald til bortskaffelse i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 259/93. Dette bekræftes
af pris- og mængdeudviklingen efter lukningen af den
anden RO. Kommissionen mener derfor ikke, at foranstaltningen har fritaget leverandørerne af farligt affald for
omkostninger, der under normale omstændigheder ville
have indgået i deres budget.

(73)

Uanset vurderingen af foranstaltningen på grundlag af
traktatens artikel 86, stk. 2, mener Kommissionen ikke,
at det fjerde kriterium i Altmark-dommen er opfyldt. For
det første er AVR Nuts ikke blevet udvalgt efter en
offentlig udbudsprocedure, og meddelelsen om koncessionsaftalen i Staatscourant - hvorefter interesserede
parter kunne rejse indvending i et tidsrum på seks uger
- kan ikke træde i stedet for en gennemsigtig udbudsprocedure. For det andet er kompensationen ikke blevet
fastsat på grundlag af de omkostninger, en gennemsnitlig
veldrevet virksomhed, som var forsynet med en passende
affaldsbehandlingskapacitet havde haft. I betragtning af
C2-deponeringspladsens og RO's enestående stilling i
landet, ser det faktisk ikke ud til, at en sådan gennemsnitlig virksomhed findes i Nederlandene. Det forudberegnede budgetunderskud er snarere en afspejling af de
særlige betingelser, hvorunder AVR Nuts benytter disse
anlæg, og omkostningerne i forbindelse med tilsvarende
anlæg i udlandet er ikke blevet taget i betragtning. Det er
tydeligt, at AVR ikke var forsynet med en passende
behandlingskapacitet: overkapacitet førte til underudnyttelse af RO og i sidste ende til lukning. Begge dele havde
virkning på støtteforanstaltningerne, især underskuddet i
2004 og lukningsgodtgørelsen. Under disse omstændigheder må foranstaltningerne anses for at give AVR Nuts
en selektiv fordel og kan ikke blot betragtes som en
kompensation, andre virksomheder ville have fået på
lignende betingelser i en tilsvarende situation, hvis
forpligtelsen til at udføre disse tjenesteydelser var blevet
pålagt dem.

Om betalingen for afmontering og opfølgning ved
nedlægning af AVR Chemie skal der føres drøftelser
mellem staten og AVR, idet staten har 30 % af aktierne
i AVR Chemie. En eventuel ugunstig beslutning om den
anmeldte støtte fra Kommissionens side skal naturligvis
også drøftes, og der skal findes en løsning, men ikke
uden at tage hensyn til Kommissionens afgørelse.

6 VURDERING

6.1 Spørgsmålet om, hvorvidt foranstaltningerne
udgør statsstøtte
(69)

Ifølge traktatens artikel 87, stk. 1, »er statsstøtte eller
støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver
tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at
fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse
virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med
fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen
mellem medlemsstaterne«.

(70)

Driftsstøtten til AVR Nuts og godtgørelsen af dets
omkostninger ved lukning af RO bliver, ifølge beskrivelsen i betragtning 17 til og med 27 tildelt af staten
og direkte finansieret ved hjælp af statsmidler. Disse
foranstaltninger er selektive, da de først og fremmest
påvirker AVR, AVR Nuts og AVR IW. Disse foretagender
udbyder deres tjenesteydelser på markedet for affald til
bortskaffelse og affald til nyttiggørelse. Det samme
gælder statens betaling af afmonterings- og oprydningsomkostningerne, som staten har stillet en garanti på
30 % for.

(71)

Foranstaltningerne må anses for at påvirke samhandelen
mellem medlemsstaterne negativt. Markederne for affald
til bortskaffelse og affald til nyttiggørelse er uløseligt
forbundet med hinanden, og trods lovgivningsrammen
og streng kontrol med affald til bortskaffelse er handel
mellem medlemsstaterne almindelig praksis på begge
disse markeder. Følgende kan anføres som eksempel:
efter meddelelsen om lukning af RO er antallet af ansøgninger om tilladelse til at eksportere affald til andre
medlemsstater vokset stærkt. Heraf slutter Kommissi-
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Der opstår en selektiv fordel, ikke blot i kraft af driftsunderskuddet og godtgørelsen af lukningsomkostningerne, men også af statsgarantien på 30 % af anlæggenes
afmonterings- og oprydningsomkostninger. At disse
omkostninger stemmer overens med statens interesser i
AVR Chemie, anfægter ikke den konklusion, at det drejer
sig om statsstøtte, idet staten som sleeping partner i AVR
Chemie kun var ansvarlig for sit aktiebeløb - ikke for
yderligere krav, som overskred det. Garantien synes
snarere at skyldes et politisk ønske fra statens side om
at forhindre en situation, hvor ingen anden virksomhed efter afviklingen af AVR Nuts og AVR Chemie - kunne
gøres ansvarlig for den relevante afmontering og oprydning. Garantien har muligvis i hele koncessionsaftalens
løbetid indebåret en fordel, da virksomheden - uden
garanti - i anlæggenes driftsaktive levetid ville have
været nødt til at opbygge de nødvendige reserver for
dermed - uden støtte - at kunne afholde afmonteringsog oprydningsomkostningerne.

Følgelig udgør de anmeldte foranstaltninger statsstøtte i
den betydning, der anvendes i traktatens artikel 87,
stk. 1.

Kommissionen beklager, at Nederlandene har gennemført
en betragtelig del af den pågældende støtteforanstaltning
i strid med traktatens 88, stk. 3.

6.2 Vurdering på grundlag af traktatens artikel 86,
stk. 2.
Kvalifikationen tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse
(77)

Medlemsstaterne kan frit definere, hvad de forstår ved
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse på
grundlag af de pågældende aktiviteters karakteristika, og
denne definition kan kun underkastes kontrol af, om den
er behæftet med åbenlyse fejl (17). I grønbogen (2003) og
hvidbogen (2004) om forsyningspligtydelser (18) har
Kommissionen gjort rede for grundprincipperne i sin
holdning. Ifølge hvidbogens punkt 3.4 skal der »i overensstemmelse med EU’s politik for bæredygtig udvikling
tages behørigt hensyn til forsyningspligtydelsernes betydning for miljøbeskyttelse og de særlige forhold, der
kendetegner de forsyningspligtydelser, der er direkte
knyttet til miljøområdet, som f.eks. vand- og affaldssektoren«. Dette er i overensstemmelse med Domstolens
retspraksis, idet den har erklæret, at »håndtering af
bestemte former for affald kan være genstand for en
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse,

(17) Kommissionens meddelelse »Forsyningspligtydelser i Europa«, EFT
C 17 af 19.1.2001, s. 4, punkt 22.
(18) Grønbog om forsyningspligtydelser, KOM(2003) 270 endelig udg.
af 21.5.2003, og Hvidbog om forsyningspligtydelser, KOM(2004)
374 endelig udg. af 12.5.2004.
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navnlig når formålet med tjenesteydelsen er at løse et
miljøproblem«. (19)

(78)

Af følgende grunde er Kommissionen enig med Nederlandene i, at tjenesteydelsen, således som den beskrives i
koncessionsbeslutningen og i koncessionsaftalen, er en
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse.

(79)

For det første er det indlysende, at hensigtsmæssig
behandling af farligt affald til bortskaffelse er i offentlighedens interesse. Det er ligeledes i offentlighedens og
Fællesskabets interesse, at det sikres, at der er tilstrækkelig
national kapacitet til en sådan bortskaffelse. Når det
gælder bortskaffelse af affald, skal medlemsstaterne dog
i overensstemmelse med målsætningen i artikel 5, stk. 1,
i forordning 75/442/EF tilstræbe selvforsyning.

