Den Europæiske Unions

Tidende
Retsforskrifter

Dansk udgave

ISSN 1725-2520

L 90

53. årgang
10. april 2010

Indhold

II

Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER
★

Kommissionens forordning (EU) nr. 297/2010 af 9. april 2010 om ændring af forordning (EF)
nr. 272/2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed (1)

1

★

Kommissionens forordning (EU) nr. 298/2010 af 9. april 2010 om ændring af Kommissionens
forordning (EF) nr. 1451/2007 for så vidt angår forlængelse af undtagelser fra forbud mod at
bringe biocidholdige produkter i omsætning (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Kommissionens forordning (EU) nr. 299/2010 af 9. april 2010 om faste importværdier med henblik på
fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

AFGØRELSER
2010/212/FUSP:
★

Pris: 3 EUR

DA

Rådets afgørelse 2010/212/FUSP af 29. marts 2010 vedrørende Den Europæiske Unions hold
ning med henblik på gennemgangskonferencen i 2010 mellem parterne i traktaten om ikkespredning af kernevåben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) EØS-relevant tekst

8

(Fortsættes på omslagets anden side)

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset
gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Indhold (fortsat)
2010/213/EU:
★

Kommissionens afgørelse af 18. december 2009 om statsstøtte C 34/07 (ex N 93/06) om
indførelse af en ordning om tonnageafgift til fordel for den internationale søtransportsektor
i Polen (meddelt under nummer K(2009) 10376) (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Berigtigelser
★ Berigtigelse til Kommissionens afgørelse af 11. juni 2009 om undertegnelse af et aftalememorandum

mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Organisation for Højenergifysik (CERN) (EUT L 161
af 24.6.2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DA

(1) EØS-relevant tekst

27

10.4.2010

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/1

II
(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 297/2010
af 9. april 2010
om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for
civil luftfartssikkerhed
(EØS-relevant tekst)

gende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i
bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 300/2008 (2) beskriver i afsnit A.3, hvilke metoder
der kan tillades til screening af indskrevet bagage, fragt
og post samt luftfartsselskabers post og materialer, der
skal lastes i et flys lastrum. Det er nødvendigt fra tid til
anden at tillade yderligere screeningmetoder, der har vist
sig at være effektive til screening af nogle eller alle typer
fragt, og at skabe retsgrundlag for udvikling af detaljerede
gennemførelsesforanstaltninger. Metaldetektorer anses for
et effektivt middel til screening af visse typer fragt.

EUROPA-KOMMISSION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser
om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forord
ning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør vedtages generelle foranstaltninger til supplering
af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssik
kerhed på områderne screening, adgangskontrol og
anden sikkerhedskontrol samt på områderne forbudte
genstande, anerkendelse af tilsvarende sikkerhedsnormer
i tredjelande, ansættelse og uddannelse af personale,
særlige sikkerhedsprocedurer og undtagelser fra sikker
hedskontrol.

(2)

Disse generelle foranstaltninger er nødvendige for at
opnå et fælles luftfartssikkerhedsniveau i EU, der
beskytter de rejsende mod ulovlige handlinger. »Onestop security« er EU-lovgivningens vigtigste middel til at
nå dette mål. Derfor er det altafgørende, at screeningme
toderne harmoniseres, så »one-stop security« kan opret
holdes inden for EU, herunder også for kontrol af væsker,
aerosoldåser og geléer, uden at det begrænser fordelene
ved det indre luftfartsmarked for EU's borgere.

(3)

Bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009
af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæg

(1) EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(4)

Ifølge forordning (EF) nr. 272/2009 betragtes væsker,
aerosoldåser og geléer ikke som en kategori af genstande,
som der kan nedlægges forbud mod at medbringe i secu
rity-beskyttede områder og om bord på fly. I stedet
kræver forordning (EF) nr. 272/2009, at der hurtigst
muligt og senest den 29. april 2010 udbredes metoder,
herunder teknologier, til at spore flydende sprængstoffer i
lufthavnene i hele EU.

(5)

Tiden er nu inde til, at begrænsningerne for væsker,
aerosoldåser og geléer ophører, idet forbuddet mod de
fleste væsker gradvis erstattes af et system til sporing af
flydende sprængstoffer. Til dette formål er det nødvendigt
at indføre overgangsforanstaltninger i en periode efter
april 2010, så der gradvis kan indføres metoder,
herunder teknologier, til at spore flydende sprængstoffer
i alle EU-lufthavne, uden at luftfartssikkerheden bringes i
fare. For at de retshåndhævende myndigheder kan
forhindre terroristangreb i fremtiden, skal der gælde en
effektiv ordning, indtil lufthavnene har fået installeret
pålidelige detektorer. Derfor er der brug for en ny frem
gangsmåde, der bør være på plads fra den 29. april 2013,
hvor alle lufthavne bør have kapacitet til at screene
væsker, aerosoldåser og geléer.

(2) EUT L 91 af 3.4.2009, s. 7.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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Denne fremgangsmåde bør dog ikke forhindre lufthav
nene i at installere og anvende udstyret tidligere, forudsat
at det opfylder de normer, der fastsættes i den gennem
førelseslovgivning, som Kommissionen vedtager. På
denne måde vil lufthavnene kunne gøre det lettere for
afrejsende passagerer at medbringe væsker, aerosoldåser
og geléer, for eksempel ved at forsyne en af checkskran
kerne i sikkerhedskontrollen med udstyr til sporing af
flydende sprængstoffer. Desuden kan nogle lufthavne
vælge at installere avanceret udstyr hurtigere.
I betragtning af, at der er behov for fleksibilitet i tilret
telæggelsen af sikkerhedsforanstaltningerne i lufthavnene,
forbliver de fælles grundlæggende normer for luftfarts
sikkerhed strengt teknologineutrale. Medlemsstaterne og
lufthavnene kan vælge, hvilke teknologier de vil indføre
og anvende på den mest virkningsfulde og effektive
måde, blandt de muligheder, der er anført i forordning
(EF) nr. 272/2009, som herved ændret.
Anvendelse af screeningudstyr, der kan spore flydende
sprængstoffer, kræver, at lufthavnene eller andre organi
sationer, der er ansvarlige for luftfartssikkerhed, anskaffer
og indfører udstyr, hvorom det er bevist, at det opfylder
de tekniske normer, der er fastlagt i henhold til artikel 4,
stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008. Medlemsstaterne
bør sikre, at alle nødvendige lovkrav er gennemført, så
udstyret kan installeres i tide til, at fristerne i denne
forordning overholdes.
I overgangsperioden bør passagerne informeres tydeligt
om, hvilke EU-lufthavne der benytter sig af screening af
væsker. Lufthavnene og luftfartsselskaberne bør samar
bejde om at sikre, at beslaglæggelse af væsker, aerosol
dåser og geléer kun bliver brugt som en sidste udvej.
De generelle foranstaltninger, der er fastlagt i forordning
(EF) nr. 272/2009, bør ændres, så der indføres bestem
melser, der tillader brug af metaldetektorer til screening
af indskrevet bagage, fragt og post, hvor det er relevant,
og som tillader, at der for en begrænset periode indføres
overgangsordninger for væsker, aerosoldåser og geléer,
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der medbringes i security-beskyttede områder og om
bord på fly, så luftfartssikkerheden ikke bringes i fare.
(11)

Forordning (EF) nr. 272/2009 bør derfor ændres.

(12)

Fremskridt af teknologisk og lovmæssig art, både på EUplan og internationalt plan, kan have konsekvenser for de
datoer, der fastsættes i denne forordning. Hvor det er
hensigtsmæssigt, kan Kommissionen fremsætte forslag
om ændring, idet navnlig udstyrets praktiske anven
delighed og hensynet til passagererne tages i betragtning.

(13)

Forordning (EF) nr. 300/2008 anvendes fuldt ud fra den
dato, der fastsættes i de gennemførelsesbestemmelser, der
vedtages efter procedurerne i samme forordnings
artikel 4, stk. 2 og 3, dog ikke senere end den
29. april 2010. Nærværende forordning bør derfor
anvendes fra den 29. april 2010 sammen med forord
ning (EF) nr. 300/2008 og retsakterne til supplering og
gennemførelse heraf.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssik
kerhed, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i forordning
nr. 300/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 ændres som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 29. april 2010.

Forordningen er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2010.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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BILAG
I bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 foretages følgende ændringer:
1) Punkt f) og g) i afsnit A.3 affattes således:
»f) sprængstofpartikeltester (ETD — Explosive Trace Detection)
g) simulatorkammer og
h) metaldetektorer.«
2) Efter afsnit B indsættes følgende afsnit B1:
»AFSNIT B1.
Væsker, aerosoldåser og geléer
Det er tilladt at medbringe væsker, aerosoldåser og geléer i security-beskyttede områder og om bord på fly, forudsat at
de er screenet eller undtaget fra screening i overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der
vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008.
1. Fra den 29. april 2011 skal det være tilladt at medbringe væsker, aerosoldåser og geléer, der er anskaffet i et
tredjelands lufthavn eller om bord på et ikke-EF-luftfartsselskabs fly, i security-beskyttede områder og om bord på
fly på betingelse af, at de pågældende genstande er pakket ind i en pose, der er i overensstemmelse med
Organisationen for International Civil Luftfarts anbefalede retningslinjer for sikkerhedskontrol, og at posen er
forsynet med et tydeligt bevis for, at genstandene er købt inden for de foregående 36 timer på lufthavnens
airside eller om bord på flyet. Væsker, aerosoldåser og geléer skal screenes i overensstemmelse med kravene i
de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008.
2. Senest fra den 29. april 2013 skal alle lufthavne screene væsker, aerosoldåser og geléer i overensstemmelse med
kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF)
nr. 300/2008.
3. Medlemsstaterne sikrer, at alle nødvendige lovkrav er gennemført, så udstyr til screening af væsker, som er i
overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i
forordning (EF) nr. 300/2008, kan indføres i tide til, at de frister, der er anført i stk. 1 og 2, overholdes.
Passagererne skal informeres tydeligt om, i hvilke EU-lufthavne det er tilladt at medbringe væsker, aerosoldåser og
geléer i det security-beskyttede område og om bord på fly, og om de eventuelle betingelser herfor.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 298/2010
af 9. april 2010
om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 for så vidt angår forlængelse af
undtagelser fra forbud mod at bringe biocidholdige produkter i omsætning
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(4)

Undersøgelsesprogrammet er ved direktiv 98/8/EF som
ændret ved direktiv 2009/107/EF (3) forlænget til den
14. maj 2014.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

(5)

Af hensyn til den indbyrdes overensstemmelse bør
udløbsdatoen for undtagelserne i artikel 5 og 6 i forord
ning (EF) nr. 1451/2007 falde sammen med undersøgel
sesprogrammets afslutning.

(6)

Forordning (EF) nr. 1451/2007 bør ændres i overens
stemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocid
holdige Produkter —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige
produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af
4. december 2007 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, (2) indeholder
i bilag II en udtømmende liste over de aktive stoffer, der
skal vurderes som led i arbejdsprogrammet for systema
tisk undersøgelse af aktive stoffer, der allerede er på
markedet, i det følgende benævnt »undersøgelsespro
grammet«, og forbyder, at biocidholdige produkter, der
indeholder aktive stoffer, der ikke er opført i nævnte
bilag eller i bilag I eller IA til direktiv 98/8/EF, bringes
i omsætning.

Forordning (EF) nr. 1451/2007 giver imidlertid Kommis
sionen mulighed for at indrømme undtagelser fra
forbuddet, hvis en medlemsstat finder, at et aktivt stof
er væsentligt af sundheds- eller sikkerhedsmæssige
årsager eller af hensyn til beskyttelsen af kulturarven
eller er kritisk for samfundets funktion, og hvis der
ikke findes teknisk og økonomisk tilfredsstillende alter
nativer eller erstatninger, som er miljø- og sundhedsmæs
sigt acceptable, og bestemmer, at medlemsstaterne kan
tillade, at aktive stoffer, der udelukkende består af føde
varer eller foderstoffer, der forudsættes anvendt som
afskræknings- og tiltrækningsmidler i produkttype 19,
bringes i omsætning.

Disse undtagelser kan i dag anvendes indtil den 14. maj
2010, da undersøgelsesprogrammet oprindelig forven
tedes at være afsluttet på den dato.

