Den Europæiske Unions

Tidende
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

L 238

★
★
★

57. årgang

Retsforskrifter

Dansk udgave

9. august 2014

Indhold

II

Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER
★

★

Kommissionens forordning (EU) nr. 865/2014 af 8. august 2014 om berigtigelse af den spanske
udgave af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt
med fødevarer (1) .............................................................................................................

1

Kommissionens forordning (EU) nr. 866/2014 af 8. august 2014 om ændring af bilag III, V og VI
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (1)

3

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 867/2014 af 8. august 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager ............................

8

AFGØRELSER
2014/524/EU:
★

Kommissionens afgørelse af 17. juli 2013 om foranstaltning/støtteordning/statsstøtte SA.34369
(13/C) (ex 12/N) — Opførelse og drift af offentlige intermodale terminaler, som Den Slovakiske
Republik planlægger at gennemføre (meddelt under nummer C(2013) 4423) (1) .............................. 11

(1) EØS-relevant tekst

DA

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.

9.8.2014

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 238/1

II
(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 865/2014
af 8. august 2014
om berigtigelse af den spanske udgave af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og
-genstande bestemt til kontakt med fødevarer
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer
og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig arti
kel 5, stk. 1, litra a), c), d), e), f), h), i) og j), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er en fejl i den spanske udgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og
-genstande bestemt til kontakt med fødevarer (2). Det er derfor nødvendigt at berigtige den spanske udgave. De
øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(2)

Forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor berigtiges.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevare
kæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(Gælder kun den spanske udgave.)
(1) EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.
(2) EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1.
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Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. maj 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemssta
terne i overensstemmelse med traktaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2014.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 866/2014
af 8. august 2014
om ændring af bilag III, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009
om kosmetiske produkter
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosme
tiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De stoffer, som identificeres ved betegnelserne alkyl(C12-22)trimethylammonium-bromid og -chlorid reguleres som
konserveringsmidler under løbenummer 44 i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 med en højeste koncentra
tion på 0,1 %.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (»VKF«), som siden ved Kommissionens afgørelse 2008/721/EF (2)
blev afløst af Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (»VKF«), har evalueret sikkerheden ved alkyl
(C16, C18, C22)trimethylammonium-chlorid (cetrimonium chloride, steartrimonium chloride og behentrimonium
chloride) til andre anvendelser end som konserveringsmidler i 2005, 2007 og 2009.

(3)

VKF konkluderede i sin udtalelse af 8. december 2009 (3), at, bortset fra at afledte formuleringer af kvaternær
ammonium kan have hudirriterende potentiale, især når der anvendes kombinationer af de pågældende forbin
delser, udgør anvendelse af cetrimonium chloride, steartrimonium chloride og behentrimonium chloride ikke
nogen risiko for forbrugerens sundhed i koncentrationer under bestemte grænseværdier, der er udtrykkeligt fastsat
i VKF's udtalelse.

(4)

For at tage hensyn til det hudirriterende potentiale i kombinationerne af de kvaternære ammoniumderivater, der
er nævnt ovenfor, finder Kommissionen, at anvendelse af disse stoffer til andre anvendelsesformål end som
konserveringsmidler i højere koncentrationer kan tillades, men at summen af disse stoffer bør begrænses til den
højeste koncentration, som VKF angiver for de enkelte stoffer.

(5)

De højeste koncentrationer, som VKF angiver som værende sikre for ansigtscremeprodukter, der ikke afrenses,
bør gælde for alle ansigtsprodukter, som ikke afrenses, da der ikke er nogen grund til at begrænse godkendelsen
af disse stoffer til kun at omfatte ansigtscremer, der ikke afrenses.

(6)

Der bør derfor indsættes nye løbenumre i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 for at afspejle ovennævnte
overvejelser, og i løbenummer 44 i bilag V bør der være en krydshenvisning til de nye løbenumre i bilag III,
således at disse bilag tilpasses til den tekniske og videnskabelige udvikling.