(80)

For det andet var foranstaltninger fra myndighedernes
side nødvendige for at sikre, at denne offentlige interesse
varetages. Da udnyttelsen af RO var tabsgivende, ville
AVR – uden støtte – have lukket RO og C2-deponeringspladsen allerede i slutningen af 2001.

(81)

For det tredje var denne offentlige interesse helt reel. I
tidsrummet 2002-2004 blev der bortskaffet betydelige
mængder C2- og RO-affald, som var produceret i Nederlandene, selv om disse mængder lå betydeligt under de
forventede, bl.a. som følge af Domstolens dom, hvori
begreberne »affald til bortskaffelse« og »affald til nyttiggørelse« blev klarlagt. Nederlandene reagerede på markedsudviklingen ved at tilpasse kapaciteten til de nye analyser
af det forventede behov og ved i sidste instans at opgive
sin politik og lukke den eneste tilbageværende RO. Dette
er imidlertid ikke uforeneligt med den offentlige interesse,
når det gælder de faktisk bortskaffede mængder C2- og
RO-affald. Affaldsmængderne til bortskaffelse ville
muligvis have været mindre, hvis Nederlandene fra
begyndelsen havde brugt den rigtige definition, men det
er ikke særlig sandsynligt, at al C2- og RO-affald til
nyttiggørelse ville være blevet anvendt. Begge dele
bekræftes af de mængder C2- og RO-affald, som AVR
Nuts fik leveret i 2004, og de mængder RO-affald, der
blev eksporteret med henblik på bortskaffelse i RO i
udlandet. De interesserede parter har måske ret, når de
hævder, at alt det affald, der blev produceret i Nederlandene i den pågældende periode, også havde kunnet bortskaffes eller nyttiggøres i hjem- eller udlandet uden AVR’s

(19) Domstolens dom af 23. maj 2000 i sag C 209/98, Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) / Københavns Kommune,
Sml. 2000, s. I-3743, punkt 75. Et eksempel på en sag. hvori
Kommissionen mente, at forvaltning af bestemte typer affald er
en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, findes i støtteforanstaltning nr. N 638/2002 - Nederlandene – Midlertidig
indsamlingsordning for CFK og haloner, EFT C 82 af 5.4.2003, s.
18. Se i denne forbindelse også Domstolens dom af 7. februar
1985 i sag 240/83, Procureur de la République / Association de
défense des bruleurs d'huiles usagées (ADBHU), Saml. 1985, s. 531.
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er tilstrækkelig nøjagtig i disse dokumenter. Den er nøje
knyttet til affald, som skal henlægges på C 2-deponeringspladsen, og affald med lav brændværdi, som skal
forbrændes i RO. Også støtteforanstaltningerne, der skal
godtgøre omkostningerne ved denne tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse, er beskrevet i tilstrækkelige enkeltheder. I forbindelse hermed skal dog bemærkes
følgende.

RO. De har imidlertid ikke bevist, at det uden AVR’s RO
ikke ville have været nødvendigt at eksportere affald til
bortskaffelse i udlandet på grund af manglende kapacitet.
Det er netop på dette punkt, Nederlandene kan begrunde
sin politik med ønsket om at ville tilgodese en offentlig
interesse i overensstemmelse med målsætningen i artikel
5, stk. 1, i forordning 75/442/EF.

(82)

(83)

(84)

(85)

For det fjerde strider foranstaltningerne ikke mod princippet »forureneren betaler«. Som det konkluderes i
betragtning 72, fritages affaldsleverandørerne ikke for
omkostninger, der under normale omstændigheder ville
være indgået i deres budget.

For det femte bliver de regler, som gælder normalt, ikke
omgået med kvalifikationen tjenesteydelse af almindelig
økonomisk interesse. Foranstaltningen tager sigte på
miljøbeskyttelse, da den sikrer, at farligt affald bliver
hensigtsmæssigt behandlet på et sted i nærheden af
kilden. Reglerne for støtte til miljøbeskyttelse omfatter
bestemmelser om driftsstøtte til affaldsforvaltning
(punkt E.3.1). Disse bestemmelser blev ganske vist først
og fremmest indført af hensyn til driftsstøtte, der tildeles
virksomheder, som selv producerer de pågældende
affaldsstoffer.

For det sjette bliver størstedelen af C2- og RO-affaldet
ifølge sagens natur leveret af virksomhederne, men der
findes også ordninger for indsamling af farligt affald fra
husstandene, således at alle eventuelt farlige affaldsstoffer
kan bortskaffes på en sikker og enkel måde. En del af det
således indsamlede affald kan derefter bortskaffes i RO.
De tjenesteydelser, støtten blev tildelt for, var således af
almen karakter, og støtten udgjorde ikke nogen begunstigelse af en bestemt gruppe af disse tjenesteydelsers
brugere.
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(87)

For det første har der været mangler, når det gælder
gennemsigtigheden. Det har måske ikke altid været
klart for konkurrenterne, om AVR IW handlede på
egne eller på AVR Nuts’ vegne. Desuden var takst- og
rabatordningen, især når det drejer sig om affald med høj
brændværdi, der skulle benyttes som brændsel i RO, til at
begynde med ikke tilstrækkelig klar. For AVR, for staten
og for de uafhængige kontrollanter var disse spørgsmål
dog tilstrækkelig klare i kraft af koncessionsaftalen, og
det muliggjorde en passende kontrol.

(88)

Kommissionen mener, at den metode, der beskrives i
bilag I, er tilstrækkelig gennemsigtig til kontrolformål,
og betragter de supplerende foranstaltninger for at gøre
forvaltningen af denne tjenesteydelse af økonomisk interesse mere gennemsigtig som tilstrækkelige, således som
de blev bragt til udførelse efter bemærkningernes modtagelse.

(89)

For det andet er begrebet »samfundsmæssigt acceptable
takster« for bortskaffelse af RO-affald ved første blik
temmelig vagt. I praksis har dette dog ikke givet
problemer. Taksterne holdt sig på det niveau, de i de
foregående år var blevet forhøjet til. I overensstemmelse
med princippet »forureneren betaler« var taksterne højere
end taksterne for bortskaffelse i udlandet. Samtidig har
hverken de interesserede parter eller Nederlandene påvist,
at lavere takster var nødvendige for at undgå ulovlig
praksis, som kunne være skadelig for miljøet. Åbenbart
fandt Nederlandene ikke taksterne for høje, da de
godkendte de forudberegnede budgetunderskud, som
byggede på nøjagtigere overslag over de takster, der
skulle beregnes.

De to fællesoptrædende konkurrenter hævder, at der ikke
er noget markedssvigt, som kan retfærdiggøre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Desuden
fandtes der i nogle medlemsstater slet ingen RO. Målsætningen i forordning 75/42/EØF – selvforsyning, når det
gælder bortskaffelse af affald og bortskaffelse af affald i
nærheden af den kilde, hvor det er opstået (nærhedsprincippet) - svarer måske ikke til et markedsresultat, men er
ikke mindre lovlig af den grund.