(1) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1451/2007 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 5, stk. 3, affattes således:

»3.
På baggrund af de indkomne bemærkninger kan
Kommissionen indrømme undtagelse fra artikel 4, stk. 1,
således at stoffet kan bringes i omsætning i de ansøgende
medlemsstater, dog senest indtil datoen i artikel 16, stk. 2,
første afsnit, i direktiv 98/8/EF, under følgende forudsæt
ninger:

a) Medlemsstaterne skal sikre, at fortsat anvendelse kun er
mulig, hvis produkter, der indeholder stoffet, godkendes
til den tilsigtede nødvendige anvendelse.

b) Medlemsstaterne skal under hensyntagen til alle tilgænge
lige oplysninger slutte, at fortsat anvendelse med rime
lighed kan antages ikke at have nogen uacceptable virk
ninger for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

c) Medlemsstaterne skal pålægge alle de fornødne risikobe
grænsende foranstaltninger ved godkendelse.
(3) EUT L 262 af 6.10.2009, s. 40.
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d) Medlemsstaterne skal sikre, at mærkningen af således
godkendte biocidholdige produkter, der fortsat er i
omsætning efter den 1. september 2006, ændres på en
sådan måde, at den svarer til de anvendelsesbetingelser,
medlemsstaterne har fastsat i overensstemmelse med
dette stykke.
e) Medlemsstaterne skal sikre, at indehaverne af godken
delser eller de pågældende medlemsstater søger efter
alternativer, hvis sådanne findes, eller at der udarbejdes
et dossier til indsendelse ifølge proceduren i artikel 11 i
direktiv 98/8/EF senest to år før datoen i artikel 16, stk.
2, første afsnit, i direktiv 98/8/EF.«
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2) Artikel 6, første afsnit, affattes således:
»Uanset artikel 4, stk. 1, kan medlemsstaterne, dog højst
indtil datoen i artikel 16, stk. 2, første afsnit, i direktiv
98/8/EF, tillade, at aktive stoffer, der udelukkende består af
fødevarer eller foderstoffer, der forudsættes anvendt som
afskræknings- og tiltrækningsmidler i produkttype 19,
bringes i omsætning.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2010.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 299/2010
af 9. april 2010
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

ud fra følgende betragtning:

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af
resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under
Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af
faste importværdier for tredjelande for de produkter og
perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96
og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forord
ning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 10. april 2010.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2010.
For Kommissionen
På formandens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
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BILAG
Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode

(1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

160,8
113,1
135,9
140,7
115,0
133,1

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

92,1
75,2
126,1
97,8

0709 90 70

MA
TR
ZZ

64,6
115,1
89,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

48,9
50,4
49,9
56,1
65,2
54,1

0805 50 10

EG
IL
TR
ZA
ZZ

65,1
66,2
63,8
71,7
66,7

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

94,9
84,8
112,7
87,6
73,9
22,1
123,3
131,8
74,3
82,6
88,8

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

84,6
111,3
52,9
85,9
83,7

(1) Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden
oprindelse«.
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AFGØRELSER
RÅDETS AFGØRELSE 2010/212/FUSP
af 29. marts 2010
vedrørende Den Europæiske Unions holdning med henblik på gennemgangskonferencen i 2010
mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(5)

FN's Sikkerhedsråd, der var forsamlet på stats- og rege
ringschefniveau, vedtog med enstemmighed resolution
1887 (2009), der tager sigte på at opbygge en mere
sikker verden for alle og skabe betingelserne for en
verden uden kernevåben i overensstemmelse med NPT
på en måde, der fremmer international stabilitet, og
som er baseret på princippet om uformindsket sikkerhed
for alle, og opfordrer alle stater, der ikke er parter i NPT,
til at tiltræde den som deltagende stater, der ikke besidder
kernevåben, og opfordrer de deltagende stater i NPT til at
overholde alle deres forpligtelser fuldt ud og leve op til
deres tilsagn i henhold til NPT og til at samarbejde,
således at man på NPT-gennemgangskonferencen i
2010 kan formå at styrke NPT og opstille realistiske og
opnåelige mål for alle NPT's tre søjler: ikke-spredning,
anvendelse af kerneenergi til fredelige formål og nedrust
ning.

(6)

Siden 2004 har Rådet vedtaget flere fælles aktioner om
støtte til Den Internationale Atomenergiorganisations
(IAEA) aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og
kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af
EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben,
herunder senest fælles aktion 2008/314/FUSP af 14. april
2008 (3).

(7)

Den 8. december 2008 vedtog Rådet konklusioner om et
EU-bidrag på op til 25 mio. EUR til oprettelsen af en
bank for nukleart brændsel i IAEA-regi.

(8)

Siden 2006 har Rådet vedtaget flere fælles aktioner om
støtte til aktiviteter i Den Forberedende Kommission for
Organisationen for Traktaten om et Altomfattende
Forbud mod Atomprøvesprængninger med henblik på
at styrke dens overvågnings- og kontrolkapaciteter.
Disse inkluderer senest fælles aktion 2008/588/FUSP (4).
Herudover har Rådet fremmet en snarlig ikrafttræden og
universalisering af traktaten om et altomfattende forbud
mod atomprøvesprængninger (CTBT).

(9)

USA's præsident har indkaldt til et topmøde om nuklear
sikkerhed den 13. april 2010 med henblik på at styrke
tilsagnet om global nuklear sikkerhed, herunder tackling
af truslen om nuklear terrorisme.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union anerkender fortsat traktaten om
ikke-spredning af kernevåben (NPT) som hjørnestenen i
den samlede ordning for ikke-spredning af kernevåben og
som det afgørende grundlag for den fortsatte atomned
rustning i henhold til artikel VI i NPT samt et vigtigt led i
den øgede udvikling af anvendelsen af kerneenergi til
fredelige formål.

(2)

Den 12. december 2003 vedtog Det Europæiske Råd
EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben
som rettesnor for sin indsats på dette område. Den
8. december 2008 vedtog Rådet et dokument om »Nye
EU-aktionslinjer i bekæmpelsen af spredning af masseø
delæggelsesvåben (WMD) og deres fremføringsmidler«.

(3)

Den 12. december 2008 godkendte Det Europæiske Råd
Rådets erklæring om styrkelse af den internationale
sikkerhed og bekræftede dermed igen, at det er fast
besluttet på at bekæmpe spredningen af masseødelæggel
sesvåben og deres fremføringsmidler, og fremmede i den
forbindelse de konkrete og realistiske nedrustningsinitia
tiver, som Unionen har forelagt for FN's Generalforsam
ling.

(4)

FN's Sikkerhedsråd vedtog med enstemmighed resolution
1540 (2004), hvori spredning af masseødelæggelsesvåben
og disses fremføringsmidler betegnes som en trussel mod
den internationale fred og sikkerhed. Den 12. juni 2006
vedtog Rådet fælles aktion 2006/419/FUSP (1) og den
14. maj 2008 vedtog Rådet fælles aktion
2008/368/FUSP (2), der begge støtter gennemførelsen af
De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540
(2004) inden for rammerne af gennemførelsen af EU's
strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben.

(1) EUT L 165 af 17.6.2006, s. 30.
(2) EUT L 127 af 15.5.2008, s. 78.

(3) EUT L 107 af 17.4.2008, s. 62.
(4) EUT L 189 af 17.7.2008, s. 28.
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På 1995-konferencen om gennemgang og forlængelse af
NPT mellem parterne heri blev der vedtaget afgørelser
om forlængelse på ubestemt tid af gyldigheden af NPT,
om principper og mål for ikke-spredning af kernevåben
og atomnedrustning, om styrkelse af processen for
gennemgang af NPT og om en resolution vedrørende
Mellemøsten.

(11)

På NPT-gennemgangskonferencen i 2000 blev der
vedtaget et slutdokument.

(12)

Den 25. april 2005 vedtog Rådets fælles holdning
2005/329/FUSP vedrørende gennemgangskonferencen i
2005 mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af
kernevåben (1).

(13)

Komitéen til Forberedelse af NPT-gennemgangskonfe
rencen i 2010 har afholdt tre møderækker, den
30. april-11. maj 2007 i Wien, den 28. april-9. maj
2008 i Genève og den 4.-15. maj 2009 i New York.

(14)

På baggrund af resultaterne af NPT-gennemgangskonfe
rencen i 2000 og NPT-gennemgangskonferencen i 2005
samt af drøftelserne under de tre møderækker i Komitéen
til Forberedelse af NPT-gennemgangskonferencen i 2010
er det i betragtning af den nuværende situation hensigts
mæssigt at ajourføre og videreudvikle de mål, der er
opstillet i fælles holdning 2005/329/FUSP, og de initia
tiver, der er taget i henhold dertil —
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Artikel 2
På NPT-gennemgangskonferencen i 2010 arbejder Unionen
navnlig frem mod at sikre, at de i NPT deltagende stater (i
det følgende benævnt »de deltagende stater«) tager følgende
prioriteringer op:

1) at opnå en fornyet bekræftelse fra alle de deltagende stater af
deres tilsagn om at overholde deres forpligtelser og opfylde
målene i NPT og om at gøre NPT universel

2) at styrke gennemførelsen af NPT gennem vedtagelse af et sæt
konkrete, effektive, pragmatiske og konsensusprægede foran
staltninger med henblik på at intensivere den internationale
indsats mod spredning, at fortsætte nedrustningen og sikre
den ansvarlige udvikling af anvendelsen af kerneenergi til
fredelige formål samt gøre fremskridt med hensyn til at
gennemføre NPT-resolutionen om Mellemøsten fra 1995

3) at opnå fornyet bekræftelse af tilsagnet om og understrege
nødvendigheden af konkrete fremskridt med hensyn til
processerne for kontrol og nedrustning på kernevåben
området, især ved hjælp af en samlet reduktion af verdens
kernevåbenlager i overensstemmelse med artikel VI i NPT,
under hensyntagen til de staters ansvar, der har de største
arsenaler, og at nå til enighed om specifikke og snarlige
foranstaltninger, herunder at opnå traktaten om et altomfat
tende forbud mod atomprøvesprængningers (CTBT) hurtige
ikrafttræden, og indlede forhandlinger på nedrustningskonfe
rencen om en traktat om forbud mod produktion af fissilt
materiale til brug for kernevåben eller andre nukleare
sprænglegemer (FMCT) som afgørende skridt for at opfylde
forpligtelserne og nå målene i artikel VI i NPT

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Det er Unionens mål at styrke den internationale ordning for
ikke-spredning af kernevåben ved at arbejde for et omfattende
og afbalanceret resultat af gennemgangskonferencen i 2010
mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben
(NPT) med henblik på at gøre konkrete og realistiske fremskridt
i retning af at nå målene i NPT.

For at nå dette mål bør Unionen især sigte mod at fremme
vedtagelsen af et sæt konkrete, effektive, pragmatiske og
konsensusprægede forslag med henblik på at intensivere den
internationale indsats mod spredning, fortsætte nedrustning og
sikre den ansvarlige udvikling af anvendelsen af kerneenergi til
fredelige formål i de lande, der ønsker at udvikle deres kapaci
teter på dette område. Med henblik herpå har Unionen udar
bejdet og forelagt NPT-gennemgangskonferencen i 2010 et
arbejdspapir med fremadrettede forslag fra EU vedrørende alle
tre søjler i NPT (2), der skal indgå i en ambitiøs handlingsplan til
vedtagelse på NPT-gennemgangskonferencen i 2010.
(1) EUT L 106 af 27.4.2005, s. 32.
(2) NPT/CONF.2010/PC.III/WP.26.

4) at forbedre effektiviteten og fuldstændigheden af ordningen
for ikke-spredning af kernevåben ved at gøre indgåelsen af
en generel kontrolaftale og en tillægsprotokol til standarden
for kontrol i henhold til artikel III i NPT

5) at styrke NPT gennem en fælles forståelse mellem de delta
gende stater om, hvordan tilfælde af en deltagende stats
opsigelse af NPT kan tackles på en effektiv måde

6) at håndhæve NPT under iagttagelse af de nuværende store
udfordringer i forbindelse med spredning, navnlig i Den
Demokratiske Folkerepublik Korea og Den Islamiske
Republik Iran, gennem en fælles forståelse mellem de delta
gende stater om, hvordan tilfælde af manglende overholdelse
kan tackles på en målrettet og effektiv måde

7) at udbygge anerkendelsen og støtten med hensyn til
ansvarlig udvikling af anvendelsen af kerneenergi til fredelige
formål under de bedst mulige forhold med hensyn til
sikkerhed, sikring og ikke-spredning og med hensyn til
multinationale tiltag ved det nukleare brændselskredsløb.
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Artikel 3
For at nå det mål, der er omhandlet i artikel 1, og de priorite
ringer, der fastlagt i artikel 2, skal Unionen:

a) bidrage til en struktureret og afbalanceret undersøgelse på
NPT-gennemgangskonferencen i 2010 af, hvordan NPT
fungerer, herunder gennemførelsen af de forpligtelser, som
de deltagende stater har indgået som led i NPT, samt fast
læggelsen af de områder og de midler, hvormed der i frem
tiden skal søges opnået yderligere fremskridt, navnlig med
henblik på NPT-gennemgangskonferencen i 2015

b) bidrage til at tilvejebringe bred enighed på grundlag af den
ramme, der er fastlagt i NPT, ved at støtte de afgørelser og
den resolution om Mellemøsten, der blev vedtaget på NPTrevisions- og forlængelseskonferencen i 1995 og slutdoku
mentet fra NPT-revisionskonferencen i 2000 og, under
hensyntagen til den nuværende situation og bl.a. arbejde
for følgende centrale elementer:

1) Indsats for at bevare NPT's integritet og styrke dens
autoritet og gennemførelse.

2) Anerkendelse af, at NPT er et enestående og uerstatteligt
multilateralt instrument til at opretholde og styrke inter
national fred, sikkerhed og stabilitet, da den fastlægger
den retlige ramme for at forebygge en øget spredning af
kernevåben, yderligere at udvikle et kontrolsystem, der
sikrer, at de stater, der ikke besidder kernevåben, udeluk
kende anvender kerneenergi til fredelige formål, og at
den udgør det afgørende grundlag for den fortsatte
atomnedrustning i overensstemmelse med artikel VI
samt et vigtigt led i videreudviklingen af anvendelsen
af kerneenergi til fredelige formål, idet det understreges,
at NPT med sine tre gensidigt støttende søjler varetager
fælles sikkerhedsinteresser for alle deltagende stater.

3) Understregning af, at det er absolut nødvendigt at sikre,
at alle deltagende stater overholder samtlige bestem
melser i NPT fuldt ud.

4) Understregning af nødvendigheden af, at de deltagende
staters politikker og strategier er i overensstemmelse
med NPT's bestemmelser.

5) Bestræbelse på at gøre NPT universel; opfordring til alle
stater, der ikke er parter i NPT, om at de snarest bliver
deltagende stater i NPT, som deltagende stater, der ikke
besidder kernevåben, og at de, indtil de tiltræder NPT,
overholder vilkårene heri og forpligter sig til ikke-spred
ning og nedrustning.

6) Udtryk for tilfredshed med civilsamfundets bidrag med
hensyn til at fremme NPT's principper og mål.
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7) Fornyet bekræftelse af tilsagnet om at opbygge en mere
sikker verden for alle og om at skabe betingelserne for
en verden uden kernevåben i overensstemmelse med
målene i NPT i overbevisning om, at de skridt, der
tages på vejen mod dette mål, også kan bidrage væsent
ligt til at øge sikkerheden for alle.