(7)

VKF har evalueret sikkerheden ved blandingen citric acid (og) silver citrate. I sin udtalelse af 13. oktober 2009 (4)
slog den fast, at ud fra de fremlagte oplysninger udgør brugen af denne blanding som konserveringsmiddel i
kosmetiske produkter i en koncentration på højst 0,2 % (svarende til en sølvkoncentration på 0,0024 %) ikke en
risiko for forbrugerens sundhed. Komitéen præciserede, at stoffet er sikkert, når det bruges i samme højeste
koncentration som konserveringsmiddel og/eller aktiv bestanddel i deodoranter og antiperspiranter. Brugen af det
i mundpleje- og øjenprodukter blev dog udtrykkeligt udelukket, da det kun var hudeksponering, der var blevet
vurderet.

(8)

Der bør indsættes et nyt løbenummer i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 for at afspejle ovennævnte
betragtninger og for at tilpasse det til den tekniske og videnskabelige udvikling.

(1)
(2)
(3)
(4)

EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.
EUT L 241 af 10.9.2008, s. 21.
SCCS/1246/09 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_s_004.pdf
SCCS/1274/09, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_004.pdf
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(9)

VKF har vurderet tris-biphenyl triazine, som er et UV-filter og et nanomateriale. Den konkluderede i sin udtalelse
af 20. september 2011 (1), at eksponering af huden for formuleringer, der indeholder tris-biphenyl triazine med
en gennemsnitlig partikelstørrelse (gennemsnitlig primær partikelstørrelse) på 81 nm, medfører lav absorption af
det pågældende stof. Også efter oral eksponering er absorptionen af tris-biphenyl triazine lav. Der observeres
ingen systemiske virkninger efter oral eller dermal eksponering på op til 500 mg/kg legemsvægt pr. dag. De op
lysninger, som VKF har analyseret, fører til den konklusion, at anvendelsen af 10 % tris-biphenyl triazine,
herunder som nanomateriale, som et UV-filter i kosmetiske produkter kan betragtes som sikker til dermal appli
kation.

(10)

Dog præciserede VKF, at der på tidspunktet for risikovurderingen var for stor usikkerhed til at drage konklusioner
om sikker anvendelse af 10 % tris-biphenyl triazine i sprayprodukter på grund af betænkeligheder ved mulig
indåndingseksponering. Derfor konkluderede VKF, at sprayprodukter, der indeholder tris-biphenyl triazine ikke
kan anbefales, før der fremkommer yderligere oplysninger om sikkerheden efter gentagen indånding.

(11)

I lyset af VKF's udtalelse og under hensyntagen til, at anvendelsen af nanomaterialer kan forbedre effektiviteten af
UV-filtre, bør bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres med henblik på tilpasning til den tekniske og
videnskabelige udvikling.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske
Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag III, V og VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2014.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand

(1) SCCS/1429/11, Revision af 13.-14. december 2011, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_
070.pdf
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BILAG

I bilag III, V og VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende ændringer:
1) I bilag III indsættes følgende 265 og 266:

Løbenummer

Begrænsninger

CAS-nr.

a

b

c

d

»265

C16-alkyltrime
thyl-ammonium
chlorid

Cetrimonium
chloride (1)

112-02-7

C18-alkyltrime
thyl-ammonium
chlorid

Steartrimonium
chloride (1)

112-03-8

EF-nr.

Produkt-type,
kropsdel

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

Advarsler
og
anvisninger
vedr.
anvendelse

e

f

g

h

i

203-928-6 a) Hårprodukter,
som
afrenses
203-929-1
b) Hår-pro
dukter,
som ikke
afrenses
c) An-sigts
produk
ter, som
ikke
afrenses

266

8

C22-alkyltrime
thyl-ammonium
chlorid

Behentrimonium chloride (1)