Ingen overkompensation
(90)

Nøjagtig definition på tjenesteydelse af
almindelig
økonomisk
interesse;
forpligtelse til at udføre den
(86)

En offentlig forpligtelse skal være klart beskrevet og
udtrykkeligt pålagt ved en beslutning fra myndighedernes
side. Af koncessionsbeslutningen og koncessionsaftalen
fremgår det, at virksomheden på korrekt måde har fået
pålagt at udføre en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. Definitionen på den offentlige forpligtelse

Overkompensation skal undgås i forbindelse med alle
støtteelementer i ordningen. I denne sammenhæng foretager Kommissionen en særskilt vurdering af hvert af de
følgende punkter: 1) godtgørelsen af budgetunderskuddene i 2002 og 2003, 2) godtgørelsen af budgetunderskuddene i 2004, 2005 og 2006, 3) godtgørelsen af
lukningsomkostningerne, der omfatter a) godtgørelsen
af lukningsomkostningerne i forbindelse med de aftalte
investeringer, for så vidt disse endnu ikke er afskrevet, og
b) lukningsomkostninger som følge af den fremskyndede
lukning af RO og 4) den støtte, der indgår i garantien.
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Hvad budgetunderskuddene for 2002 og 2003 angår,
anser Kommissionen metoden til beregning af de forventede underskud, der tildeles som støtte, for formålstjenlig
og tilstrækkelig restriktiv. Alle elementer, undtagen godtgørelsen af anskaffelsesomkostningerne (se betragtning
108 til og med 113), står direkte i forbindelse med
opfyldelsen af den offentlige forpligtelse. Der er ingen
grund til at antage, at omkostningsposterne er skruet
kunstigt i vejret, og takket være inddragelse af en
uafhængig konsulent har Nederlandene kunnet beregne
støtten restriktivt. Metoden omfatter en nærmere
analyse af AVR Nuts’ åbningsbalance, som er et godt
udgangspunkt for vurdering af AVR Nuts’ omkostninger
og indtægter i den nye situation. Variable omkostninger,
direkte faste omkostninger og omkostninger beregnet af
andre AVR-foretagender er blevet fastslået ved hjælp af
detaljerede udspecificeringer. Der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til investeringer og afskrivninger ved hjælp af
en detaljeret investeringsplan for 2002-2016 og ved at
afskrive nye investeringer over 7,24 år. Begge dele bevirkede, at omkostningerne ikke blev skruet kunstigt i vejret
på grund af særlige investeringer eller uforholdsmæssige
afskrivninger. I de interesserede parters bemærkninger
rejses der en række spørgsmål, men der er ikke ført
noget bevis for overkompensation. Desuden fik uheld
og tekniske problemer i 2002 og 2003 tabene til at
udgøre i alt 12 mio. EUR mere end de forudberegnede
tab. Dermed er enhver overkompensation til fordel for
AVR Nuts i dette tidsrum udelukket.

I tidsrummet 2004-2006 bygger støtten på den samme
metode. Derfor går Kommissionen på forhånd ud fra, at
der ikke sker nogen overkompensation. Det forudberegnede budgetunderskud i 2004 bygger på nøjagtig samme
metode, og forøgelsen af det forudberegnede underskud
kan, trods lukning af den ene RO, forklares fuldstændig
af de forskellige omkostningsposter inden for denne
metode (se talopgivelserne i bilag I). I betragtning af, at
de store tab oversteg de forudberegnede underskud i
2002 og 2003, er det ikke noget under, at det forudberegnede underskud i 2004 blev større. Endvidere kan
lukningen af den første RO godt have formindsket de
variable omkostninger, men virkningen på de faste
omkostninger, som udgør en betydelig del af de
samlede omkostninger, har dog været begrænset. Alligevel skal overkompensation for en tjenesteydelse af
almindelig økonomisk interesse i overensstemmelse
med Kommissionens almindelige politik ikke blot
kunne udelukkes på forhånd, men også bagefter. Derfor
forlanger Kommissionen, at Nederlandene kontrollerer de
faktiske omkostninger og om nødvendigt tilpasser støtteniveauet for at undgå, at kompensationen sætter AVR
Nuts i stand til at få en fortjenstmargen på sine aktiviteter, som ligger over det, der i denne sektor er normalt
for den slags aktiviteter.

Kommissionen accepterer, at støtten kan tildeles som
godtgørelse for lukningsomkostningerne i forbindelse
med de aftalte investeringer, for så vidt som disse
endnu ikke er afskrevet. Uden afgørende garantier kan
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det ikke forventes, at en erhvervsdrivende vil indgå en
femårig serviceaftale, som kræver betydelige investeringer.
Afskrivning af investeringerne over et tidsrum, som
svarer til kontraktens løbetid (fem år) ville have været
lige så urimelig. Så ville de forudberegnede tab i dette
tidsrum – og dermed også støtten – have været betydelig
større. På dette punkt er betingelserne i koncessionsaftalen et nødvendigt og effektivt resultat af godtgørelsesordningen. At disse bestemmelser er blevet anvendt før
koncessionsaftalens fastsatte udløbstidspunkt, ændrer
intet i denne vurdering. På grundlag af de oplysninger,
Nederlandene har givet, regner Kommissionen ikke med,
at der på dette punkt sker nogen overkompensation. Et
begrænset antal punkter er imidlertid ikke tilstrækkeligt
klare, det gælder således spørgsmålet om, hvorvidt der vil
blive taget tilstrækkeligt hensyn til indtægter fra salg af
aktiver eller til fordele, som skyldes fortsat brug til andre
formål. Kommissionen forlanger derfor, at Nederlandene
også på dette punkt kontrollerer de faktiske omkostninger og om nødvendigt tilpasser støttebeløbet.

(94)

Kommissionen kan også give sin tilslutning til, at der
tilkendes en godtgørelse for de ekstraomkostninger,
som skyldes, at RO blev lukket tidligere end forventet.
En medlemsstat kan ikke forpligtes til at videreføre en
sådan aftale, især ikke når medlemsstaten derved betaler
mindre, end den sandsynligvis skulle have gjort, hvis
aktiviteterne var blevet videreført. De oplysninger, Nederlandene har givet om disse ekstraomkostninger, er ret
detaljerede. En række elementer bygger dog på vurderinger, som synes at have en temmelig stor usikkerhedsmargen. Desuden kan kun de omkostninger, der nødvendigvis er forbundet med udførelsen af den pågældende
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse og med
den fremskyndede lukning, medtages, og det fremgår
ikke tilstrækkeligt klart af de foreliggende oplysninger,
om dette faktisk er tilfældet. Kommissionen forlanger
derfor, at Nederlandene også på dette punkt kontrollerer
de faktiske omkostninger og om nødvendigt tilpasser
støttebeløbet.

(95)

Endelig kan Kommissionen give sin tilslutning til, at
støtten gives ved at stille en garanti for, at 30 % af
afmonterings- og oprydningsomkostningerne vil blive
afholdt. Hvis der ikke havde været nogen garanti, ville
driftsunderskuddet og driftsstøtten sandsynligvis have
været større, fordi det aftalte beløb skulle have været
tilbageholdt som hensættelse. Omkostningerne står
således i direkte forbindelse med det oprindelige politiske
mål, som er at kunne levere den pågældende tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse i Nederlandene.
De faktiske omkostninger kendes dog ikke, hvorfor
Kommissionen kræver en passende efterfølgende kontrol
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Alt i alt kommer Kommissionen til det resultat, at der
ikke er sket nogen overkompensation af driftsunderskuddene i 2002 og 2003, men at den kun kan godkende de
øvrige støttelementer, hvis Nederlandene garanterer, at
der ikke bagefter sker nogen overkompensation for hele
perioden, når større underskud og overskud i samtlige år
i hele koncessionsaftalens løbetid skal tages med i
betragtningerne. Støtten kan gøre det muligt for AVR
Nuts at få en rimelig fortjenstmargen af de pågældende
aktiviteter. Inden for aftalens rammer var risikoen for
AVR begrænset, idet de forudberegnede tab ville blive
fuldstændigt dækket af støtten. Driftsrisikoen blev imidlertid stort set liggende hos AVR (20). Aktiviteterne var
således ikke risikofri, hvad der da også har vist sig i
praksis. I betragtning af markedsvilkårene og AVR Nuts’
riskikoprofil kan Kommissionen godkende et indtægtsniveau, som maksimalt svarer til udbyttet af nederlandske
statsobligationer forhøjet med 2 procentpoint. Hvis
indtægten i praksis viser sig at ligge over dette loft,
skal Nederlandene tilpasse støtteniveauet med tilbagevirkende kraft og i overensstemmelse med traktatens artikel
88, stk. 3, anmelde al støtte, som sætter AVR Nuts i
stand til at overskride denne indtægtsprocent. Ved den
efterfølgende kontrol skal det imidlertid undersøges
forsvarligt, om der har fundet nogen overkompensation
sted. Til dette formål forlanger Kommissionen at få detaljerede overvågningsrapporter, og disse rapporter skal som
mindstemål behandle de punkter, der er angivet i bilag II
til denne beslutning.