8) Udtryk for tilfredshed med de betydelige kernevåbenre
duktioner, der er sket siden den kolde krigs afslutning,
navnlig for så vidt angår to EU-medlemsstater; under
stregning af nødvendigheden af en samlet reduktion af
kernevåbenlagrene i de fortsatte systematiske og gradvise
bestræbelser hen imod atomnedrustning i henhold til
artikel VI i NPT, idet der tages hensyn til de staters
særlige ansvar, der har de største lagre; i den forbindelse
udtryk for tilfredshed med forhandlingerne om en ny
START-aftale mellem USA og Den Russiske Føderation;
understregning af, at der skal gøres yderligere fremskridt
med at mindske deres våbenlagre og reducere bered
skabet af nukleare våbensystemer til det nødvendige
minimumsniveau.

9) Med hensyn til ikke-strategiske kernevåben:

i) opfordring af alle deltagende stater, som råder over
sådanne våben, til at medregne dem i deres generelle
rustnings- og nedrustningskontrolproces, med
henblik på deres verificerbare og irreversible nedskæ
ring og afskaffelse

ii) tilslutning til betydningen af yderligere gennemsigtig
hedsfremmende og tillidsskabende foranstaltninger
for at fremskynde denne atomnedrustningsproces

iii) tilskyndelse af USA og Den Russiske Føderation til at
bygge videre på de ensidige præsidentinitiativer fra
1991/92 og medtage ikke-strategiske kernevåben i
den næste bilaterale kernevåbenreduktionsrunde,
hvilket vil medføre lavere lofter for antallet af både
strategiske og ikke-strategiske kernevåben i deres
arsenaler.

10) Anerkendelse af anvendelsen af princippet om irreversi
bilitet i forbindelse med alle nedrustnings- og kontrol
foranstaltninger på kernevåbenområdet for at bidrage til
opretholdelse og styrkelse af international fred,
sikkerhed og stabilitet, idet er tages hensyn til disse
betingelser.

11) Anerkendelse ud fra et atomnedrustningssynspunkt af
betydningen af programmer til destruktion og afskaffelse
af kernevåben og eliminering af fissilt materiale som led
i G8's globale partnerskab.
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12) Fortsættelse af bestræbelserne på at sikre verificerbarhed,
åbenhed og andre tillidsskabende foranstaltninger hos
atommagterne til støtte for yderligere fremskridt på
nedrustningsområdet og i den forbindelse udtryk for
tilfredshed med den øgede åbenhed, som nogle kerne
våbenstater har vist, herunder to EU-medlemsstater, med
hensyn til de kernevåben, de råder over, og opfordring
til, at andre gør det samme.
13) Fornyet bekræftelse også af tilsagnet om traktatbaseret
kontrol og nedrustning på kernevåbenområdet og
understregning af nødvendigheden af at komme videre
med de multilaterale bestræbelser og reaktivere de
multilaterale instrumenter, navnlig nedrustningskonfe
rencen.
14) Opfordring til staterne om at undertegne og ratificere
CTBT så hurtigt som muligt og uden betingelser, og
specielt de ni resterende stater, der er nævnt i bilag II
til CTBT, der endnu ikke har gjort dette, da CTBT er et
hovedelement i ordningen for nedrustning og ikkespredning af kernevåben og med henblik på dens ikraft
træden så hurtigt som muligt og i den forbindelse
udtryk for tilfredshed med, at USA for nylig har givet
sit tilsagn til at ratificere CTBT hurtigst muligt.
15) Opfordring til alle stater om at tilslutte sig et morato
rium for atomprøvesprængninger og om at afholde sig
fra enhver handling, der strider imod CTBT's forplig
telser og bestemmelser, indtil CTBT er trådt i kraft, og
om snarest muligt at nedlægge alle nukleare testanlæg
på en måde, der er gennemsigtig og åben for det inter
nationale samfund; understregning af betydningen af og
udtryk for tilfredshed med det arbejde, der er udført af
Den Forberedende Kommission for Organisationen for
CTBT, navnlig med hensyn til det internationale over
vågningssystem.
16) Udtryk for tilfredshed med vedtagelsen ved konsensus i
2009 af nedrustningskonferencens arbejdsprogram og
på denne baggrund opfordring til, at der straks indledes
og snarest afsluttes forhandlinger om FMCT på grundlag
af dokument CD/1299 af 24. marts 1995 og det heri
indeholdte mandat som fastlagt i nedrustningskonferen
cens afgørelse af 29. maj 2009 om et arbejdsprogram
for møderækkerne i 2009 (CD/1864).
17) Opfordring til alle berørte stater om, indtil FMCT er
trådt i kraft, at erklære og opretholde et moratorium
for produktion af fissilt materiale til fremstilling af
kernevåben og andre nukleare sprænglegemer samt at
nedlægge eller omlægge til udelukkende ikke-eksplosiv
udnyttelse de anlæg, der anvendes til produktion af
fissilt materiale til kernevåben; udtryk for tilfredshed
med initiativet fra de af de fem kernevåbenstater,
særligt inden for Unionen, som har indført moratorier
i den forbindelse og nedlagt sådanne anlæg.
18) Opfordring til alle de berørte stater om at træffe
passende konkrete foranstaltninger til begrænsning af
risikoen for, at en atomkrig bryder ud ved en fejltagelse.
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19) Fortsatte overvejelser om spørgsmålet om sikkerheds
garantier for de ikke-kernevåbenstater, der er deltagende
stater i NPT.
20) Opfordring til kernevåbenstaterne om at bekræfte de
eksisterende sikkerhedsgarantier, som FN's Sikkerhedsråd
har anført i resolution 984 (1995) i anerkendelse af, at
sådanne sikkerhedsgarantier styrker ordningen for ikkespredning af kernevåben, og om at undertegne og rati
ficere de relevante protokoller til de traktater om opret
telse af kernevåbenfrie zoner, der er udarbejdet efter
afslutningen af de fornødne konsultationer i overens
stemmelse med De Forenede Nationers Nedrustnings
kommissions (UNDC) retningslinjer fra 1999, idet det
erkendes, at sådanne zoner er omfattet af traktatfæstede
sikkerhedsgarantier.
21) Understregning af nødvendigheden af at fremme den
generelle våben- og nedrustningskontrolproces og opfor
dring til at nå videre inden for alle aspekter af nedrust
ning med henblik på at øge den globale sikkerhed.
22) Indsats for at få indledt konsultationer om en traktat om
forbud mod kort- og mellemdistance jord-til-jordmissiler.
23) Opfordring til universel anvendelse og faktisk gennem
førelse af Haagadfærdskodeksen mod spredning af balli
stiske missiler.
24) Understregning af betydningen af den globale tiltrædelse
og gennemførelse af konventionen om forbud mod
biologiske våben og toksinvåben, konventionen om
kemiske våben samt konventioner, foranstaltninger og
initiativer, som bidrager til kontrol med konventionelle
våben.
25) Indsats med henblik på løsning af problemer med
regional ustabilitet og usikkerhed samt konfliktsitua
tioner, som ofte er årsag til mange våbenprogrammer.

IKKE-SPREDNING

26) Anerkendelse af, at der har været store udfordringer for
så vidt angår spredning af kernevåben i de senere år,
navnlig i Den Demokratiske Folkerepublik Korea og Den
Islamiske Republik Iran, understregning af, at det inter
nationale samfund skal være parat til at tage disse udfor
dringer op, og understregning af nødvendigheden af at
gribe til beslutsom handling som reaktion herpå.
27) Understregning af, at det er nødvendigt at styrke FN’s
Sikkerhedsråds rolle, for at det som den endelige beslut
ningstager kan træffe passende foranstaltninger i tilfælde
af manglende overholdelse af de forpligtelser, der følger
af NPT, i overensstemmelse med Den Internationale
Atomenergiorganisations (IAEA’s) statut, herunder
anvendelsen af garantierne.
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28) Påmindelse om de mulige konsekvenser for den inter
nationale fred og sikkerhed i tilfælde af opsigelse af NPT;
indtrængende opfordring til det internationale samfund
om at reagere beslutsomt og hurtigst muligt på en
meddelelse om opsigelse og konsekvenserne heraf;
understregning af kravet om, at FN's Sikkerhedsråd
skal reagere med det samme, og navnlig at det omgå
ende skal behandle en hvilken som helst deltagende stats
meddelelse om opsigelse af NPT; indtrængende opfor
dring til deltagende stater om at fremme vedtagelsen af
foranstaltninger i denne henseende, herunder ordninger
til opretholdelse af passende IAEA-kontrolforanstalt
ninger for så vidt angår nukleare materialer, udstyr,
teknologier og anlæg, der er udviklet til fredelige formål.

29) Anmodning om at indstille nukleart samarbejde med en
stat, når IAEA ikke kan give tilstrækkelig sikkerhed for,
at denne stats nukleare program udelukkende er bestemt
til fredelige formål, indtil IAEA er i stand til at give en
sådan sikkerhed.

30) Opfordring til alle staterne i regionen om bl.a. at
komme nærmere oprettelsen i Mellemøsten af en zone
uden kernevåben samt andre masseødelæggelsesvåben
og disses fremføringsmidler, der kan kontrolleres effek
tivt, og at afstå fra foranstaltninger, der kan forhindre, at
dette mål nås; anerkendelse af betydningen af, at der nås
til enighed om konkrete praktiske skridt som del af en
proces, der omfatter alle stater i regionen, og som tager
sigte på at lette gennemførelsen af NPT-resolutionen fra
1995 om Mellemøsten.

31) Endvidere opfordring til, at alle deltagende stater og
navnlig deltagende stater, der har kernevåben, udbygger
deres samarbejde og gør deres yderste for, at regionale
parter opretter en zone i Mellemøsten uden kernevåben
samt andre masseødelæggelsesvåben og disses frem
føringsmidler, der kan kontrolleres effektivt, i overens
stemmelse med NPT-resolutionen fra 1995 om Mellem
østen.

32) Da Europas sikkerhed hænger sammen med sikkerheden
i Middelhavsområdet, skal gennemførelsen af en ordning
for ikke-spredning af kernevåben i denne region priori
teres højt.
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fremstillingen af strålespredningsanordninger, og i
denne forbindelse understregning af, at forpligtelserne i
forbindelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1540
(2004) og 1887 (2009) skal overholdes, og opfordring
til forbedret nuklear sikkerhed for højradioaktive stråle
kilder.

35) Opfordring til alle stater, der endnu ikke har gjort det,
om at undertegne, ratificere og gennemføre den inter
nationale konvention om bekæmpelse af nuklear terro
risme som en vigtig del af den internationale retlige
ramme for behandling af truslen om nuklear terrorisme.

36) I lyset af den øgede fare for nuklear spredning og terro
risme støtte til G8's globale partnerskabsinitiativ, IAEA's
indsats og andre multilaterale mekanismer i denne
henseende, herunder initiativet til bekæmpelse af spred
ning, det globale initiativ til bekæmpelse af nuklear
terrorisme og initiativet til begrænsning af de globale
trusler; udtryk for tilfredshed med sikkerhedsmålsætnin
gerne fra topmødet om global nuklear sikkerhed.

37) Anerkendelse af, at generelle kontrolaftaler med tillægs
protokoller har en hæmmende virkning på spredning af
kernevåben og udgør standarden for kontrol i dag.

38) Fortsat indsats med henblik på universalisering og styr
kelse af IAEA's kontrolsystem for at sikre øget spor
barhed af krænkelser af forpligtelserne til ikke-spredning,
navnlig ved at alle berørte stater vedtager og gennem
fører den generelle kontrolaftale og tillægsprotokollen
og, hvor det er relevant, den reviderede protokol for
mindre mængder for at styrke kontrolsystemet yder
ligere.

39) Indsats for at få NPT-gennemgangskonferencen i 2010
og IAEA's styrelsesråd til at anerkende, at indgåelse og
gennemførelse af en generel kontrolaftale sammen med
en tillægsprotokol er standarden for kontrol i dag i
henhold til artikel III i NPT.

40) Understregning af den særlige rolle, som IAEA spiller
ved kontrol af, om staterne overholder deres forplig
telser til ikke-spredning af kernevåben.

33) Anerkendelse af betydningen af kernevåbenfrie zoner for
fred og sikkerhed på grundlag af frivillige ordninger
mellem staterne i den pågældende region i overensstem
melse med UNDC's retningslinjer fra 1999.

41) Yderligere understregning af den vigtige rolle, som IAEA
spiller ved efter anmodning at hjælpe staterne med at
øge sikkerheden af nukleare materialer og anlæg og ved
at opfordre dem til at yde støtte til IAEA.

34) Understregning af, at det er nødvendigt at gøre alt hvad
der er muligt for at forebygge risikoen for nuklear terro
risme i forbindelse med terroristers mulige adgang til
kernevåben eller nukleart materiale, der kan indgå i

42) Anerkendelse af betydningen af en effektiv og passende
eksportkontrol i overensstemmelse med FN's Sikkerheds
råds resolution 1540 (2004) og 1887 (2009) samt
artikel III, stk. 2, i NPT.
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43) Gennemførelse på nationalt plan af en effektiv kontrol
med eksport, transit, omladning og reeksport, samt
passende love og forskrifter herom, og beslutsomme
internationale og nationale bestræbelser på at
bekæmpe finansiering af spredning og kontrollere
immaterielle overførsler af teknologi.

44) Iværksættelse af effektive, afskrækkende strafferetlige
sanktioner for spredningsaktiviteter med henblik på at
forebygge ulovlig eksport, transit, mellemhandel og
handel samt finansiering heraf, i overensstemmelse
med FN's Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004).

45) Opfordring til Zangger-Komitéen og Gruppen af Leve
randører af Nukleart Materiale (NSG) til at udveksle
deres erfaringer med eksportkontrol, således at alle
staterne følger Zangger-Komitéens ordninger og NSG's
retningslinjer og deres gennemførelse.