17301-53-0 241-327-0 a) Hårplejeproduk
ter, som
afrenses

b) Hår-pro
dukter,
som ikke
afrenses

a) 2,5 % for de enkelte koncentrationer eller summen af Til andre
de enkelte koncentrationer af cetrimonium-chlorid og
formål end at
steartrimonium-chlorid
hindre udvik
lingen af
mikroorga
nismer i
b) 1,0 % for de enkelte koncentrationer eller summen af produktet.
de enkelte koncentrationer af cetrimonium-chlorid og Dette formål
steartrimonium-chlorid
skal fremgå af
varens embal
lage.
c) 0,5 % for de enkelte koncentrationer eller summen af
de enkelte koncentrationer af cetrimonium-chlorid og
steartrimonium-chlorid

Den Europæiske Unions Tidende

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser
for bestanddele

DA

Stofidentifikation

a) 5,0 % for den enkelte koncentration af behentrimo
nium-chlorid eller summen af de enkelte koncentrati
oner af cetrimonium-chlorid, steartrimonium-chlorid
og behentrimonium-chlorid, samtidig med at den rele
vante højeste koncentration for summen af cetrimo
nium-chlorid og steartrimonium-chlorid i løbe
nummer 265 overholdes.

L 238/5

Til andre
formål end at
hindre udvik
lingen af
mikroorga
nismer i
produktet.
Dette formål
b) 3,0 % for den enkelte koncentration af behentrimo skal fremgå af
varens embal
nium-chlorid eller summen af de enkelte koncentrati
lage.
oner af cetrimonium-chlorid, steartrimonium-chlorid
og behentrimonium-chlorid, samtidig med at den rele
vante højeste koncentration for summen af cetrimo
nium-chlorid og steartrimonium-chlorid i løbe
nummer 265 overholdes.

Begrænsninger

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser
for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkt-type,
kropsdel

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

a

b

c

d

e

f

g

h

i

c) Ansigtsprodukter,
som ikke
afrenses

c) 3,0 % for den enkelte koncentration af behentrimo
nium-chlorid eller summen af de enkelte koncentrati
oner af cetrimonium-chlorid, steartrimonium-chlorid
og behentrimonium-chlorid, samtidig med at den rele
vante højeste koncentration for summen af cetrimo
nium-chlorid og steartrimonium-chlorid i løbe
nummer 265 overholdes.

2) I bilag V foretages følgende ændringer:
a) Løbenummer 44 affattes således:
Stofidentifikation

Begrænsninger

Løbenummer

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype,
kropsdel

Højeste koncentration i
det brugsklare produkt

Andet

Advarsler og
anvisninger vedr.
anvendelse

a

b

c

d

e

f

g

h

i

17301-53-0,

241-327-0,

cetrimonium bromide,

57-09-0,

200-311-3,

cetrimonium chloride (2),

112-02-7,

203-928-6,

laurtrimonium bromide,

1119-94-4,

214-290-3,

laurtrimonium chloride,

112-00-5,

203-927-0,

steartrimonium bromide,

1120-02-1,

214-294-5,

112-03-8

203-929-1

»44

Alkyl(C 12-22)trime
thylammo-nium
bromid og -chlorid

Behentrimonium chloride (1),

(1) Til anden brug end konserveringsmiddel, jf. bilag III, løbenummer 266.
(2) Til anden brug end konserveringsmiddel, jf. bilag III, løbenummer 265.«

0,1 %

9.8.2014

steartrimonium chloride (2)
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(1) Som konserveringsmiddel, jf. bilag V, løbenummer 44.«

DA

Løbenummer

Advarsler
og
anvisninger
vedr.
anvendelse

L 238/6

Stofidentifikation

Stofidentifikation

9.8.2014

b) Som løbenummer 59 indsættes:
Begrænsninger

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser
for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype,
kropsdel

Højeste koncentration i
det brugsklare produkt

Andet

Advarsler og
anvisninger vedr.
anvendelse

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»59

1,2,3-propantricarboxyl-syre, 2-hydroxy-,
monohydrat og 1,2,3-propantricarboxylsyre, 2-hydroxy-, sølv(1+)salt, monohydrat