Proportionalitet – ingen påvirkning af
samhandelen, som strider mod Fællesskabets interesse.
(97)

Kommissionen overvåger foranstaltningens proportionalitet, så de midler, der bruges til opfyldelse af en forpligtelse af almindelig økonomisk interesse, ikke fører til
unødvendig påvirkning af samhandelen. Nærmere
betegnet skal det påses, at begrænsninger af EF-traktatens
bestemmelser, navnlig begrænsninger af konkurrencen og
friheden på det indre marked, ikke er mere vidtgående,
end en hensigtsmæssig udførelse af opgaven kræver.
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affald til rådighed. Ingen af de interesserede parter har
påvist, at der fandtes mindre forstyrrende alternativer til
dette formål. Også følgende dele af foranstaltningen
betragtes som proportionelle.

(99)

Modtagelsestakster på grundlag af mængderabat: Da
denne ordning har til formål at fastholde tilstrækkelig
kapacitet til, at RO-affald kan bortskaffes på forsvarlig
måde, er den indlysende følge at tilstræbe maksimal
kapacitetsudnyttelse for at begrænse omkostningerne så
meget som muligt. Som Nederlandene har vist, kunne
alle leverandører gøre krav på denne rabat, enten
direkte eller ved levering gennem mellemled. Ordningen
med modtagelsestakster på grundlag af mængderabat er
derfor berettiget. Da ordningen tilbyder alle leverandører
- således også AVR IW – takster og rabat uden forskelsbehandling, bliver foranstaltningernes konkurrencepåvirkning begrænset. Selv om der i praksis kan have været
forvirring, har ordningens præg af ligebehandling kunnet
være tydelig for alle interesserede parter. Nederlandene
traf tilstrækkelige supplerende foranstaltninger for at
øge gennemsigtigheden, da der syntes at herske forvirring. Da taksten for affald med høj brændværdi blev sat
til samme niveau som de konkurrerende bortskaffelsesalternativer, forblev forvridningen af konkurrencen på
markedet for denne affaldstype begrænset. Det skal her
bemærkes, at ingen virksomheder i Nederlandene var
forpligtede til at levere affald med høj brændværdi til
AVR Nuts eller AVR IW. Derimod er AVR Nuts på
grundlag af koncessionsaftalen forpligtet til at modtage
alt C2- og RO-affald, som tilbydes det, uanset om der
leveres farligt affald med høj brændværdi sammen med
det. På dette punkt har Kommissionen ikke fundet
tilstrækkelige beviser for, at der umiddelbart skulle være
tale om, at AVR har misbrugt en dominerende stilling, og
koncessionsaftalen giver bestemt ikke grundlag for et
sådant misbrug.

(100) Lukningsgodtgørelse: Koncessionsaftalens bestemmelser i

(98)

Kommissionen mener, at de foranstaltninger, Nederlandene har truffet, stort set opfylder proportionalitetskravet.
Det er vanskeligt at forestille sig, med hvilke andre midler
Nederlandene skulle have kunnet sikre, at der var
tilstrækkelig national kapacitet til bortskaffelse af farligt

(20) Desuden indeholder koncessionsaftalen en bestemmelse om en
midlertidig opjustering, hvis regeringen ændrer sine politiske foranstaltninger, eller i tilfælde af ulykker, AVR ikke er herre over. En
tilsvarende bestemmelse gør det muligt at justere støtten nedad,
hvis tabet viser sig at være betydelig mindre end forudberegnet.

forbindelse med godtgørelse – hvis aftalen ikke blev
forlænget – af den resterende bogførte værdi af de
endnu ikke afskrevne investeringer, som AVR havde foretaget i aftalens løbetid med statens godkendelse, må ligeledes betragtes som proportionelle. Uden en sådan
garanti ville AVR’s tilslutning ikke med rimelighed
kunne forventes. Det samme gælder statens garanti for
maksimalt at afholde 30 % af afmonterings- og oprydningsomkostningerne ved afvikling af anlæggene. En
forsvarlig afmontering og oprydning er ifølge sagens
natur i offentlighedens interesse. I betragtning af AVR
Chemies aktiepost på 30 % er det acceptabelt, at staten
tager ansvaret for sin del, mens det øvrige ansvar bliver
liggende hos den anden aktionær, AVR Holding.
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(101) Opretholdelse af to RO til at begynde med: Kommissi-

onen har undersøgt, om Nederlandene havde måttet give
støtte for kun at opretholde en RO. Spørgsmålet er, om
den betydning for opfyldelsen af Nederlandenes målsætning, som opretholdelsen af den anden RO har, opvejer
den støtte, der kræves hertil, og de uheldige følger for
konkurrencen, den fører med sig.

(102) På dette punkt erkender Kommissionen, at det kan være

en legal målsætning for Nederlandene at råde over
tilstrækkelig national forarbejdningskapacitet til ROaffald til at undgå kapacitetsmangel, så staten bliver
nødt til at tillade, at denne type affald eksporteres til
udlandet. Her er en vis fleksibilitet i bedømmelsen uundgåelig, da det ikke med sikkerhed kunne forudses, hvilke
mængder C2- og RO-affald, der ville blive produceret, og
anlæggenes dispositionsrisiko må tages i betragtning. En
sådan risiko har faktisk også gjort sig gældende, da den
ene RO i 2002 som følge af uheld blev lukket for en tid.
Den disponible kapacitet var i 2002 kun på 73 % og i
2003 kun på 75 % af den godkendte kapacitet på
100 000 t. Derfor måtte de nederlandske myndigheder
i strid med deres politiske målsætning tillade eksport af
RO-affald.