46) Understregning af, at det er nødvendigt at styrke NSG's
retningslinjer på et tidligt tidspunkt, navnlig for så vidt
angår eksportkontrol med berignings- og oparbejdnings
teknologier, og at arbejde internt i NSG mod at gøre
overholdelse af tillægsprotokollen til en betingelse for
nukleare forsyninger.

47) Opfordring til de deltagende stater i konventionen om
fysisk beskyttelse af nukleare materialer, om hurtigst
muligt at ratificere ændringen af konventionen for at
fremskynde dens ikrafttræden.

48) Tilskyndelse til udviklingen af spredningsresistente
teknologier, der er lette at kontrollere.

ANVENDELSE AF KERNEENERGI TIL FREDELIGE FORMÅL

49) Anerkendelse af, at de deltagende stater har ret til
kerneenergi til fredelige formål, i overensstemmelse
med artikel IV i NPT og under iagttagelse af artikel I,
II og III i NPT, bl.a. inden for el-produktion, industrien,
sundhedssektoren og på landbrugsområdet.

50) Fortsat forpligtelse til at sikre en ansvarlig udvikling af
anvendelsen af kerneenergi til fredelige formål under de
bedst mulige forhold med hensyn til sikkerhed, sikring
og ikke-spredning.

51) Tilskyndelse i denne henseende til, at de deltagende
stater på ny bekræfter og overholder de principper og
standarder, der gælder for en ansvarlig udvikling af
anvendelsen af kerneenergi til fredelige formål.

52) Understregning af betydningen af fortsat internationalt
samarbejde for at styrke den nukleare sikkerhed, sikker
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forvaltning af affald, strålingsbeskyttelse og civilretligt
ansvar på det nukleare område og opfordring til de
stater, der endnu ikke har gjort dette, til snarest muligt
at tiltræde alle relevante konventioner og at gennemføre
de heraf følgende forpligtelser i fuldt omfang.

53) Støtte til de nationale, bilaterale og internationale
bestræbelser på at uddanne den nødvendige kvalificerede
arbejdskraft for at sikre en ansvarlig udvikling af anven
delsen af kerneenergi til fredelige formål under de bedst
mulige forhold med hensyn til sikkerhed, sikring og
ikke-spredning.

54) Fortsat fast overbevisning om fordelene ved de multina
tionale tiltag ved det nukleare brændselskredsløb, i
hvilke sikringsmekanismer, enten enkeltvise eller i
forbindelse med andre supplerende mekanismer, ikke
må virke forvridende på det eksisterende velfungerende
marked og bør omfatte retten til at anvende kerneenergi
til fredelige formål ved at sørge for forsyningssikkerhed
for så vidt angår nukleart brændsel til lande, der udvikler
nukleare programmer under de bedst mulige forhold
med hensyn til sikkerhed, sikring og ikke-spredning.

55) Anerkendelse af, at en række initiativer, herunder opret
telsen af en bank med lavt beriget uran under IAEA's
kontrol, kan tilvejebringe backupmekanismer for inter
esserede lande og lette varige multilaterale løsninger.

56) Tilskyndelse til og deltagelse i en fortsat dialog og
konsultation med henblik på at afklare udestående
spørgsmål og øge støtten til multinationale tiltag ved
det nukleare brændselskredsløb.

Artikel 4
Unionens indsats som omhandlet i artikel 1, 2 og 3 består i:

a) demarcher med henblik på indtrængende at anmode de
deltagende stater, og, hvor det er relevant, stater, der ikke
er parter i NPT, om at støtte målene i artikel 1, 2 og 3 i
nærværende afgørelse.

b) opnåelse af medlemsstaternes tilslutning til udkast til forslag
om væsentlige spørgsmål, der på Unionens vegne skal fore
lægges til drøftelse mellem de deltagende stater, og som kan
danne grundlag for beslutninger på NPT-gennemgangskonfe
rencen i 2010.

c) erklæringer, der fremsættes af Den Europæiske Union under
generaldebatten og under drøftelserne i NPT-gennemgangs
konferencen i 2010's tre hovedkomitéer og deres hjælpe
organer.
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Artikel 5
Denne afgørelse får virkning på dagen for vedtagelsen.
Artikel 6
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2010.
På Rådets vegne
E. ESPINOSA

Formand
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KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 18. december 2009
om statsstøtte C 34/07 (ex N 93/06) om indførelse af en ordning om tonnageafgift til fordel for den
internationale søtransportsektor i Polen
(meddelt under nummer K(2009) 10376)
(Kun den polske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2010/213/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(5)

Kommissionens beslutning om at indlede proceduren
blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (8).
Kommissionen opfordrede interesserede parter til at
fremsætte bemærkninger til støtten.

(6)

Kommissionen modtog bemærkninger fra én interesseret
part (9). Den videresendte bemærkningerne til Polen, som
undlod at benytte sin ret til at kommentere dem.

(7)

Efter et møde mellem Kommissionens tjenestegrene og
de polske myndigheder den 14. januar 2009 gav de
polske myndigheder ved brev af 25. februar 2009 (10)
tilsagn om at ændre tonnageafgiftsordningen på en
række punkter, som ifølge Kommissionen i beslutningen
om at indlede proceduren var genstand for bekymring.
Ved brev af 24. marts 2009 (11), 26. oktober 2009 (12)
og 9. december 2009 (13) fremlagde de polske myndig
heder yderligere oplysninger.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 108, stk. 2, første afsnit (1),
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 i overensstemmelse med disse artikler (2), under
hensyntagen til disse bemærkninger og
ud fra følgende betragtninger:
1. PROCEDURE
(1)

Ved brev af 1. februar 2006 (3) anmeldte Polen en
ordning om tonnageafgift til Kommissionen. Sagen er
registreret under sagsnummer N 93/06.

2. DETALJERET BESKRIVELSE AF STØTTEN
(2)

Ved brev af 9. marts, 29. maj og 14. november 2006 og
11. april 2007 (4) anmodede Kommissionens tjenestegrene om yderligere oplysninger. Ved brev af 20. april,
9. maj og 6. september 2006 samt 5. januar og 8. juni
2007 (5) svarede de polske myndigheder Kommissionen.
Desuden blev der afholdt et teknisk møde den 19. januar
2007.

(3)

Ved brev af 12. september 2007 (6) underrettede
Kommissionen Republikken Polen om sin beslutning
om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure
efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, vedrørende støtten
(i det følgende benævnt »beslutningen om at indlede
proceduren«).

(4)

Polen fremsatte sine
18. oktober 2007 (7).

bemærkninger

ved

brev

2.1. Resumé
(8)

af

2.2. Ordningen om tonnageafgift
(9)

(1) Med virkning fra den 1.12.2009 er EF-traktatens artikel 87 og 88
blevet til henholdsvis artikel 107 og 108 i TEUF. De to sæt bestem
melser er i det væsentlige identiske. I denne afgørelse skal henvis
ninger til artikel 107 og 108 i TEUF efter omstændighederne forstås
som henvisninger til EF-traktatens artikel 87 og 88.
(2) EUT C 300 af 12.12.2007, s. 22.
(3) Registreret under ref. TREN(2006) A/12656.
(4) Ref. TREN(2006) D/204393, D/210227, D/223420 og
TREN(2007) D/307010.
(5) Registreret under ref. TREN(2006) A/19774, A/22657, A/31398 og
TREN(2007) A/21073, A/34300.
(6) Registeret under ref. K(2007) 4016.
(7) Registreret under ref. TREN(2007) A/45675.

I henhold til ordningen om tonnageafgift kan redere, der
beskæftiger sig med international søtransport, i stedet for
selskabsskat eller personlig indkomstskat vælge at betale
et engangsbeløb, der beregnes på grundlag af deres flådes
tonnage. International søtransport defineres som trans
port mellem en polsk havn og en udenlandsk havn,
mellem udenlandske havne eller mellem polske havne,
men kun under forudsætning af, at rejsen er en del af
en længere rejse, der også går til en udenlandsk havn.
Aktiviteter på ruter, der udelukkende befinder sig i Polen
(cabotage), er derfor ikke berettiget til tonnageafgift i
henhold til den aktuelle lov om tonnageafgift.

(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Den polske ordning om tonnageafgift blev indført ved
lov om tonnageafgift, vedtaget den 24. august 2006 (14).
Det er heri fastsat, at loven træder i kraft fra den
1. januar 2011, når Kommissionen har godkendt
ordningen.
Se fodnote 2.
Registreret under
Registreret under
Registreret under
Registreret under
Registreret under
Lovtidende 2006

ref. TREN(2007) A/51337.
ref. TREN(2009) A/10443.
ref. TREN(2009) A/13527.
ref. TREN(2009) A/34359.
ref. TREN (2009) A/387 44.
nr. 183, pkt. 1353.
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Lov om tonnageafgift giver i forbindelse med omsætning
fra støtteberettigede aktiviteter skibsbefragtere, som er
tonnageafgiftspligtige, mulighed for fritagelse fra betaling
af skat af fortjenesten som fastlagt i lov af 31. januar
1989 om den finansielle forvaltning af offentlige virk
somheder (15) og lov af 1. december 1995 om betalinger
af fortjenester i statsejede enkeltmandsvirksomheder (16).
Skibsbefragterne kan vælge tonnageafgiftsbehandlingen
ved at indgive en særlig erklæring om, at de ønsker
denne type beskatning.

Op til 1 000 NT

(17)

I brevet af 25. februar 2009 gav de polske myndigheder
tilsagn om at fjerne muligheden for at fradrage sociale
sikrings- og sygeforsikringsbidrag fra lov om tonnage
afgift, såfremt rederen er en fysisk person eller en
fysisk person i et partnerskab (19). Derfor vil disse
fradragsmuligheder ikke blive anvendt, og den samme
metode vil blive anvendt til beregning af tonnageafgifts
grundlaget og størrelsen af den tonnageafgift, der skal
betales, vil blive anvendt på alle de enheder, som er
berettiget til tonnageafgiften.

2.3. Kriterier for støtteberettigelse

Svarende til 0,5 EUR pr. 100 NT
til

Svarende til 0,35 EUR pr. 100 NT
over 1 000 NT

Fra
10 001
25 000 NT

til

Svarende til 0,20 EUR pr. 100 NT
over 10 000 NT

2.3.1. Støtteberettigede skibe
(18)

Svarende til 0,10 EUR pr. 100 NT
over 25 000 NT

Med henblik på beregningen rundes skibets nettokapa
citet op eller ned på følgende måde: en kapacitet på
mindre end 50 NT udelades, og en kapacitet på mindst
50 NT rundes op til nærmeste 100 NT.

(13)

Størrelsen af tonnageafgiften beregnes ud fra afgifts
grundlaget, hvortil der anvendes en sats på 19 %.

(14)

Størrelsen af tonnageafgiften beregnes i EUR og udbetales
i PLN under anvendelse af den af nationalbanken i Polen
offentliggjorte gennemsnitlige valutakurs, der foreligger
den sidste dag i den måned, hvor tonnageafgiften skal
betales. Størrelsen af den pligtige tonnageafgift beregnes
uden at fradrage nogen af de omkostninger, der opstår i
forbindelse med tilvejebringelsen af en sådan omsætning.

(15)

Privatpersoner eller medlemmer af et partnerskab, som er
omfattet af pligten til at betale personlig indkomstskat,
kunne fradrage bidrag til sygeforsikringen fra de tonnage
afgifter, de havde betalt direkte det pågældende skat
teår (17) (artikel 6 i lov om tonnageafgift), og det
sociale sikringsbidrag, de havde betalt i løbet af det
pågældende skatteår (18) kunne fradrages tonnageafgifts
grundlaget (artikel 4, stk. 3, i lov om tonnageafgift).

Beregning af indtægter baseret på fast sats

Fra
1 001
10 000 NT

Fra 25 001 NT

(12)

(16)

I henhold til artikel 5 i lov om tonnageafgift skal den
skattepligtige fortjeneste af berettigede aktiviteter for
hvert skib, der er genstand for tonnageafgifter, fastsættes
til en fast sats, der beregnes på grundlag af nettoton
nagen som følger: pr. 100 NT pr. påbegyndt 24-timers
periode, som svarer til driftsperioden for alle befragterens
fartøjer i en given måned, hvis indtægter er genstand for
tonnageafgift:
Skibets nettokapacitet

I henhold til artikel 8 i lov om tonnageafgift henhører
indtægterne fra en tonnageafgiftsvirksomheds salg af et
berettiget skib ikke under de tonnageafgiftspligtige
indtægter og pålægges afgift ud fra en standardsats på
15 %, når indtægterne ikke inden for tre år fuldt ud
benyttes til at erhverve, reparere, modernisere eller
tilpasse et andet skib.

(15) Lovtidende 1992 nr. 6, pkt. 27, som ændret.
(16) Lovtidende nr. 154, pkt. 792.
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Kun de søgående skibe, der er opregnet i det polske
skibsregister, er berettiget til tonnageafgift. Følgelig er et
støtteberettiget skib et skib, der sejler under polsk flag, og
som opererer inden for international søtransport og over
holder alle søfartskravene. For at få anerkendt et skib
som søgående kræves det normalt, at dette attesteres i
henhold til International Load Line eller the Safety of Life
at Sea Convention (i det følgende benævnt »SOLASkonventionen«) (20).