—

460-890-5

Citric acid (and)
Silver citrate

0,2 %, svarende til
0,0024 % sølv

DA

Løbenummer

Må ikke anvendes
i mundpleje-pro
dukter og øjen
produkter«

3) I bilag VI indsættes som løbenummer 29:
Stofidentifikation

Begrænsninger

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser for
bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttyp
e, kropsdel

Højeste
koncentration i
det brugsklare
produkt

Andet

Advarsler og
anvisninger vedr.
anvendelse

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»29

1,3,5-triazin, 2,4,6-tris
[1,1′-bifenyl]-4-yl-,
herunder som nanoma
teriale

31274-51-8

—

Tris-biphenyl triazine
Tris-biphenyl triazine
(nano)

10 %

Må ikke anvendes i spray.
Kun nanomaterialer med følgende
karakteristika er tilladt:
— Gennemsnit-lig primær par-tikel
størrelse > 80 nm

Den Europæiske Unions Tidende

Løbenummer

— Renhed ≥ 98 %
— Uden coating«
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 867/2014
af 8. august 2014
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for land
brugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),
under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbe
stemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og
grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handels
forhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredje
lande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning
(EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft
på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget
til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2014.
På Kommissionens vegne
For formanden
Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 157 af 15.6.2011, 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 ( )

Fast importværdi

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

TR

88,2

ZZ

88,2

AR

143,2

CL

76,2

TR

160,1

UY

136,4

ZA

143,2

ZZ

131,8

BR

180,1

CL

187,7

EG

177,2

MA

171,9

MX

247,7

TR

156,1

ZZ

186,8

AR

144,3

BR

123,7

CL

100,6

CN

121,3

NZ

126,3

US

142,8

ZA

113,5

ZZ

124,6

AR

211,9

CL

71,9

TR

154,0

ZA

91,2

ZZ

132,3

CA

324,1

CH

388,4

TR

384,5

US

759,4

ZZ

464,1

0709 93 10

0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 29 00

1
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(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0809 30

MK

64,5

TR

138,7

ZZ

101,6

BA

47,2

MK

78,6

TR

127,6

ZA

206,8

ZZ

115,1

0809 40 05

(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
KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 17. juli 2013
om foranstaltning/støtteordning/statsstøtte SA.34369 (13/C) (ex 12/N) — Opførelse og drift af
offentlige intermodale terminaler, som Den Slovakiske Republik planlægger at gennemføre
(meddelt under nummer C(2013) 4423)
(Kun den slovakiske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2014/524/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 108, stk. 2, første afsnit,

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 (1)
samt under henvisning til disse bemærkninger, og

ud fra følgende betragtninger:

1. SAGSFORLØB

(1)

Ved e-mail af 6. april 2011 modtog Kommissionen en klage fra METRANS/Danubia/, a.s. (»Metrans«) med påstand
om, at der var ydet ulovlig statsstøtte til anlæg af offentlige terminaler til intermodal transport (»klagen«).
Kommissionen modtog yderligere oplysninger fra Metrans ved e-mail af 9. juni 2011. Klagen blev registreret som
sag SA.32828.

(2)

Ved brev af 6. oktober 2011 fremsendte Kommissionen klagen til Slovakiet med anmodning om oplysninger,
som Slovakiet besvarede ved brev af 6. december 2011 med angivelse af, at den pågældende foranstaltning stadig
var under forberedelse, og at der endnu ikke var blevet ydet støtte. Kommissionen underrettede Metrans om dette
svar ved brev af 12. december 2011 og anførte, at foranstaltningen efter dens foreløbige vurdering ikke udgjorde
statsstøtte jf. artikel 107, stk. 1., i TEUF. Kommissionen lukkede efterfølgende sag SA.32828.