(103) Ved sammenligning mellem den forventede mængde RO-

affald og de to RO’s kapacitet skal følgende bemærkes.
Da koncessionsaftalen blev udarbejdet i slutningen af
2001/midten af 2002, blev det forventede udbud af
RO-affald anslået til ca. 38 500 t om året. Denne vurdering byggede på erfaringer fra tidligere. Til behandling
kræves mindst samme mængde affald med høj brændværdi. En enkelt RO ville klart være utilstrækkelig til at
kunne behandle denne mængde affald forsvarligt. Dog
må der knyttes tre kritiske bemærkninger til dette tal.
For det første var en del af den forventede tilførsel af
RO-affald til AVR Nuts måske følgen af, at Nederlandene
indtil begyndelsen af 2003 anvendte en restriktiv definition på »affald til bortskaffelse«. For det andet har de
interesserede parter peget på alternativ national kapacitet
til forarbejdning af RO-affald. For det tredje var der ved
vurderingen ikke blevet taget højde for muligheden for,
at AVR kunne behandle en del af affaldet i sine ristovne
til husholdningsaffald (21). Her overfor står, at der i vurderingen blev taget udtrykkeligt hensyn til den igangvæ(21) De tre fællesoptrædende konkurrenter har navnlig henvist til, at
figur 3.2 over den teoretiske og faktiske disponibilitet og tilførslen
af farligt affald i undersøgelsen »Toekomst verbranden specifiek
gevaarlijk afval« (vedlagt både deres bemærkninger og Nederlandenes brev) tyder på en al for høj vurdering af udbuddet af ROaffald, da der i denne vurdering ikke er taget hensyn til muligheden
for, at AVR kunne behandle en del af affaldet i sine ristovne til
husholdningsaffald. AVR’s praksis beskrives dog udtrykkeligt i
undersøgelsens punkt 3.1.2.
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rende udvikling på dette tidspunkt. Endvidere varierer
udbuddet af RO-affald fra år til år og er afhængigt af
situationen på det internationale marked. Denne situation
er desuden forskellig for de forskellige affaldstyper.
Endvidere var der i begyndelsen af 2002 stadig en betydelig mængde RO-affald, således at udbuddet ved periodens begyndelse var tilstrækkeligt sikret. Vurderingen af
RO-affaldsmængden var måske blevet lavere, hvis de
nederlandske myndigheder i 2002 havde bygget denne
vurdering på en korrekt anvendelse af definitionen på
affald til nyttiggørelse, men det forekommer ikke særlig
sandsynligt, at en sådan vurdering med de oplysninger,
der dengang stod til rådighed, ville være blevet så lav, at
de nederlandske myndigheder med sikkerhed havde
kunnet afgøre, at en RO ville være tilstrækkelig. Begge
dele bekræftes af, at Nederlandene i 2003, da Domstolen
havde klarlagt den nøjagtige definition af »affald til bortskaffelse«, stadig var nødt til at tillade eksport af ROaffald på grund af kapacitetsproblemerne hos AVR. At
strømmen af RO-affald til AVR faktisk er aftaget, skal i
væsentlig grad tilskrives andre forhold, end at eksporten
er vokset. Hvad den øvrige kapacitet i Nederlandene
angår, bemærker Kommissionen, at en betydelig del af
denne kapacitet først blev disponibel i slutningen af
2003, da det vigtigste konkurrerende pyrolyseanlæg
havde fået den ønskede tilladelse. De interesserede
parter har ikke kunnet påvise, at de nederlandske
myndigheder allerede i 2002 havde måttet tage højde
for tilstrækkelig national alternativ behandlingskapacitet
for alle former for RO-affald, der produceres i Nederlandene og bliver udbudt til bortskaffelse.

(104) Beslutningen om at holde to RO i drift – i stedet for en –

fik støttens størrelse til at vokse, især på grund af de
investeringer, der viste sig at være nødvendige, og som
derefter måtte godtgøres på grund af lukningen. En del af
disse investeringer var ganske vist ikke blevet forudset på
det tidspunkt, hvor koncessionsaftalen blev underskrevet.
Følgerne for de forudberegnede driftsunderskud var
yderst begrænsede, da de faste omkostninger her havde
temmelig stor vægt. Kommissionen regner med, at
følgerne også er blevet yderst begrænsede for konkurrenterne: Der er ingenting, der tyder på, at det forhold, at
der blev holdt to RO i drift, har betydet, at der er blevet
forbrændt større mængder RO- og andet farligt affald. At
bruge RO-kapacitet til andre typer affald - hvad der ikke
er leveret noget bevis på - er temmelig uhensigtsmæssigt
og kan ikke anses for at have haft en stærkt negativ
virkning på konkurrenterne.

(105) På baggrund af det foregående forekommer det Kommis-

sionen, at den oprindelige beslutning om at holde to RO
i gang kan betragtes som rimelig, og at beslutningen om
at lukke RO ikke er truffet urimelig sent.
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(106) AVR IW's rolle: AVR IW har stået for en stor del af AVR

Nuts' administration og samtidig været konkurrent til de
andre leverandører af farligt affald. På denne måde fik
AVR IW oplysninger om de planlagte og de faktisk leverede affaldsmængder. Da ingen leverandør var forpligtet
til at levere de oprindeligt opgivne mængder til AVR
Nuts, og da de faktiske takster og rabatter til syvende
og sidst udelukkende hvilede på de faktisk leverede
affaldsmængder, er det vanskeligt at se, hvordan AVR
IW skulle kunne få en finansiel eller strategisk fordel af
sin centrale stilling. Nederlandene har erklæret, at AVR
IW ikke var i stand til at misbruge denne stilling, og på
grundlag af bl.a. de interesserede parters bemærkninger
kan Kommissionen heller ikke komme til dette resultat.
Muligvis har AVR IW i sit eget navn tilbudt at behandle
affald til takster, som lå under AVR Nuts', men det kan
ikke tilskrives støtteforanstaltningerne og skulle ligge
inden for grænserne af konkurrencemæssig aktivitet.
Det stod eventuelle konkurrenter frit for at bære sig ad
på samme måde. At AVR IW skulle have omdirigeret en
del af RO-affaldet til sine forbrændingsanlæg for husholdningsaffald (hvad der ikke er blevet bevist), ser heller ikke
ud til at medføre en urimelig forvridning, da enhver leverandør med kendskab til affaldet havde kunnet få tilsvarende fortjeneste ved simpelthen straks at tilbyde dette
affald til andre forbrændingsanlæg til husholdningsaffald
- om de nu tilhørte AVR eller andre foretagender. Da
støtten endvidere blev fastsat på grundlag af et forudberegnet budget, går Kommissionen ud fra, at AVR har
truffet effektive løsninger og ikke omdirigeret affald,
når det betød underudnyttelse af anlæggene og dermed
faktisk ville have ført til et større tab. Måske skal en
sådan omdirigering af affald snarere betragtes som
hensigtsmæssig affaldsforvaltning i overensstemmelse
med fællesskabets principper.

(107) Teknologisk udvikling: Kommissionen forventer ikke, at

foranstaltningerne får en stærkt negativ virkning på
udviklingen af alternative teknologier for bortskaffelse
og nyttiggørelse. Som Nederlandene har forklaret,
findes der andre midler til fremme af denne udvikling.
Således blev der f.eks. i 2003 givet tilladelse til et innovativt pyrolyseanlæg. De takster, AVR beregnede, lå betydeligt højere end de takster, dette anlægs driftsleder tog,
og derfor kan støttens forvridende virkning på dette
punkt betragtes som begrænset.
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konkurrencen, da AVR IW er den eneste begunstigede.
Dets konkurrenter modtager ikke nogen tilsvarende godtgørelse af de anskaffelsesomkostninger, de må afholde.
Hvad farligt affald med høj brændværdi angår, havde
løsningen, hvis der forelå en varig mangelsituation,
kunnet bestå i, at modtagelsestaksterne blev nedsat
uden forskelsbehandling. Også for RO-affald må godtgørelsen af anskaffelsesomkostningerne anses for urimelig.
Denne godtgørelse giver AVR IW en fordel, når det
gælder en bestemt aktivitet, der konkurrerer direkte
med andre affaldsbehandlingsforetagender, og udgør
således en forskelsbehandling. En sådan anskaffelse
indgår ikke direkte i den offentlige interesse, som berettiger støtten, navnlig ikke når det drejer sig om ROaffald, der skaffes fra udlandet. Men også når der er
tale om RO-affald fra nederlandske kilder, kan denne
anskaffelse fremme bortskaffelse i Nederlandene på
bekostning af nyttiggørelse i Nederlandene eller andre
steder. Under særlige omstændigheder kan dette også
være i strid med det princip, at affald skal behandles i
nærheden af kilden. Det beløb på 2,4 mio. EUR, som
indgik i støtten til AVR Nuts på grundlag af det forudberegnede budget og er blevet overført til AVR IW, er
derfor ikke berettiget i henhold til traktatens artikel 86,
stk. 2. Denne del af foranstaltningen vurderes i punkt 6.3
efter sin forenelighed med traktatens artikel 87, stk. 2
og 3.