2.3.2. Støtteberettigede aktiviteter
(19)

De aktiviteter, der er berettiget til tonnageafgiften, er (21):

i) transport af gods og/eller passagerer

ii) redningsaktioner til søs

iii) bugsering til søs under forudsætning af, at mindst
50 % af omsætningen fra det arbejde, slæbebåden
faktisk udfører i et skatteår, henhører under ydelser
vedrørende søtransport og ikke bugsering til eller fra
en havn
(17) Som fastlagt i lov af 27.8.2004 om sundhedstjenester finansieret
ved offentlige midler; Lovtidende nr. 210/6, stk. 2135, som ændret.
(18) Som fastlagt i lov af 13.10.1998 om den sociale sikringsordning;
Lovtidende 2007 nr. 11, pkt. 74, som ændret.
(19) Jf. lovens art. 4, stk. 3-5, artikel. 6 og artikel 12, stk. 3.
(20) SOLAS-konventionen blev vedtaget af Den Internationale Søfarts
organisation (IMO) i London den 1.11.1974 (gennemført i polsk
lovtidende nr. 61, pkt. 318 og 319) sammen med protokollen til
samme konvention, som blev vedtaget i London den 17.2.1978
(gennemført i Polen; Lovtidende 1984, nr. 61, pkt. 320 og 321,
og 1986, nr. 35, pkt. 177).
(21) Artikel 3, stk. 1, i lov om tonnageafgift.
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iv) opmudring/sandsugning under forudsætning af, at
50 % af omsætningen fra det arbejde, opmudrings/sandsugningsfartøjerne faktisk udfører i et skatteår,
henhører under ydelser vedrørende søtransport af
materialerne.
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— administrerer en anden persons skib på denne
persons vegne og for dennes regning på grundlag af
en aftale, og som er indehaver af et overensstemmel
sesdokument (26).

(20)

I brevet af 25. februar 2009 gav de polske myndigheder
tilsagn om at ændre den ovennævnte anden og tredje
bestemmelse (22) ved, med henblik på at inddrage bugse
ring og opmudring/sandsugning i tonnageafgiftsord
ningen, at indføre et kriterium om, at mindst 50 % af
hver slæbebåds eller opmudrings-/sandsugningsfartøjs
årlige driftstid i et skatteår skulle udgøre søtransport.

(25)

Hvad angår den sidste betingelse (skibsadministration)
gav de polske myndigheder ved brev af 8. juni 2007
tilsagn om at tillade, at administrationsselskaber kun er
omfattet af tonnageafgiften, såfremt de både har ansvar
for den tekniske administration og besætningsadministra
tionen af skibene.

(21)

Desuden vedrører artikel 3, stk. 2, i lov om tonnageafgift
accessoriske aktiviteter, som er berettiget til tonnageafgift
under forudsætning af, at de er knyttet til de ovenfor
nævnte støtteberettigede tjenesteydelser.

(26)

Hertil kommer, at de polske myndigheder ved brev af
26. oktober 2009 (27) præciserede, at skibsadministra
tionsselskaberne overholder alle kravene i Kommissio
nens meddelelse om vejledning om statsstøtte til skibs
administrationsselskaber (i det følgende benævnt »vejled
ning om skibsadministration«) (28).

(22)

Artikel 3, stk. 3, i lov om tonnageafgift indeholder en
liste over aktiviteter, som aldrig er berettiget til tonnage
afgift, såsom undersøgelser af havbunden, fiskeri, bygge
virksomhed, arbejder under vandet mv.

(27)

Hvad navnlig angår betingelserne i vejledning om skibs
administration om, at skibsadministrationsselskaber skal
bidrage til EU's økonomi og beskæftigelsestal (afdeling
5.1), og at der skal være en økonomisk forbindelse
mellem de administrerede skibe og EU (afdeling 5.2),
gav de polske myndigheder tilsagn om, at den polske
lov om tonnageafgift vil kræve, at skibsadministrationen
skal udføres fra EU-området, og at navnlig EU-borgere vil
blive beskæftiget i de landbaserede aktiviteter eller på
skibene. Desuden er skibsadministration af skibe, som
ikke er fra EU, udelukket fra ordningen om tonnageafgift.

(28)

For så vidt angår kravet om overensstemmelse med EU's
og internationale standarder i vejledning om skibsadmini
stration (afdeling 5.3) præciserede de polske myndig
heder, at Polen er medlem af Den Internationale Søfarts
organisation, og at det som EU-medlemsstat opfylder alle
de internationale og europæiske standarder (29). En række
nationale retsakter sikrer rederes, skibsadministratorers
og andre virksomheders overholdelse af de internationale
krav (30), hvis anvendelse sikres og kontrolleres af de
respektive offentlige myndigheder.

(29)

For så vidt angår det krav til flagandelen, der gælder for
skibsadministratorer (afdeling 5.4 i vejledning om skibs
administration), fremhævede de polske myndigheder, at
den stringente forpligtelse for redere til at sejle under
polsk flag også gælder fuldt ud for skibsadministratorer.

2.3.3. Støtteberettigede enheder
(23)

Støtteberettigede virksomheder er erhvervsdrivende, der
opfylder bestemte kriterier.

(24)

En erhvervsdrivende er i artikel 2, stk. 3, i lov om tonna
geafgift defineret således: i) en privatperson (fysisk
person) eller en juridisk person, som har sin bopæl, sit
forretningssted eller hovedkontor i Polen, ii) en partner i
et partnerskab, interessentskab, selskab med begrænset
ansvar eller anpartsselskab, som har sit forretningssted,
hovedkontor eller bopæl i Polen, eller iii) en udenlandsk
entreprenør/virksomhed i den forstand, hvori udtrykket
anvendes i lov af 2. juli 2004 om de økonomiske akti
viteters frihed (23), som i Polen udøver aktiviteter, der er
berettiget til tonnageafgiften (24), og som opfylder mindst
en af de følgende betingelser:
— er direkte involveret i navigering ved hjælp af søfar
tøjer, som ejes personligt eller ejes af en anden
person, og er indehaver af et overensstemmelsesdoku
ment (25)
— ejer et skib, men er ikke personligt involveret i navi
geringen af sit eget skib eller en anden persons skib

(22) Fremgår af artikel 3, stk. 1, andet og fjerde led i lov om tonnage
afgift.
(23) Lovtidende nr. 173, pkt. 1807, som ændret.
(24) Se afsnit 2.3.2. ovenfor.
(25) Overensstemmelsesdokumentet udstedes i henhold til SOLASkonventionen til en befragter, som opfylder kravene i International
Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution
Prevention (herefter »ISM-koden«). ISA-koden blev vedtaget af IMO
ved resolution A.741(18) (gennemført i Polen, lovtidende vedrø
rende ministeriet for infrastruktur 2005, nr. 4, pkt. 28).

(26)
(27)
(28)
(29)

Jf. fodnote 25.
Registreret under ref. TREN (2009) A/34359.
EUT C 132 af 11.6.2009, s. 6.
Polen har navnlig tiltrådt konventionerne SOLAS, MARPOL og
STCW med alle de dertil hørende ændringer.
(30) Navnlig lov om sikkerhed til søs 2000 (med ændringer), lov om
forebyggelse af forurening fra skibe 1995 (med ændringer), lov om
maritimt udstyr 2004, lov om beskæftigelse på handelsskibe 1991
(med ændringer), lov om søfart 2001 (med ændringer.)
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Hvad angår de særlige krav om uddannelse og arbejds
forhold i afdeling 6 i vejledning om skibsadministration
gav de polske myndigheder ved brev af 9. december
2009 (31) tilsagn om, at de fra det tidspunkt, hvor lov
om tonnageafgift træder i kraft, vil stille krav om, at
hvert besætningsmedlems arbejdsgiver, hvad enten der
er tale om en reder eller et skibsadministrationsselskab,
skal overholde de særlige bestemmelser i konventionen
om søfarendes arbejdsforhold af 2006 (32) (33).
2.3.3. Strategisk og teknisk administration

(31)

(32)

(33)

I 33. betragtning til beslutningen om at indlede proce
duren var Kommissionens opfattelse for så vidt angår
strategisk administration, at »en tonnageafgiftsvirksomhed
skal træffe sine beslutninger om væsentlige kapital
udgifter og overdragelser i Polen. Under vurderingen
heraf vil de polske myndigheder tage hensyn til omfanget
af arbejdskraft baseret i tredjelande. som ledes af, og som
rapporterer til personale baseret i Polen. I forbindelse
med vurderingen af, om de strategiske opgaver udøves
i Polen, vil det endvidere være vigtigt at lokalisere hoved
kontorerne og den øverste ledelse samt lokalisere beslut
ningstagningen i både bestyrelsen og den administrative
ledelse«.
Med hensyn til den kommercielle administration bemær
kede Kommissionen i 34. betragtning til beslutningen
om at indlede proceduren, at »skattemyndighederne vil
kontrollere, at ruteplanlægningen, reservationer til passa
gerer eller fragt, provianterings- og cateringskibe, admini
stration og uddannelse af de ansatte, teknisk administra
tion af skibe, herunder beslutninger om reparationer og
vedligeholdelse af skibe, finder sted i Polen. Det er også
relevant at fastholde støttefaciliteter såsom uddannelsescentre, terminaler mv. i Polen samt omfanget af
arbejde udført af udenlandske kontorer eller filialer
under ledelse af personale, der er baseret i Polen. Den
omstændighed, at skibet sejler under polsk flag, og er
forsikret og finansieret i Polen, kan give de ovennævnte
elementer større vægt. Under alle omstændigheder skal
begge dele af testen, undersøgelsen af den strategiske
administration og den kommercielle administration
bestås«.
Som følge af beslutningen om at indlede proceduren
præciserede de polske myndigheder at de krav, der blev
nævnt i 33. og 34. betragtning til beslutningen, ikke er
korrekte, og at betingelserne i lov om tonnageafgifter
vedrørende de erhvervsdrivendes støtteberettigelse er
fakultative og ikke kumulative. Artikel 2, stk. 3, litra a)
og b), i lov om tonnageafgift bestemmer faktisk, at en
erhvervsdrivende (dvs. en person, der er berettiget til
tonnageafgift under forudsætning af, at vedkommendes

(31) Registreret under ref. TREN (2009) A/387 44.
(32) Gennemført i EU-retten ved Rådets direktiv 2009/13/EF af
16.2.2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem
»European Community Shipowners« Associations (ECSA) og »Euro
pean Transport Workers« Federation (ETF) om konventionen om
søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv
1999/63/EF (EUT L 124 af 20.5.2009, s. 30).
(33) Denne betingelse vil blive indført som en intern bestemmelse om
gennemførelsen af lov om tonnageafgift.

10.4.2010

aktiviteter er støtteberettigede) er »en fysisk eller juridisk
person, partner i et partnerskab, interessentskab, selskab
med begrænset ansvar eller anpartsselskab, som har sin
bopæl, sit forretningssted eller sin bestyrelse i Polen«.
Med andre ord skal kun én af de følgende tre betingelser
opfyldes: i) enten skal alle centrale beslutninger træffes i
Polen (herunder kommerciel og strategisk administra
tion), eller ii) hovedkontoret eller iii) den øverste ledelse
skal være etableret i Polen.

(34)

De polske myndigheder forklarede endvidere, at artikel 2,
stk. 3, litra c), i lov om tonnageafgift klart bestemmer, at
den erhvervsdrivende også kan være en udenlandsk
entreprenør (34), som udøver tonnageafgiftsberettigede
aktiviteter i Polen. Derfor er virksomheder ikke begrænset
til udelukkende at udøve virksomhed fra Polen med
henblik på at blive omfattet af den polske tonnageafgifts
ordning, men de kan være etableret i andre EU/EØSmedlemsstater.

2.3.5. Brug af indchartrede skibe
(35)

Som følge af beslutningen om at indlede proceduren
præciserede de polske myndigheder, at virksomheder i
henhold til lov om tonnageafgift (artikel 2, stk. 3, litra
a) — c)), hvis aktiviteter er begrænset til indchartrede
skibe på tids- eller rejsebasis, ikke kan omfattes af tonna
geafgifter. Følgelig er kun erhvervsdrivende som er
redere, eller som bruger indchartrede skibe uden besæt
ning eller administratorer berettigede til tonnageafgifter.

2.3.6. Afgrænsningsforanstaltninger
(36)

Lov om tonnageafgift indeholder en række afgræsnings
foranstaltninger med henblik på at undgå en afsmittende
virkning på aktiviteter i Polen eller i andre lande, som
ikke er støtteberettigede. Disse afgrænsningsforanstalt
ninger tilsigter at undgå, at ikke-kvalificerende aktiviteter
omfattes af tonnageafgiftsordningen (35).

2.3.7. »Alt eller intet«-muligheden
(37)

Artikel 3 og 4 i lov om tonnageafgift bestemmer at
redere, som er berettigede til tonnageafgifter, skal
inddrage alle berettigede skibe og alle berettigede aktivi
teter, der udøves ombord på disse skibe, i tonnageafgifts
ordningen. Følgelig er en selektiv brug af tonnageafgifts
ordningen (cherry picking) helt udelukket.

(38)

Denne regel finder også anvendelse på koncerner. Alle
berettigede selskaber i en koncern som er skattepligtige i
Polen, skal indtræde i den polske tonnageafgiftsordning
for så vidt angår alle de berettigede aktiviteter, så snart et
selskab i koncernen er indtrådt i ordningen.

(34) I den forstand, hvori udrykket anvendes i lov af 2.7.2004 om fri
udøvelse af økonomiske aktiviteter, Dz U. No 173, punkt 1807,
som ændret.
(35) Jf. afsnit 2.7.4-2.7.9 i beslutningen om at indlede proceduren.
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I henhold til artikel 11 i lov om tonnageafgifter er et
nyetableret rederi i tilfælde af en fusion mellem redere,
hvoraf mindst én er tonnageafgiftspligtig, eller hvor et
tonnageafgiftsselskab erhverver andre redere, tonnage
afgiftspligtig for så vidt angår hele den samlede beretti
gede flåde.
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situationen med hensyn til ændringer i den polske regi
strerede flåde og beskæftigelsen af søfarende på denne
flåde samt antallet af tonnageafgiftsselskaber eller -koncerner.
3. BEGRUNDELSE FOR INDLEDNING AF UNDERSØGEL

(40)

(41)

(42)

I tilfælde af en virksomheds ophør med aktiviteter, der er
berettiget til tonnageafgifter, bestemmer lov om tonnage
afgifter endvidere, at det ikke igen vil være muligt at
vælge tonnageafgiften før udløbet af en periode på tre
år regnet fra slutningen af det kalenderår, i hvilket den
erhvervsdrivende ophørte med aktiviteterne eller fravalgte
tonnageafgiften.