(3)

Den 16. februar 2012 indgav Slovakiet elektronisk forudanmeldelse af en foranstaltning vedrørende den planlagte
opførelse og drift af de offentlige intermodale transport-terminaler. Ved e-mail af 5. juni, 12. juni, 12. juli og
16. juli 2012 fremsendte Slovakiet yderligere oplysninger om denne foranstaltning, herunder underbyggende
breve fra transport- og logistikvirksomhederne DHL og GEFCO.

(1) EUT C 45 af 16.2.2013, s. 13.
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(4)

Ved e-mail af 12. juli 2012 videresendte Metrans et brev til Kommissionen fra Green Integrated Logistics (Slova
kiet) s.r.o. (»GIL«), der driver transferterminalen i Sládkovičovo, som støttede Metrans' klage. Kommissionen frem
sendte dette brev til Slovakiet ved brev af 18. juli 2012 og modtog et svar ved e-mail af 14. august 2012, hvori
Slovakiet på ny understregede, at der endnu ikke var blevet ydet støtte til projektet.

(5)

Den 17. juli 2012 indgav Slovakiet en elektronisk anmeldelse af foranstaltningen i overensstemmelse med arti
kel 108, stk. 3, i TEUF. Sammen med anmeldelsen fremsendte Slovakiet desuden underbyggende breve fra DHL
Express (Slovakiet), s.r.o., GEFCO SLOVAKIA, s.r.o., Bohemiakombi, s.r.o. og Kombiverkehr. Slovakiet fremsendte
yderligere oplysninger ved e-mail af 3. september, 18., 22., 24., 26. og 29. oktober, 6., 9., 13. og 14. november
og 6. december 2012.

(6)

Ved brev af 23. januar 2013 meddelte Kommissionen Slovakiet, at den havde besluttet at indlede proceduren i ar
tikel 108, stk. 2, i TEUF. Kommissionen modtog Slovakiets bemærkninger til indledningsafgørelsen den
12. februar 2013.

(7)

Kommissionens afgørelse om at indlede proceduren blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2) den
16. februar 2013. Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til de
pågældende foranstaltninger senest en måned efter datoen for offentliggørelsen.

(8)

Kommissionen fremsendte afgørelsen om at indlede proceduren til de virksomheder, som havde givet udtryk for
interesse under den indledende gennemgang, dvs. Bohemiakombi, s.r.o., DHL Express (Slovakiet), s.r.o., GEFCO
SLOVAKIA, s.r.o., Kombiverkehr, Metrans og virksomhedens juridiske rådgiver SCHWARZ advokáti s.r.o. og
Green Integrated Logistics (Slovakiet) s.r.o. samt til andre potentielt interesserede parter identificeret af Kommissi
onen, dvs. Žilina Universitet — lærestol i jernbanetransport og ZCHFP SR — ChemLog (Association of Chemical
and Pharmaceutical Industry of the Slovak Republic — Den Slovakiske Republiks branche-forening for den
kemiske og farmaceutiske industri) den 18. februar 2013.

(9)

Kommissionen modtog bemærkninger til indledningsafgørelsen fra følgende interesserede parter på følgende
datoer:
a) Den Slovakiske Republiks forening for den kemiske og farmaceutiske industri den 22. februar 2013
b) Bohemiakombi den 4. marts 2013
c) Kombiverkehr den 6. marts 2013
d) DHL den 8. marts 2013
e) SCHWARZ advokáti på vegne af Metrans den 11. marts 2013
f) den 6. marts 2013 anmodede WienCont Container Terminal Gesellschaft m.b.H. (»WienCont«) om en forlæn
gelse af fristen for fremsendelse af bemærkninger. Den 7. marts 2013 indrømmede Kommissionen WienCont
en forlængelse indtil den 18. marts 2013. Kommissionen modtog WienConts bemærkninger til indledningsaf
gørelsen den 18. marts 2013.

(10)

Ved brev af 19. og 20. marts 2013 videresendte Kommissionen de bemærkninger, der var indkommet fra de inte
resserede parter, til Slovakiet. Slovakiet fremsendte sit svar på bemærkningerne den 5. april 2013.