6.3 Vurdering
af
anskaffelsesgodtgørelsen
grundlag af traktatens artikel 87

på

(109) Kommissionen har undersøgt, om undtagelserne i trak-

tatens artikel 87, stk. 2 og 3, finder anvendelse på
anskaffelsesgodtgørelsen til AVR IW. Undtagelserne i
traktatens artikel 87, stk. 2, skal kunne benyttes som
grundlag for, at støtten kan betragtes som forenelig
med fællesmarkedet. Det forholder sig imidlertid sådan,
at støtten:

a) ikke er af social karakter til enkelte forbrugere

b) ikke har til formål at råde bod på skader, der er
forårsaget af naturkatastrofer eller andre usædvanlige
begivenheder, og

c) ikke er nødvendig for at opveje økonomiske ulemper,
som er forårsaget af Tysklands deling.
(108) Støtte til anskaffelse af affald: i modsætning til de fore-

gående elementer kan foranstaltningerne ikke betragtes
som rimelige, når det gælder anskaffelsen af affald,
således som den fandt sted gennem AVR IW med en
godtgørelse, som AVR Nuts betaler af den støtte, det
modtager fra staten. Kommissionen forstår, at den
affaldsmængde, der skal behandles, ikke mindst den
mængde RO-affald, hvis modtagelsestakster er højest,
skal være så stor som mulig for at begrænse ordningens
omkostninger. Som nævnt i betragtning 99 kan
ordningen med mængderabat uden forskelsbehandling
accepteres af disse grunde. Derimod er AVR's godtgørelse
for anskaffelse af affald en urimelig forvridning af

(110) Heller ikke undtagelserne i traktatens artikel 87, stk. 3,

litra a), b) og d), finder anvendelse. De gælder støtte til
fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor
levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker
en alvorlig underbeskæftigelse, støtte, der kan fremme
virkeliggørelsen af fælles europæisk interesse eller
afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats
økonomi, og støtte til fremme af kulturen og bevarelse
af kulturarven. Nederlandene har heller ikke søgt at
retfærdiggøre støtten ved at henvise til en af disse undtagelser.
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(111) Hvad angår den første del af undtagelsen i traktatens

artikel 87, stk. 3, litra c), dvs. støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner,
bemærker Kommissionen, at støtten ikke tager sigte på
forskning og udvikling, investeringer foretaget af små og
mellemstore virksomheder eller redning eller omstrukturering af AVR IW. Støtten skal heller ikke fremme regional udvikling, og AVR IW er heller ikke anbragt i en
region, hvor initiale investeringer kan komme i betragtning ved regionalstøtte. Støtten kan derfor ikke erklæres
for forenelig med fællesmarkedet med den begrundelse,
at den skal fremme udviklingen af bestemte regioner.
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overskrider de faktiske tab i dette tidsrum, og der kun
gives plads til en rimelig fortjenstmargen. Kommissionen
kræver derfor, at Nederlandene hvert år indsender
rapport over støttens faktiske anvendelse og aktiviteternes rentabilitet i det pågældende år. Nederlandene
skal desuden kontrollere lukningsomkostningerne og
ved denne kontrol behandle punkterne i bilag II. En
midlertidig rapport om denne kontrol skal senest
indsendes til Kommissionen i foråret 2006, og den endelige rapport senest i foråret 2007. Nederlandene skal
desuden anmelde al støtte til AVR Nuts, som kan give
dette foretagende en højere fortjenstmargen end udbyttet
af nederlandske statsobligationer forhøjet med 2 procentpoint. Denne støtte kan ikke udbetales, før den er blevet
godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 4 eller 7 i forordning (EF) nr. 659/1999.

(112) Kommissionen har undersøgt, om støtteforanstaltningen

af andre grunde kan komme ind under en af undtagelserne i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), navnlig om
miljøstøttereglerne finder anvendelse i denne sag. Da
støtten udgør driftsstøtte, har Kommissionen vurderet
støtten på grundlag af punkt E.3.1 i miljøstøttereglerne.
Støtten forekommer dog ikke at være absolut nødvendig
og er heller ikke begrænset til lige netop at kompensere
for meromkostningerne i forhold til markedspriserne på
de pågældende produkter og tjenesteydelser.

(113) Da ingen af disse undtagelser finder anvendelse, kommer

Kommissionen til den konklusion, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet og skal kræves tilbagebetalt
af støttemodtageren AVR IW i henhold til artikel 14 i
forordning (EF) nr. 659/1999, efter bestemmelserne i
kapitel V i Kommissionens forordning (EF) nr.
794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af
Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af
regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (22).

7 KONKLUSION
(114) Kommissionen

er kommet til den konklusion, at
følgende foranstaltninger udgør statsstøtte til fordel for
AVR Nuts: 1) godtgørelsen af budgetunderskuddene i
2002 og 2003, 2) godtgørelsen af budgetunderskuddene
i 2004 og det resterende tidsrum 2005-2006, 3) godtgørelsen af lukningsomkostningerne, som består af a)
godtgørelse af lukningsomkostninger i forbindelse med
de aftalte investeringer, for så vidt disse endnu ikke er
afskrevet, og b) lukningsomkostninger som følge af fremskyndet indstilling af behandlingen af affald i RO og 4)
den støtte, som garantien indebærer. Støtten kan, med
undtagelse af den del af den, der udgør godtgørelse for
omkostningerne til anskaffelse af affald, betragtes som
forenelig med fællesmarkedet, da den udgør godtgørelse
af omkostningerne ved en tjenesteydelse af almindelig
økonomisk interesse i den betydning, der anvendes i
traktatens artikel 86, stk. 2, forudsat støttebeløbet ikke

(22) EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1.

(115) Derimod kan den godtgørelse på 2,396 mio. EUR, som

er blevet overført til AVR IW til dækning af omkostningerne ved anskaffelse af affald, ikke betragtes som
forenelig med fællesmarkedet, da den ikke kan anses
for at være en rimelig godtgørelse for en tjenesteydelse
af almindelig økonomisk interesse. Det drejer sig snarere
om en godtgørelse, AVR IW har fået for omkostninger,
der normalt skal indgå i en affaldsforvaltningsvirksomheds budget. Ingen af undtagelserne fra forbuddet mod
statsstøtte i traktatens artikel 87, stk. 1, finder anvendelse. Følgelig må denne del af støtten straks kræves
tilbagebetalt af AVR IW. Derfor pålægger Kommissionen
Nederlandene straks at beordre AVR IW til at betale
støtten tilbage med renter på de i denne beslutning fastsatte betingelser.

(116) Kommissionen beder Nederlandene give den de ønskede

oplysninger ved hjælp af spørgeskemaet i bilag III, og
tydeligt angive, hvilke foranstaltninger der planlægges
og allerede er truffet for øjeblikkeligt og effektivt at
kræve støtten tilbagebetalt. Kommissionen beder Nederlandene senest to måneder efter offentliggørelsen af
denne beslutning give den alle oplysninger, som kan
bekræfte, at der er indledt en tilbagebetalingsprocedure
overfor AVR IW (opkrævningsordrer osv.) -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Godtgørelsen for driftsunderskud, godtgørelsen for omkostningerne ved lukning af roterovnene og statens garanti for at ville
afholde 30 % af afmonterings- og oprydningsomkostningerne
udgør, således som de fremgår af koncessionsaftalen mellem
Nederlandene og AVR Nuts, og således som de delvis er
blevet iværksat af Nederlandene, statsstøtte i den betydning,
der anvendes i traktatens artikel 87, stk. 1.
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Artikel 2
På betingelserne i artikel 3 er den i artikel 1 omtalte statsstøtte,
med undtagelse af den støtte, som omtales i artikel 4, og som er
blevet videregivet til AVR IW, forenelig med fællesmarkedet, da
den kompenserer modtageren for omkostninger i forbindelse
med en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse i den
betydning, der anvendes i traktatens artikel 86, stk. 2.