SESPROCEDUREN
(47)

— den omstændighed, at ordningen gav fysiske personer
mulighed for at betale tonnageafgifter, samt den
omstændighed, at ordningen gav fysiske eller juridiske
personer, som er genstand for personlig indkomst
skat, og som har valgt tonnageafgiften, mulighed
for at fradrage sociale sikringsbidrag og sygeforsik
ringsbidrag henholdsvis fra deres tonnageafgift og
tonnageafgiftsgrundlaget

Endvidere er tonnageafgiftsvirksomheder i en bestemt
periode udelukket fra at »fravælge« tonnageafgifter. Med
denne periode, der kaldes »tonnageafgiftsperioden«,
tilsigtes det at undgå, at redere skifter mellem perioder
med tonnageafgifter og perioder med selskabsskat
afhængig af størrelsen af deres gæld og fortjeneste.
Tonnageafgiftsperioden er på nuværende tidspunkt
fastsat til fem år i lov om tonnageafgift (lovens
artikel 10).

— det forhold, at tonnageskatteordningen dækker slæbe
både og opmudrings-/sandsugningsfartøjer, selv når
sådanne fartøjer benyttes til at udføre opgaver, der
kan betegnes som søtransport i mindre end halvdelen
af deres driftstid i et givet regnskabsår

Imidlertid gav de polske myndigheder ved brev af
23. februar 2009 tilsagn om at ændre lov om tonnage
afgift ved at forlænge denne periode til ti år. Derfor vil
virksomheder, når de beslutter at indtræde i ordningen,
være forpligtet til at forblive i tonnageafgiftsordningen i
mindst ti år.

— en reders mulighed for at lade tonnageafgiftsord
ningen omfatte fartøjer, for hvilke det ikke samtidig
for egen eller for tredjeparts regning varetager
følgende tre opgaver: kommerciel og teknisk admini
stration af skibe samt besætningsadministration af en
tonnage, der mere end fire gange overstiger tonnagen
for skibe, for hvilke rederiet varetager de tre opgaver

2.4. Flagføring
(43)

Den anmeldte polske tonnageafgiftsordning har en
bestemt regel om flagføring, dvs. et krav om, at kun
skibe, der er opført i det polske skibsregister, er beretti
gede til tonnageafgift.

— kravene for så vidt angår den strategiske og tekniske
administration, hvorefter alle beslutninger skal træffes
i Polen, og den øverste ledelse, hovedkontorerne,
bestyrelsen og den administrative ledelse skal
befinde sig i Polen, hvilket kunne give anledning til
en faktisk forskelsbehandling og begrænse etable
ringsfriheden for redere fra andre medlemsstater

2.5. Ordningens varighed
(44)

Ved brev af 13. april 2006 gav de polske myndigheder
tilsagn om at begrænse varigheden af den foreslåede
tonnageafgiftsordning til ti år og om at genanmelde
enhver forlængelse eller fornyelse af ordningen efter
denne tiårsperiode. Desuden anførte de ved brev af
9. december 2009, at tonnageafgiftsordningen vil træde
i kraft fra den 1. januar 2011.

— den omstændighed, at tonnageafgiftsvirksomheder
kan fravælge tonnageafgiftsordningen allerede fem
år efter at have valgt den.

2.6. Mulig overlapning med andre ordninger
(45)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen råder over, findes
der ikke på nuværende tidspunkt en støtteordning til
fordel for søtransport i Polen.
2.7. Årlig rapportering

(46)

De polske myndigheder har i deres anmeldelse forpligtet
sig til at fremsende årlige rapporter til Kommissionen om

I beslutningen om at indlede proceduren udtrykte
Kommissionen bekymring for de følgende fem egen
skaber ved den polske tonnageafgiftsordning og dennes
forenelighed med det indre marked:

4. Polens bemærkninger
(48)

Efter vedtagelsen af beslutningen om at indlede proce
duren foretog de polske myndigheder en række præcise
ringer vedrørende de faktiske omstændigheder, som er
beskrevet i denne beslutning. De er på behørig vis
taget i betragtning i den foreliggende afgørelses kapital
2, og vil således ikke blive gentaget. De nedenfor angivne
kommentarer vedrører alene de bekymringer, Kommis
sionen udtrykte i beslutningen om at indlede proceduren.
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Fysiske personers berettigelse til tonnageafgifter.
Fysiske
tonnageafgifts
pligtige personers fradrag af sygeforsikringsbidrag
og
sociale
sikrings
bidrag fra henholdsvis deres tonnage
afgift og afgiftsgrundlag
(49)

(50)

(51)

I beslutningen om at indlede proceduren spurgte
Kommissionen, om det skulle være muligt at inddrage
fysiske personer i tonnageafgiftsordningen. De polske
myndigheder gjorde gældende, at såfremt fysiske
personer ikke blev inddraget i tonnageafgiftsordningen,
ville det indebære, at loven om tonnageafgift var i strid
med den polske forfatning, eftersom forfatningen kræver,
at de offentlige myndigheder behandler alle lige. Desuden
er den polske lovgivning ikke til hinder for, at andre
personer end juridiske personer beskæftiger sig med
søtransport, hvorfor redere også kan være fysiske
personer.
Hvad angår spørgsmålet, hvorvidt fradrag af sociale
sikringsbidrag og sygeforsikringsbidrag i henholdsvis
tonnageafgiftsbeløbet og afgiftsgrundlaget er foreneligt
med det indre marked, præciserede de polske myndig
heder, at kun fysiske personer er omfattet. De var endvi
dere af den opfattelse, at sådanne fradrag er baseret på
den omstændighed, at sociale sikringsbidrag og sygefor
sikringsbidrag kompenseres af den personlige indkomst
skatteordning. Det er ikke i forbindelse med fradrags
berettigelse væsentligt, om indkomstskatten betales på
grundlag af lønindtægt eller erhvervsindtægter. Fradrag
af sociale sikringsbidrag og sygeforsikringsbidrag kan
også foretages af skattepligtige, som har valgt at betale
tonnageafgift efter en fast sats, på grundlag af hvilken der
beregnes indkomstskat. De har endvidere gjort gældende,
at den omstændighed, at tonnageafgiften ikke betales på
grundlag af den faktiske indkomst, ikke kan være afgø
rende for den manglende mulighed for at fradrage det
sociale sikrings- og sygeforsikringsbidrag i henholdsvis
afgiftsgrundlaget og afgiften.
Desuden har de polske myndigheder gjort gældende, at
såfremt man fratager de redere, som er fysiske personer
muligheden for at fradrage sociale sikringsbidrag og syge
forsikringsbidrag i henholdsvis afgiftsgrundlaget og
tonnageafgiften, vil det indebære en differentiering af
redernes retlige og beskatningsmæssige status, der
afhænger af, om de ud over at udøve aktiviteter, der er
genstand for tonnageafgifter, har anden indkomst, dvs.
fra udlejnings- eller ansættelsesforhold.

(52)

De polske myndigheder præciserede endvidere, at
fradragsordningen kun vedrører personer, som udøver
berettigede aktiviteter, og ikke de søfolk, de beskæftiger.

(53)

Som anført i 17. betragtning til denne beslutning gav de
polske myndigheder i brevet af 25. februar 2009 ikke
desto mindre tilsagn om at ændre tonnageafgiftsord
ningen ved at fjerne muligheden for at fradrage sociale
sikrings- og sygeforsikringsbidrag fra lov om tonnage
afgift, såfremt rederen er en fysisk person eller en
fysisk person i et partnerskab (dvs. lovens artikel 4, stk.
3-5, artikel 6 og artikel 12, stk. 3).
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Berettigelse af opmudrings-/sandsug
nings- og bugseringsaktiviteter
(54)

Med hensyn til Kommissionens foreløbige vurdering om
at opmudrings-/sandsugnings- og bugseringsaktiviteters
mulighed for at blive pålagt tonnageafgifter skal baseres
på driftstiden for en bestemt slæbebåd eller opmudrings/sandsugningsfartøj i et skatteår og ikke på størrelsen af
de genererede indtægter, anførte de polske myndigheder,
at en sammenknytning af driftstiden med muligheden for
at pålægge en bestemt aktivitet tonnageafgifter ikke altid
vil afspejle udøvelsen af denne aktivitet i løbet af året.

(55)

Efter myndighedernes opfattelse vil det være mere
passende at bibeholde de aktuelle løsninger, dvs. basere
sig på omfanget af de aktiviteter, der er omfattet af
tonnageafgiften, som en andel af den samlede omsæt
ning, idet der i sådanne tilfælde er mulighed for at
kontrollere de oplysninger, der er angivet i den skatte
pligtiges regnskaber. De polske myndigheder har hævdet,
at denne løsning er nemmere at kontrollere, både for den
skattepligtige og for skattemyndighederne, og dette skulle
gøre det muligt at eliminere uautoriseret brug af tonnage
afgifter for at dække disse bestemte typer aktiviteter i
situationer, hvor betingelserne ikke er opfyldt.

(56)

Som anført i 20. betragtning til den foreliggende afgø
relse gav de polske myndigheder som svar på Kommis
sionens bekymringer i beslutningen om at indlede proce
duren ikke desto mindre den 25. februar 2009 tilsagn
om at ændre tonnageafgiften ved at indføre kriteriet om,
at for at få omfattet bugserings- og opmudring/sandsug
ning af tonnageafgiften, skal mindst 50 % af hver
slæbebåd eller opmudrings-/sandsugningsfartøjs driftstid
i et skatteår udgøre søtransport.

Berettigelse af teknisk administration
og
besætningsadministration
samt
indchartrede skibe på tids- eller rejse
basis under tonnageafgiftsordningen
(57)

I beslutningen om at indlede proceduren præciserede
Kommissionen, at kun de skibe, i forhold til hvilke
rederen sikrer enten skibets besætningsadministration
og den tekniske administration eller skibets kommercielle
administration, skulle omfattes af tonnageafgiften,
forudsat at skibets tonnage ikke fire gange overstiger
tonnagen for skibe, for hvilke rederen på samme tid
udøver disse tre opgaver, nemlig: teknisk administration
af skibet, besætningsadministration og kommerciel admi
nistration. De polske myndigheder har gjort gældende, at
de har udarbejdet tonnageafgiftsordningen på grundlag af
Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til søtransport
sektoren (36) (i det følgende benævnt »retningslinjerne«),
som
ikke
indeholder
sådanne
detaljerede

(36) EUT C 13 af 17.1.2004, s. 3.
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betingelser, hvorfor sådanne betingelser ikke skal indgå i
bestemmelserne i lov om tonnageafgift.
(58)

Hvad angår indchartrede skibe på tids- eller rejsebasis har
de polske myndigheder som anført i 35. betragtning til
denne afgørelse præciseret, at disse ikke kan være beret
tigede til tonnageafgift.

skibsregister i det permanente skibsregister efter
ansøgning fra ejeren).

(63)

De polske myndigheder præciserede også, at udlændinge
fra medlemsstaterne og EØS-lande kan opstarte og udøve
forretningsaktiviteter efter de samme principper som
polske erhvervsdrivende. Hertil kommer, at borgere
uden for EU og EØS også kan opstarte og udøve forret
ningsaktiviteter efter de samme principper som polske
borgere, hvis de har lovlig bopæl i Polen. Endvidere
kan udenlandske erhvervsdrivende (en udlænding, som
udøver forretningsaktiviteter i udlandet) udøve forret
ningsaktiviteter i form af filialer og etablere kontorer i
Polen (i henhold til lov om frihed til at udøve forret
ningsaktiviteter).

(64)

En filial er en adskilt og organisatorisk uafhængig del af
de forretningsaktiviteter, den erhvervsdrivende udøver
uden for den erhvervsdrivendes forretningssted eller
hovedvirksomhed. De polske myndigheder har gjort
gældende, at det ikke er kompliceret for en udenlandsk
erhvervsdrivende at åbne en filial, og at det ikke kræver,
at den udenlandske erhvervsdrivende opfylder detaljerede
krav. Hvad angår repræsentative aktiviteter må disse
udelukkende omfatte aktiviteter, der vedrører reklamer
og salgsfremstød for den udenlandske forretningsdri
vende.

(65)

På grundlag af ovenstående og i lyset af Kommissionens
foreløbige vurdering af, at betingelserne for strategisk og
kommerciel administration i tonnageafgiftsordningen
formentlig begrænser muligheden for at etablere datter
selskaber og synes at give anledning til problemer i form
af faktisk forskelsbehandling samt begrænse etablerings
friheden, har de polske myndigheder anført, at denne
konklusion er ubegrundet og ikke baseret på gældende
lovgivning.

Krav i forbindelse med strategisk admi
nistration og kommerciel administra
tion
(59)

Hvad angår de krav, der er beskrevet i beslutningen om
at indlede proceduren vedrørende strategisk administra
tion og teknisk administration, hvorefter alle centrale
beslutninger skal træffes i Polen, og den øverste ledelse,
hovedkvarteret, bestyrelsen og den administrerende
ledelse skal befinde sig i Polen, har de polske myndig
heder anført, at disse krav ikke indgår i bestemmelserne i
lov om tonnageafgift. Ifølge de polske myndigheder inde
holder lov om tonnageafgift ikke bestemmelser om
vurderinger (undersøgelser) af strategisk og kommerciel
administration.

(60)

De præciserede endvidere, at betingelserne vedrørende
strategisk og kommerciel administration er fakultative
og ikke fakultative. Med andre ord skal kun én af de
følgende tre betingelser opfyldes: i) enten skal alle
centrale beslutninger træffes i Polen (herunder kommer
ciel og strategisk administration), eller ii) hovedkontoret
eller iii) den øverste ledelse skal være etableret i Polen.