(11)

Ved e-mail af 29. april 2013 stillede Kommissionen Metrans yderligere spørgsmål. Ved e-mail af 6. maj 2013
fremsendte Metrans sine svar og medsendte en ikkefortrolig version.

(12)

Ved brev af 8. maj 2013 videresendte Kommissionen de ikkefortrolige oplysninger, som den havde modtaget fra
Metrans, til Slovakiet. Slovakiet fremsendte sine bemærkninger den 16. maj 2013.

(13)

Ved e-mail af 8. og 17. maj 2013 stillede Kommissionen Slovakiet yderligere spørgsmål, som Slovakiet besvarede
ved e-mail af 17. og 29. maj 2013.

(14)

Kommissionen stillede WienCont yderligere spørgsmål ved e-mail af 21. maj 2013, som WienCont besvarede ved
brev af 7. juni 2013.

(2) Se fodnote 1.
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(15)

Den 6. juni 2013 afholdt Kommissionen og Slovakiet et møde i Bruxelles.

(16)

Kommissionen videresendte de ikkefortrolige oplysninger modtaget fra Metrans og WienCont til Slovakiet ved
e-mail af 10. juni 2013.

(17)

Ved brev af 10. juni 2013 begrænsede Slovakiet anmeldelsen til en enkelt terminal i Žilina.

(18)

Slovakiet fremsendte sine bemærkninger til oplysningerne fra Metrans og WienCont den 14. juni 2013.

(19)

Ved e-mail af 18. juni 2013 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger, som blev fremsendt ved e-mail
af 19. juni 2013.

2. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN OG BEMÆRKNINGER MODTAGET FORUD FOR INDLEDNINGEN AF
UNDERSØGELSESPROCEDUREN
2.1. DE INTERMODALE TRANSFERTERMINALER

(20)

Formålet med den oprindelig anmeldte foranstaltning var at opføre og drive et netværk af offentlige intermodale
transferterminaler egnet til kontinental kombineret godstransport. Slovakiet havde oprindelig til hensigt at finan
siere opførelsen af fire offentligt tilgængelige intermodale transferterminaler i Bratislava-Pálenisko, LeopoldovHlohovec, Žilina-Teplička og Košice-Bočiar.

(21)

Slovakiet traf beslutningen om det oprindelige antal terminaler og deres placering på baggrund af en undersøgelse
fra 2007 forestået af Intraco Consulting, et belgisk konsulentfirma inden for samordning af kombineret transport
og logistik. Beslutningen om antallet af terminaler og deres placering blev truffet på grundlag af følgende
faktorer:
— terminalernes betjening af det størst mulige område i Slovakiet
— potentialet for at udnytte terminalernes kapacitet fuldt ud
— placeringen på hovedlinjerne, dvs. de paneuropæiske transportkorridorer, der indgår i det transeuropæiske
transportnet (TEN-T), og placeringen ved de jernbaneforbindelser, der er omfattet af den europæiske aftale om
vigtige internationale forbindelser for kombineret transport og dertil knyttede anlæg (»AGTC-aftalen«)
— forbindelserne til de planlagte industriparker i Slovakiet.

(22)

Da den anmeldte foranstaltning kunne fordreje konkurrencen som påpeget i indledningsafgørelsen, besluttede
Slovakiet at begrænse foranstaltningen til finansiering af opførelse og drift af en enkelt offentlig intermodal trans
ferterminal i Žilina-Teplička egnet til kontinental kombineret godstransport. Terminalen bliver et pilotprojekt for
den mulige fremtidige opførelse af et netværk af offentlige intermodale transferterminaler i Slovakiet.

(23)

Terminalen vil være en offentlig intermodal transferterminal, der opfylder bestemmelserne fastlagt i AGTC-aftalen
og af Den Internationale Jernbaneunion (UIC).

(24)

Placeringen af pilotprojektet blev valgt, fordi grunden ligger længst væk fra de eksisterende moderne og store
terminaler, samtidig med at kravene i betragtning 21 fortsat opfyldes.