L 84/55

2.
Tilbagefordringen sker straks og i overensstemmelse med
procedurerne i den nationale lovgivning, hvis disse procedurer
giver mulighed for at efterkomme beslutningen hurtigt og effektivt.
3.
Den støtte, der skal tilbagebetales, pålægges renter fra det
tidspunkt, den blev udbetalt til støttemodtageren, og indtil den
er blevet tilbagebetalt.

Artikel 3
1.
Støtten til AVR Nuts er ikke større end det samlede beløb
for de forudberegnede underskud, for de yderligere tab, AVR
Nuts faktisk har lidt, og for en rimelig fortjenstmargen i koncessionsaftalens løbetid. Hvis fortjenstmargenen i det tidsrum,
hvori støtten tildeles, i praksis viser sig at være større end
udbyttet af nederlandske statsobligationer forhøjet med to
procentpoint, tilpasser Nederlandene støttebeløbene med tilbagevirkende kraft.
2.
Nederlandene indsender en rapport over foranstaltningernes udførelse i 2004 samt årlige rapporter over anvendelsen
af garantien for afmonterings- og oprydningsomkostningerne og
over udførelsen af foranstaltningerne for C2-deponeringspladsen
i resten af dens levetid. Desuden indsender Nederlandene i
foråret 2006 en midlertidig rapport over kontrollen med godtgørelsen af lukningsomkostningerne og senest i foråret 2007 en
endelig rapport. I disse rapporter begrundes godtgørelserne og
der tages behørigt hensyn til punkterne i bilag II.
Artikel 4
Den støtte til AVR IW, som består af en godtgørelse af anskaffelsesomkostninger på 2,396 mio. EUR, er ikke forenelig med
fællesmarkedet.

4.
Renterne beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel V i forordning (EF) nr. 794/2004.
Artikel 6
1.
Nederlandene meddeler Kommissionen senest to måneder
efter denne beslutnings offentliggørelse, hvilke foranstaltninger
det allerede har truffet og planlægger at træffe for at kræve den i
artikel 4 nævnte støtte tilbagebetalt. Disse oplysninger gives ved
hjælp af spørgeskemaet i bilag III til denne beslutning.
2.
Nederlandene giver senest to måneder efter denne beslutnings offentliggørelse alle oplysninger, som bekræfter, at der er
indledt tilbagefordringsprocedure mod AVR IW.
Artikel 7
Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, 22. juni 2005

Artikel 5

På Kommissionens vegne

1.
Nederlandene træffer alle nødvendige foranstaltninger for
at kræve den i artikel 4 nævnte støtte til AVR IW tilbagebetalt.

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
METODE TIL BEREGNING AF DRIFTSBUDGETUNDERSKUDDENE
Metoden til forudberegning af budgetunderskuddene blev efter anmodning fra ministeriet for boliganliggender, fysisk
planlægning og miljø udarbejdet af en uafhængig konsulent. Metoden er dateret 16. april 2002.

Metoden bygger på en indgående analyse af budgetterne for 2002, hvorfra der er ekstrapoleret for 2003, idet der er taget
hensyn til alle faktorer, som kan forventes at påvirke det faktiske resultat for 2003. Årene derefter er behandlet på samme
måde, hver gang med et tidsrum på to år. AVR og Nederlandene er derefter, på grund af den uventede udvikling og den
eventuelle lukning af den anden RO, blevet enige om for 2004 kun at opstille et etårigt budget.

2002-budgettet bygger på indkomstoverslag, historiske nøgletal for variable omkostninger og overslag over andre
omkostninger. Desuden tages der hensyn til investeringsbudgettet for 2002-2016 samt til de særlige investeringer, der
er planlagt for 2002.

På dette grundlag blev der udarbejdet en forudberegningsmodel, der også omfatter resultater og opgørelser, balancer og
pengestrømsopgørelser. De vigtigste antagelser, som ligger til grund for denne forudberegningsmodel, er følgende:
— i det valgte scenario antages det, at der kan behandles ca. 85 000 t om året (når der tages hensyn til en vis stilstand på
grund af gentagne ekstraordinære hændelser), hvad der giver indkomster på anslået 30,5 mio. EUR
— ekstraordinære hændelser behandles ikke særskilt i denne model, da de antages at indgå i de gentagne ekstraordinære
hændelser
— når det gælder afskrivninger og omkostningsfordeling adskiller overslagene for 2003 sig fra overslagene fra 2002. Fra
2003 vil indkomster og omkostninger stige med 3,5 %. Der regnes også med en effektivitetsforøgelse
— de gamle materielle anlægsaktiver er vurderet til 0, da de ikke er økonomisk levedygtige uden støtten. De indgår dog i
den lejegodtgørelse, som AVR Chemie beregner til AVR Nuts. Denne lejegodtgørelse skal omfatte alle AVR Chemies
øvrige omkostninger, undtagen ekstramidler til C2-foranstaltningen (da det drejer sig om fortiden), dog inkluderet en
5 %-forhøjelse til skatteformål
— AVR Holding finansierer i betydeligt omfang AVR Chemie og AVR Nuts, hvorfor der beregnes en rente på 4,891 %
(i 2002 og 2003)
— fordelingen af AVR Holdings omkostninger er medregnet. For 2002 beløber de sig til 4,3 mio. EUR. For 2002 og
2003 omfatter fordelingen også et beløb på 400 000 EUR for kommercielle omkostninger, som ikke vil forekomme
efter 2003
— betingelserne for levering af tjenesteydelser mellem de forskellige AVR-datterselskaber er fastlagt i en serviceaftale.
Afregningspriserne beregnes som regel på grundlag af de kostpriser, der er blevet fastsat efter activity based costingmetoden, og desuden på grundlag af priser, som er i overensstemmelse med markedet
— der foretages ikke hensættelser til nedrivningsomkostninger, da betalingen af disse udgifter garanteres af AVR (70 %)
og staten (30 %)
— der foretages ikke hensættelser til personalefratrædelse, da virksomhedsaktiviteterne videreføres, og den finansielle
risiko ved eventuelle fremtidige fratrædelser forbliver hos virksomheden. Staten kan aldrig gøres ansvarlig for fremtidige omkostninger i forbindelse med personalefratrædelser, hvis AVR Nuts' aktiviteter indstilles. Staten kan aldrig
gøres ansvarlig for den fratrædelsesgodtgørelse, der eventuelt skal betales ved fremtidige fratrædelser som følge af
indstilling af aktiviteterne og/eller ophævelse af aftalen med AVR.
— AVR Holding er ansvarlig for negative resultater og for følgerne af manglende opfyldelse af bestemte kvalitets-,
sikkerheds- og miljøkrav, og der må tages hensyn til ændrede miljøkrav (der blev foretaget en enkelt, klart afgrænset
undtagelse, som kan drøftes med staten)
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— der var særlige bestemmelser om en eventuel opjustering af støtten i tre særlige tilfælde i forbindelse med: 1) den
tilladte temperatur i efterforbrændingskammeret, 2) eventuelle besparelser ved anvendelse af sekundært brændsel, hvad
der skulle være genstand for et forsøg, og 3) det juridiske spørgsmål om, hvorvidt der skal betales forbrugstakster af
olieholdige affaldsstoffer.
2002
forudberegnet