(61)

Derfor er virksomheder ifølge de polske myndigheder
ikke begrænset til udelukkende at udøve virksomhed
fra Polen med henblik på at blive omfattet af den
polske tonnageafgiftsordning, men de kan være etableret
i andre EU/EØS-lande.

(62)

Hvad angår etableringsfriheden har de polske myndig
heder forklaret, at en reder også kan være en udenlandsk
erhvervsdrivende (37), som i Polen udøver tonnageafgifts
berettigede aktiviteter. De har nemlig gjort gældende, at
det er muligt i det polske skibsregister at registrere et
skib, som er ejet af en EU-borger eller en juridisk
person, hvis hjemsted befinder sig i en EU-medlemsstat,
samt et skib, som:
— mindst er 50 % ejet af en EU-borger eller en juridisk
person, hvis hjemsted er registreret i en medlemsstat,
forudsat at rederen har bopæl eller selskabets hoved
sæde eller filial i en medlemsstat (kan indføres i det
polske skibsregister i det permanente skibsregister
efter ansøgning fra alle medejerne)
— er ejet af en kapitalsammenslutning med hovedsæde i
udlandet, i hvilken sammenslutning en EU-borger
eller en juridisk person, som har hovedsæde i en
EU-medlemsstat har en kapitalandel, forudsat at
rederen har bopæl eller selskabets hovedsæde eller
filial i en EU-medlemsstat (kan indføres i det polske

(37) I den forstand, hvori udtrykket anvendes i lov af 2.7.2004 om fri
udøvelse af økonomiske aktiviteter, Dz U. No 173, punkt 1807,
som ændret.
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»Alt eller intet«-muligheden
(66)

Hvad angår den femårige fastlåsningsperiode i den
anmeldte ordning, har de polske myndigheder under
streget, at retningslinjerne ikke indeholder betingelser
vedrørende fastlåsningsperioder.

(67)

Hertil kommer, at indførelsen af tonnageafgiftsperioden
på fem år giver mulighed for at opnå en hurtigere virk
ning af de gennemførte regler såsom tilbageførsel af skibe
ejet af polske rederier til brug under polsk flag, dvs. EUflag.

(68)

Polen har konkluderet, at i lyset af tilsagnet om, at Polen
efter ti år igen vil anmelde tonnageafgiftsordningen til
Europa-Kommissionen som en støtteordning, vil forlæn
gelsen af tonnageafgiftsperioden til ti år indebære vanske
ligheder i forhold til den passende analyse af den indførte
ordning, som skal udføres, inden Polen igen anmelder
den.
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Som anført i 42. betragtning til denne afgørelse gav de
polske myndigheder ikke desto mindre tilsagn om at
ændre tonnageafgiftsordningen ved at udvide tonnage
afgiftsperioden for virksomheder til ti år.
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geafgifter eller andre afgiftsordninger for besætningsadmi
nistration og teknisk administration.
6.3. Vurdering af foreneligheden

5. BEMÆRKNINGER FRA INTERESSEREDE PARTER
(70)

(71)

(77)

Kun en interesseret part, Bugsier Reederei- und Bergungs
gesellschaft mbH & Co. KG (i det følgende benævnt
»Bugsier Reederei«) reagerede ved brev af 20. december
2007 på offentliggørelsen i EU-Tidende af meddelelsen
med sammendraget af Kommissionens beslutning af
11. december 2007.

— gøre en sikker, effektiv og miljøvenlig søtransport
bedre

Ifølge Bugsier Reederei bør bugsering ikke være omfattet
af den polske tonnageafgiftsordning. Efter deres opfattelse
kan dette medføre en alvorlig konkurrencefordrejning i
den europæiske bugseringssektor.

— fremme indflagning eller genflagning i medlemssta
ternes registre
— medvirke til at konsolidere det maritime kompleks i
medlemsstaterne og fastholde flådens generelle
konkurrenceevne på verdensmarkederne

6. VURDERING AF FORANSTALTNINGEN
6.1. Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om stats
støtte i henhold til artikel 107, stk. 1, i TEUF
(72)

(73)

(74)

Ifølge artikel 107, stk. 1, i TEUF, 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 virksom
heder eller visse produktioner, uforenelig med det indre
marked i det omfang, den påvirker samhandelen mellem
medlemsstaterne.
De polske myndigheder tildeler gennem tonnageafgifts
ordningen ved hjælp af statsmidler en fordel ved at
sænke den selskabsskat eller personlige indkomstskat,
som denne sektor ellers skulle betale, hvorved visse virk
somheder begunstiges, eftersom foranstaltningen kun
gælder søtransportsektoren. Sådanne fordele truer med
at fordreje konkurrencevilkårene og kan påvirke samhan
delen mellem medlemsstaterne, da sådanne søfartsaktivi
teter i det væsentlige udøves på verdensmarkedet, som
virksomheder fra andre medlemsstater konkurrerer på.

(75)

(76)

— bevare og forbedre den maritime knowhow og
beskytte og fremme beskæftigelsen blandt EU/EØSsøfolk, og
— medvirke til at fremme nye tjenester inden for
nærskibsfart i overensstemmelse med hvidbogen om
Fællesskabets transportpolitik.

(78)

Afdeling 3.1, femte afsnit, i retningslinjerne nævner
særlig tonnageafgiftsordninger som eksempler på fiskale
foranstaltninger, hvor »[d]et er blevet påvist, at sådanne
foranstaltninger sikrer arbejdspladser af høj kvalitet i den
maritime sektor […]«, og som derfor er forenelige med
det indre marked.

(79)

Imidlertid fastlægger retningslinjerne bestemte kriterier,
som disse ordninger skal opfylde for at kunne anses
for forenelige med det indre marked.

(80)

Kriterierne blev gennemgået i beslutningen om at indlede
proceduren, og Kommissionen er i tvivl om flere af disse
kriterier. I det følgende fremlægges Kommissionens ende
lige vurdering af hvert enkelt kriterium.

Kommissionen finder derfor, at den anmeldte foranstalt
ning udgør statsstøtte, jf. artikel 107, stk. 1, i TEUF.
6.2. Retsgrundlag for vurderingen
I henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF kan støtte
til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene betragtes
som forenelig med det indre marked, når den ikke
ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider
mod den fælles interesse, og denne bestemmelse kan
således muligvis danne grundlag for en undtagelse fra
det generelle forbud mod statsstøtte. I denne sag finder
Kommissionen, at artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF
udgør det relevante retsgrundlag for vurderingen af den
anmeldte foranstaltning.
Støtte til fordel for søfartssektoren skal undersøges i lyset
af retningslinjerne, herunder vejledning om skibsadmini
stration, som fastlægger regler for berettigelsen af tonna

Retningslinjerne fastlægger de betingelser, på hvilke
medlemsstaterne kan indføre statsstøtteordninger til
støtte for deres søtransportindustri for at forfølge over
ordnede målsætninger, såsom at:

6.4. Fysiske personers berettigelse til tonnageafgifter:
fysiske tonnageafgiftspligtige personers fradrag af
sygeforsikringsbidrag og sociale sikringsbidrag i
henholdsvis deres tonnageafgift og afgiftsgrundlaget
(81)

I beslutningen om at indlede proceduren rejste Kommis
sionen tvivl om, hvorvidt fysiske personer bør være
berettigede til tonnageafgifter. Retningslinjernes afdeling
3.1, fjerde afsnit, bestemmer ganske rigtigt, at »[…] den
ordning, hvorefter den sædvanlige selskabsbeskatning
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erstattes med en tonnageafgift, [udgør samtidig] stats
støtte« (38). Fysiske personer er nemlig genstand for
personlig indkomstskat og ikke selskabsskat. Endvidere
dækker den tonnageafgiftsordning, som Kommissionen
har godkendt indtil nu, kun erstatningen af selskabsskat
tesystemet med tonnageafgiftsordningen.

(82)

Kommissionen har ikke desto mindre taget i betragtning,
at rækkevidden af retningslinjerne ikke blot er begrænset
til juridiske personer, men omfatter alle mulige enheder,
som beskæftiger sig med søtransport. Retningslinjernes
afdeling 2.1, første afsnit er ganske rigtigt affattet således:
»Retningslinjerne skelner ikke mellem forskellige typer af
støttemodtagere efter deres juridiske form (om de er
selskaber, partnerskaber eller privatpersoner) eller
mellem offentlige og private ejerforhold, og henvisninger
til virksomheder skal anses for at omfatte alle andre juri
diske personer.« (38) Dette stemmer desuden overens med
EU's konkurrencelovgivning, som blot henviser til virk
somheder, uafhængigt af deres juridiske status.

(83)

Hertil kommer, at der ikke foreligger forskelsbehandling
af fysiske og juridiske personer, eftersom beregningen af
afgiftsgrundlaget vil være den samme, og da den samme
sats på 19 % derfor vil blive anvendt på alle enheder.

(84)

Derfor er der ingen grund til i henhold til retningslinjerne
at behandle fysiske personer anderledes, og Kommis
sionen har ingen grund til tvivl på dette punkt.

(85)

Endvidere vil fysiske personer ikke få adgang til yderligere
at begrænse deres tonnageafgift (således at de slet ikke
betaler afgifter), eftersom fysiske personer ifølge de
polske myndigheders tilsagn ikke kan fradrage sociale
sikrings- og sygeforsikringsbidrag i henholdsvis deres
tonnageafgifter og tonnageafgiftsgrundlaget. Dette vil
desuden sikre en ensartet sats for betaling af tonnage
afgifter for alle enheder, der er berettiget til tonnage
afgifter, uafhængigt af deres retlige status (fysiske eller
juridiske personer, udenlandske erhvervsdrivende osv.).

(86)

Hvad angår fysiske personers mulighed for at fradrage
sociale sikrings- og sygeforsikringsbidrag i henholdsvis
tonnageafgiften
og
tonnageafgiftsgrundlaget,
har
Kommissionen taget de polske myndigheders tilsagn i
betragtning, hvorefter denne mulighed vil blive fjernet
fra loven. Dette tilsagn omfatter også juridiske personer,
som er genstand for personlig indkomstskat. Kommis
sionen bifalder dette tilsagn, da en sådan mulighed ville
være i strid med begrundelsen for tonnageafgiften (at
erstatte den normale fortjeneste med en teoretisk fortje
neste ved at fradrage de reelle omkostninger fra indtæg
terne) og skabe uberettigede fordele. Den kunne også
indebære en uberettiget forskel i behandlingen af
fysiske og juridiske personer.

(38) Fremhævet tilføjelse.

(87)

L 90/23

Desuden er Kommissionen af den opfattelse, at defini
tionen af udenlandske og nationale enheder i artikel 2,
stk. 3, i lov om tonnageafgift ikke giver anledning til
bekymring for så vidt angår den mulige forskelsbehand
ling mellem disse enheder, da enhver potentiel ulempe
for disse udenlandske enheder er udelukket med hensyn
til deres berettigelse til den polske tonnageafgiftsordning.

6.5. Støtteberettigede hovedaktiviteter
(88)

Som anført i beslutningen om at indlede proceduren er
Kommissionen af den opfattelse, at den omstændighed,
at tonnageafgiften omfatter international søtransport af
gods og/eller passagerer, er i overensstemmelse med
retningslinjerne.

(89)

Endvidere bemærker Kommissionen, hvad angår den
omstændighed, at tonnageafgiftsordningen omfatter akti
viteter vedrørende transport af gods og/eller passagerer,
at retningslinjerne ganske rigtigt finder anvendelse på
virksomheder, der yder maritime tjenester, dvs. søtrans
port af gods eller passagerer (39), hvorfor retningslinjerne
udtrykkeligt omfatter transport af passagerer og/eller
gods som tjenesteydelser, der er berettiget til tonnage
afgifter. Med hensyn til redningsaktioner til søs (skibe
til redning og transport af personer til søs) finder
Kommissionen i overensstemmelse med sin beslutnings
praksis (40), at sådanne tjenesteydelser skal være omfattet
af tonnageafgiften, da de er tilknyttet og direkte berører
søtransporten.

(90)

Med hensyn til bugsering bestemmer retningslinjernes
afdeling 3.1, 14. afsnit, at »Bugsering« [kun] omfattes af
retningslinjerne, hvis over 50 % af de bugseringsaktivi
teter, der faktisk udføres af en slæbebåd i et givet år,
udgøres af »søtransport«. Ventetid kan forholdsmæssigt
lægges til den del af slæbebådens samlede aktivitet, der
består af »søtransport«.

(91)

Med hensyn til opmudring/sandsugning bestemmer
retningslinjernes afdeling 3.1, 16. afsnit: »Beskatningsord
ningerne for virksomheder (f.eks. tonnageafgift) kan kun
anvendes for opmudrings-/sandsugningsfartøjer, hvis
aktiviteter udgør »søtransport« —dvs. transport på havet
af opgravede materialer — for over 50 % af deres årlige
driftstids vedkommende og kun for sådanne transport
aktiviteter.«

(39) Jf. retningslinjernes afsnit 2, tredje afsnit samt Rådets forordning
(EØF) nr. 4055/86 af 22.12.1986 om anvendelse af princippet om
fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport mellem
medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og tredje
lande (EFT L 378 af 31.12.1986, s. 1) og Rådets forordning (EØF)
nr. 3577/92 af 7.12.1992 om anvendelse af princippet om fri
udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemssta
terne (cabotagesejlads) (EFT L 364, af 12.12.1992, s. 7).
(40) Jf. navnlig statsstøtte N 330/05 — Litauen — Støtte til
rederier — Tonnageafgiftsordning, vedtaget den 19.7.2006 (EUT
C 90 af 25.4.2007, s. 11); Statsstøtte N 114/04 — Italien
— Tonnageafgiftsordning for søtransporten, vedtaget den
20.10.2004 (EUT C 136 af 3.6.2005, s. 42).
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Det bemærkes, at hvad angår både bugsering og opmud
ring/sandsugning vil de ændringer, de polske myndig
heder gav tilsagn om at udføre i lov om tonnageafgift (41)
gøre en slæbebåd eller et opmudrings-/sandsugningsfar
tøjs berettigelse til tonnageafgifter afhængig af, om
mindst 50 % af den årlige driftstid udgør berettigede
aktiviteter, hvilket bringer dette krav fuldt ud i overens
stemmelse med retningslinjernes bestemmelser.
For så vidt angår opmudring/sandsugning anvender
tonnageafgiftsordningen (artikel 3, stk. 1, fjerde led, i
lov om tonnageafgift) en definition af de aktiviteter, der
udøves af opmudrings-/sandsugningsfartøjer, som udgør
søtransport, dvs. søtransport af opgravede materialer,
som er i overensstemmelse med definitionen i retnings
linjerne. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at
kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med
opmudring/sandsugning er i overensstemmelse med
retningslinjerne.