2003
forudberegnet

2003
faktisk

2004
forudberegnet

Indtægter af RO-affald

29,3

30,4

22,8

15,9

Indtægter af C2-affald

0,5

0,5

1,2

1,2

Indtægter af damp

0,6

0,7

0,7

0,4

Samlede indtægter

30,5

31,6

24,7

17,5

Resultater

Rå-, hjælpestoffer og energi

3,8

3,9

3,0

2,4

Deponering af reststoffer

2,0

2,1

1,2

1,0

Behandling (opbevaring)

2,0

2,1

1,8

0,5

Transportomkostninger

0,2

0,2

0,3

0,2

Variable omkostninger i alt

8,0

8,2

6,4

4,1

Personaleomkostninger

3,8

4,0

4,2

3,6

Eksternt personale

0,3

0,3

0,7

0,4

Vedligeholdelse

7,8

8,1

7,0

6,0

Fratrædelsesordninger

–

–

0,7

0,2

Driftsordninger

–

–

–

–

Generelle omkostninger

0,6

0,6

2,4

0,8

12,5

12,9

15,0

11,0

Omkostninger beregnet af AVR Holding

4,3

4,0

2,8

3,6

Andre indirekte omkostninger

5,4

5,6

3,9

3,8

Indirekte faste omkostninger i alt

9,8

9,6

6,7

7,4

Lejeomkostninger beregnet af AVR

2,0

3,5

3,7

3,1

Afskrivning

0,1

0,2

0,2

0,5

Renteomkostninger

0,2

0,0

0,6

0,3

Driftsunderskud

1,6

2,9

7,8

8,9

Direkte faste omkostninger i alt

AVR Holdings omkostninger, som delvis er medregnet i budgettet, omfatter bl.a. omkostninger til sikkerhed, kantine,
administration, fælles faciliteter, ledelse og IKT. De omkostninger, AVR Holding har beregnet, bygger på detaljerede
overslag.
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BILAG II
PUNKTER, SOM SKAL INDGÅ I DEN EFTERFØLGENDE KONTROL MED, AT DER IKKE FOREKOMMER
OVERKOMPENSATION
Driftsbudget 2004, 2005 og 2006
— Faktiske indtægter og faktiske omkostninger
Godtgørelse for aftalte investeringer, for så vidt disse endnu ikke er afskrevne
— Kontrol af de enkelte investeringers direkte tilknytning til den pågældende tjenesteydelse af almindelig økonomisk
interesse
— Indtægter fra salg af de pågældende aktiver og fra fordele ved fortsat udnyttelse til andre formål.
Lukningsgodtgørelse på grund af fremskyndet lukning
— De faktiske omkostninger ved fremskyndede afskedigelser: angivelse af, hvorvidt den pågældende arbejdstager er heleller deltidsbeskæftiget i forbindelse med den pågældende tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, faktiske
betalinger til de pågældende arbejdstagere, faktisk varighed af betalinger i forbindelse med forflytning i eller uden for
AVR.
— Løbende faste omkostninger. Generelle RO-omkostninger: kontrol af, om manglende dækning er korrekt og ikke
dækket ind på anden måde. Kontrol af faktiske regnskabsomkostninger, juridiske omkostninger og bankomkostninger,
kontrol af faktiske omkostninger til andre elementer.
— Løbende faste omkostninger: sikkerhed, kantine, indkøb, administrationsanlæg på Professor Gerbrandyweg: faktiske
omkostninger til strømforsyning på grundlag af den faktiske lukningsdato eller datoen for afvikling af anlægget
sammen med Eneco, overtagne omkostninger til kontorleje osv. idet der tages hensyn til indtægter fra faktisk
genbrug, kontrol af om manglende dækning for restaurationsindkøb, lagerplads og sikkerhed er korrekt og ikke
dækket ind på anden måde.
— Løbende faste omkostninger: IKT-infrastruktur: kontrol af om manglende dækning for infrastruktur ikke er dækket ind
på anden måde.
— Løbende faste omkostninger: personaleomkostninger: faktiske omkostninger til telefoncentral og lejede faste kredsløb.
— Løbende faste omkostninger: leje/leasing: faktisk manglende dækning for specialiserede lastbiler og gaffeltrucks og
faktiske indtægter ved salg eller ved alternativ anvendelse inden for AVR.
— Løbende faste omkostninger: andre generelle omkostninger: faktiske omkostninger og faktiske omkostningsnedsættelser i forbindelse med vedligeholdelses- og rengøringskontrakter.
— Løbende faste omkostninger:
Garanti
— Kontrol af de faktiske afmonterings- og oprydningsomkostninger i forbindelse med afmontering og rengøring af
anlæg, som er blevet direkte benyttet til den pågældende tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse.
Kontrollen omfatter en beregning, der viser, at støtten ikke har medført et udbytte, som er højere end udbyttet af
nederlandske statsobligationer forhøjet med to procentpoint.
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BILAG III
Oplysninger om gennemførelsen af Kommissionens beslutning i sag C 43/2003 - Nederlandene, driftsstøtte til
AVR til behandling af farligt affald
1. Beregning af de beløb, der skal tilbagebetales
1.1 De bedes oplyse følgende om den ulovlige støtte, der er udbetalt til støttemodtageren:

Dato (°)

Støttebeløb (*)

Valuta

Støttemodtagerens identitet

AVR IW

(°) Det eller de tidspunkter, hvor støtten (eller støttetrancher) er stillet til støttemodtagerens rådighed. (Når støtteforanstaltningen
omfatter flere trancher og støttebetalinger benyttes forskellige linjer).
(*) Det støttebeløb, der er stillet til støttemodtagerens rådighed (i bruttosubventionsækvivalent)

Bemærkninger:
1.2 De bedes gøre nærmere rede for, hvordan renterne af den støtte, der skal tilbagebetales, beregnes.
2. Planlagte og gennemførte foranstaltninger med henblik på tilbagebetaling af støtten
2.1 De bedes gøre nærmere rede for, hvilke foranstaltninger der er truffet, og hvilke der er planlagt for at sikre en
omgående og effektiv tilbagebetaling af støtten. De bedes også gøre rede for, hvilke alternative foranstaltninger for
iværksættelse af tilbagebetalingen den nationale lovgivning indeholder. I givet fald anføres også retsgrundlaget for
de gennemførte/planlagte foranstaltninger.
2.2 Hvornår skal tilbagebetalingen senest være afsluttet?
3. Allerede stedfunden tilbagebetaling
3.1 De bedes give følgende oplysninger om de støttebeløb, der er blevet tilbagebetalt af støttemodtageren

Dato for støttens
tilbagebetaling

Tilbagebetalt støttebeløb

Valuta

Støttemodtagerens identitet

AVR IW

3.2 De bedes vedlægge oplysningsmateriale, som bekræfter tilbagebetalingen af de i tabellen i punkt 3.1 angivne
støttebeløb.
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det
tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om
markedsføring af biocidholdige produkter, og om ændring af forordning (EF) nr. 1896/2000
(Den Europæiske Unions Tidende L 307 af 24. november 2003)
Side 32, bilag I, i linjen med »5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol«, under »EF-nummer«:
I stedet for: »418-890-8«
læses:

»429-290-0«.

23.3.2006

EF-nummer

66603-10-9

CAS-nummer

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

6

PT06

7

PT07

8

PT08

9

PT09

10

PT10

11

PT11

12

PT12

13«

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

DA

I alle linjer med »5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol« ændres EF-nummeret til »429-290-0«.

2) Bilag IV:

»cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid,
kaliumsalt

Navn (EINECS
og/eller andre)

ii) Side 25, linjen med »cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt« ændres til følgende:

i) Side 24, i linjen med »5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol« ændres EF-nummeret til »429-290-0«.

1) Bilag II:

(Den Europæiske Unions Tidende L 178 af 9. juli 2005)

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1048/2005 af 13. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr.
2032/2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter
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Den Europæiske Unions Tidende
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