(94)

Hvad derimod angår bugsering, er betingelsen om, at
»over 50 % af [den driftstid] (42), der faktisk udføres af
en slæbebåd i et givet år, udgøres af levering af bugse
ringstjenester ud over bugsering til og fra en havn eller
inden for en havn« (artikel 3, stk. 1, andet led, i lov om
tonnageafgifter), ikke fuldt ud i overensstemmelse med
retningslinjerne.

(95)

Denne bestemmelse udelukker ganske rigtigt udtrykkeligt
bugsering til og fra en havn eller inden for en havn,
hvilket er i overensstemmelse med retningslinjerne (43).
Det kan dog ikke udelukkes, at andre bugseringstjenester
såsom bugsering i indre farvande eller bugsering til søs
uden at komme til en havn kan være berettiget til tonna
geafgifter. Dette er i strid med bestemmelserne i retnings
linjerne, som bestemmer, at det kun er de af slæbebå
denes aktiviteter, der udgør »søtransport«, dvs. søtrans
port af gods eller passagerer, som kan være berettiget
til tonnageafgifter. I dommen i sagen Kommissionen
mod Grækenland (44) præciserede Domstolen endvidere,
at »[s]elv om bugsering er en ydelse, der normal leveres
mod betaling, består den i princippet ikke i almindelig
søtransport af gods eller passagerer. Der er snarere tale
om assistance til flytning af et skib, en borerig, en plat
form eller en bøje. En bugserbåd, som hjælper et andet
skib […] assisterer det skib, som transporterer passage
rerne eller godset, men det er ikke selv noget transport
skib« (45). Derfor kan bugseringsaktiviteter ikke anses for
at udgøre søtransport. Følgelig er det kun de tjenester,
der ydes af slæbebåde, som direkte involverer søtransport
af passagerer eller gods, som kan være berettiget til
tonnageafgifter.

(96)

(41)

På baggrund af ovenstående gør Kommissionen ikke
indsigelser mod muligheden for, at slæbebåde er beret

Se 20. betragtning til denne afgørelse.
(42) Teksten er gengivet, således som den vil fremstå efter de polske
myndigheders planlagte ændring.
(43) Navnlig retningslinjernes afdeling 3.1, 14. afsnit, som er affattet
således: »bugseringsaktiviteter, der udføres bl.a. i havne, eller som
består i at bistå fartøjer med egen fremdrift med at lægge til i en
havn, ikke anses for »søtransport«.«
(44) Dom af 11.1.2007, sag C-251/04.
(45) Jf. dommens præmis 31.
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tiget til tonnageskat, såfremt mindst 50 % af hver enkelte
slæbebåds faktiske driftstid i et givet år stammer fra
tjenesteydelser, som udgør søtransport.

6.6. Administrative aktiviteter
Teknisk administration og besætnings
administration
(97)

Hvad angår den tekniske administration og besætnings
administrationen skal Kommissionen sikre, at den polske
tonnageafgiftsordning opfylder alle kravene i vejledning
om skibsadministration. I den forbindelse bemærker
Kommissionen følgende:

(98)

Hvad for det første angår betingelserne i vejledning om
skibsadministration om, at skibsadministrationsselskaber
skal bidrage til EU's økonomi og beskæftigelsestal (afde
ling 5.1), og at der skal være en økonomisk forbindelse
mellem de administrerede skibe og EU (afsnit 5.2), gav de
polske myndigheder tilsagn om, at den polske lov om
tonnageafgift vil kræve, at skibsadministrationen skal
udføres fra EU-området, og at navnlig EU-borgere vil
blive beskæftiget i de landbaserede aktiviteter eller på
skibene. Desuden er skibsadministration af skibe, som
ikke er fra EU, udelukket fra ordningen om tonnageafgift.
Derfor er Kommissionen af den opfattelse, at betingel
serne i afdeling 5.1 og 5.2 i vejledning om skibsadmini
stration er opfyldt.

(99)

For det andet erkender Kommissionen, at Polen er
medlem af Den Internationale Søfartsorganisation, og at
Polen er part i alle de relevante internationale konven
tioner, som den har gennemført i sin lovgivning. Hertil
kommer, at Polen opfylder alle sine forpligtelser for så
vidt angår den relevante EU-lovgivning. Følgelig er
Kommissionen af den opfattelse, at tonnageafgiftsord
ningen opfylder de internationale og europæiske stan
darder i henhold til afdeling 5.3 i vejledning om skibs
administration.

(100) For det tredje finder Kommissionen, at betingelsen om, at

skibsadministratorer skal administrere skibe, der udeluk
kende sejler under polsk flag, er fuldt ud i overensstem
melse med afdeling 5.4 i vejledning om skibsadministra
tion.

(101) For det fjerde bemærker Kommissionen, at selv om den

polske tonnageafgiftsordning kun vil finde anvendelse på
»fuldstændige« skibsadministratorer, dvs. dem, som både
udfører besætningsadministration og teknisk administra
tion, skal de særlige krav i afdeling 6 i vejledning om
skibsadministration også finde anvendelse på dem,
eftersom sådanne administratorer også udfører besæt
ningsadministration. Disse krav vedrører uddannelse og
forbedring af arbejdsforhold for de søfarende.
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(102) I denne henseende erkender Kommissionen, at de polske

myndigheder gav tilsagn om, at de vil kræve af hver
enkelt søfarendes arbejdsgiver, hvad enten det er en
reder eller et skibsadministrationsselskab, at denne over
holder de særlige bestemmelser i konventionen om søfa
rendes arbejdsforhold af 2006 (46). Derfor vil den polske
tonnageafgiftsordning opfylde kravene til besætnings
administration i henhold til afdeling 6 i vejledning om
skibsadministration.

(103) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen,

at kravene til administrationsselskaber i lov om tonnage
afgift er i overensstemmelse med vejledning om skibs
administration.

Strategisk
tion

og

kommerciel

administra

(104) Kommissionen har taget hensyn til de polske myndighe

ders præciseringer vedrørende kravene til strategisk og
kommerciel administration (47) og bekræfter, at kravene
i tonnageafgiftsordningen til en sådan administration er
fakultative og ikke kumulative. For at være berettiget til
tonnageafgifter er det derfor kun én af de følgende tre
betingelser, der skal være opfyldt: i) enten skal alle
centrale beslutninger træffes i Polen, ii) hovedkontoret
skal befinde sig i Polen, eller iii) den øverste ledelse
skal være etableret i Polen.
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(109) De polske myndigheder har endvidere forklaret, at kun

erhvervsdrivende, som samtidig udfører kommerciel
administration, teknisk administration og besætnings
administration i forbindelse med visse indchartrede
skibe, kan være berettiget til tonnageafgifter. Kommis
sionen har derfor forstået, at kun indchartrede skibe
uden besætning kan være berettiget til tonnageafgifter,
da de er de eneste indchartrede skibe, for hvilke alle de
tre opgaver vil blive udført. Den har derfor ingen indsi
gelser med hensyn til det forhold, at indchartrede skibe
uden besætning er berettiget til tonnageafgifter, da
sådanne skibe sidestilles med egne skibe i forbindelse
med tonnageafgiftsordningen.
6.7. Afgrænsningsforanstaltninger

(110) Kommissionen bekræfter sine oprindelige konklusioner i

beslutningen om at indlede proceduren (48), hvorefter
afgrænsningsforanstaltninger med hensyn til kontrol af
transaktioner inden for en koncern baseret på armslæng
deprincippet og føring af adskilte regnskaber for beretti
gede og ikke-berettigede aktiviteter er tilstrækkelige med
henblik på at undgå en mulig afsmittende virkning på
aktiviteter, der ikke er søfartsrelaterede, samt skatteund
dragelse.

(111) Derfor vil Kommissionen herefter kun vurdere bestem

melserne vedrørende »alt eller intet«-muligheden.

(105) Derfor er virksomhederne ikke begrænset til udelukkende

at udøve aktiviteter fra Polen med henblik på at blive
omfattet af den polske tonnageafgiftsordning, men de
kan være etableret i andre EU/EØS-medlemsstater.

(106) På baggrund af ovenstående er Kommissionen af den

opfattelse, at betingelserne vedrørende strategisk og
kommerciel administration i den polske tonnageafgifts
ordning ikke vil hindre virksomheder fra andre
EU/ØSU-lande i at drage fordel af den polske tonnage
afgift. Endvidere står betingelserne i forhold til det
formål, der søges opnået, om at kontrollere at tonnage
afgiftsvirksomheder rent faktisk bidrager til de økono
miske aktiviteter og beskæftigelsen i Polen, hvilket er i
overensstemmelse med retningslinjerne.
Indchartrede skibe

(107) Kommissionen har taget hensyn til de polske myndighe

ders præciseringer vedrørende kravene om, at indchar
trede skibe skal være omfattet af tonnageafgiftsordningen.

(112) Tonnageafgiftsloven bestemmer, at valget om at indgå i

den anmeldte ordning skal træffes i fællesskab af alle
selskaber, som er skattepligtige i Polen, og som er en
del af en koncern, for alle de berettigede aktiviteter.

(113) De regler, der finder anvendelse i tilfælde af fusioner, og

som er præciseret i 39. betragtning til denne afgørelse,
sikrer, at det nyetablerede rederi skal vælge tonnage
afgiften, såfremt mindst én af de redere, der deltager i
fusionen, er tonnageafgiftspligtig.

(114) Med hensyn til bestemmelserne om ophør af aktiviteter,

som forhindrer virksomhederne i igen at vælge tonnage
afgiften indtil udløbet af en periode på tre år, er Kommis
sionen af den opfattelse, at de er velegnede til at hindre
»cherry picking«, så selskaberne ikke vil få mulighed for
at vælge mellem selskabsskat eller tonnageafgifter i
forskellige perioder af deres økonomiske aktiviteter alt
efter, hvilken skatteordning der er mest gunstig.

(108) I denne henseende bekræfter Kommissionen, at det er i

overensstemmelse med retningslinjerne at virksomheder,
som begrænser deres aktiviteter til kun at omfatte
indchartrede skibe på tids- eller rejsebasis, ikke er
omfattet af tonnageafgiftsordningen.

(46) Gennemført i EU-retten ved Rådets direktiv 2009/13/EF af
16.2.2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem
»European Community Shipowners« Associations (ECSA) og »Euro
pean Transport Workers« Federation (ETF) om konventionen om
søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv
1999/63/EF (EUT L 124 af 20.5.2009, s. 30).
(47) Se betragtning 31-34 til den foreliggende afgørelse.

(115) Desuden bemærker Kommissionen, at tilsagnet om at

ændre tonnageafgiftsordningen så virksomhederne skal
fastholde skibene under tonnageafgiftsordningen i en
periode på ti år, er i overensstemmelse med de eksiste
rende tonnageafgiftsordninger, som Kommissionen alle
rede har godkendt, og løser således de problemer,
Kommissionen gjorde opmærksom på i sin beslutning
om at indlede proceduren.

(48) Se navnlig betragtning 102-104 hertil.
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(116) Konkluderende er Kommissionen af den opfattelse, at

den behandlede tonnageafgiftsordning opfylder kriteri
erne for den »alt eller intet«-mulighed, der finder anven
delse på berettigede aktiviteter.

6.8. Overholdelse af støtteloftet
(117) Ifølge retningslinjernes kapitel 11 må »det samlede støt

tebeløb, som ydes efter kapitel 3-6 [dvs. tonnageafgifter,
fritagelse for betaling af indkomstskat og sociale bidrag
for søfolk, støtte til besætningsudskiftning, investering og
regionalstøtte], ikke […] overstige det samlede beløb for
skatter og socialsikringsbidrag, der opkræves fra skibs
fartsaktiviteter og fra søfolk«.

10.4.2010

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Den støtte, Polen planlægger at gennemføre på grundlag af den
polske lov om tonnageafgift, er forenelig med det indre marked
på de i artikel 2 nævnte betingelser.
Artikel 2
Bugseringsaktiviteter skal være omfattet af tonnageafgift, såfremt
mindst 50 % af hver enkelt slæbebåds faktiske driftstid i et givet
år henhører under de tjenesteydelser, som udgør søtransport.
Artikel 3

(118) Ifølge oplysningerne fra de polske myndigheder foreligger

der ikke nogen eksisterende støtteordning i Polen, som
kan indebære yderligere statsstøtte til fordel for den fore
liggende ordning. Derfor konkluderer Kommissionen, at
støtteloftet i retningslinjernes kapitel 11 vil blive over
holdt.

Polen underretter senest to måneder efter meddelelsen af denne
afgørelse Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er
truffet for at efterkomme afgørelsen.
Artikel 4
Denne afgørelse er rettet til Republikken Polen.

6.9. Rapporter

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2009.

(119) De polske myndigheder har indvilliget i at fremsende

Kommissionen årsrapporter om gennemførelsen af
tonnageafgiftsordningen og dens virkninger på den EUregistrerede flåde samt anvendelsen af EU-søfolk, som
omhandlet i retningslinjernes kapitel 12 —

På Kommissionens vegne
Antonio TAJANI

Næstformand
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