(25)

Den nyttige længde af de enkelte terminaler bliver 750 m spor under to brokraner udstyret med piggyback-kroge,
der kan håndtere veksellad og sættevogne, som anvendes ved kontinental transport, samt intermodale (ISO-)
søcontainere. Der vil ligeledes være angulære standpladser til optimal håndtering af sættevogne og et område til
kortvarig opbevaring under kranerne af veksellad, der ikke kan stables. Den nye terminal vil have en årlig kapa
citet på 450 000 bruttoton. Opførelsen af terminalen planlægges afsluttet i løbet af 2015.

(26)

Terminalen forbliver i statens ejerskab. Den nationale jernbaneinfrastrukturforvalter Železnice Slovenskej repu
bliky (ŽSR) vil udøve ejendomsrettighederne på statens vegne. ŽSR får navnlig til opgave at opkræve koncessions
afgifterne af terminaloperatøren.
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(27)

Driften af terminalen udliciteres for en periode på 30 år til en operatør, der udvælges på grundlag af en gennem
skuelig udbudsprocedure uden forskelsbehandling. For at sikre lige adgang til terminalen og forebygge interesse
konflikter mellem den udvalgte terminaloperatør og transportvirksomhederne må terminaloperatøren ikke være
en transportvirksomhed og vil derfor ikke konkurrere med de transportvirksomheder og operatører inden for
kombineret transport, der bruger terminalerne. Hvis den udvalgte operatør ikke opfylder disse aftalte betingelser i
koncessionsaftalen, vil staten have beføjelse til at ophæve koncessionen og sende den i udbud på ny.

(28)

Offentlig adgang til terminalen sikres ved at indføje en bestemmelse i koncessionsaftalen indgået med den
udvalgte terminaloperatør om, at tjenesterne skal udbydes uden forskelsbehandling og til gennemsigtige markeds
priser. Afgørelsen om ydelse af tilskud vil ligeledes indeholde en bestemmelse, der sikrer offentlig adgang til infra
strukturen uden forskelsbehandling.

2.2. FORANSTALTNINGENS RETSGRUNDLAG

(29)

Foranstaltningen vil blive finansieret på grundlag af paragraf 4, stk. 2, litra m), i lov om statsstøtte nr. 231/1999
som ændret og lov nr. 523/2004 om budgetregler inden for den offentlige administration og om ændring af flere
love.

2.3. BUDGET

(30)

Slovakiet planlægger en initialinvestering på 25,04 mio. EUR til opførelse af terminalen, som opføres og ejes af
staten. Dette beløb, som skal finansieres med midler fra Samhørighedsfonden (85 %) og fra den slovakiske
stat (15 %), vil dække alle initialinvesteringerne. Terminaloperatøren vil imidlertid skulle betale koncessionsafgifter
på mindst 15 % af investeringsomkostningerne over en femtenårig periode.

2.4. STØTTEMODTAGEREN

(31)

Støttemodtageren er terminaloperatøren, da denne vil drage fordel af en infrastruktur mod betaling af koncessi
onsafgifter, der kun dækker en mindre del af de samlede udgifter til opførelse af terminalen.

(32)

ŽSR betragtes ikke som støttemodtager, da ŽSR kun skal forvalte ejendomsrettighederne på vegne af staten. De
koncessionsafgifter, som ŽSR skal opkræve på vegne af staten, vil reducere den kompensation, som ŽSR modtager
fra staten for varetagelse af sin offentlige opgave som den nationale jernbaneinfrastrukturforvalter.

2.5. KUMULERING OG STANDSTILL-FORPLIGTELSE

(33)

Der må ikke ydes støtte til foranstaltningen fra andre kilder til de samme støtteberettigede omkostninger.

(34)

Støtten vil først blive ydet, når den er blevet godkendt af Kommissionen.

2.6. BEGRUNDELSE FOR INDLEDNING AF PROCEDUREN

(35)

I forbindelse med indledningen af proceduren i artikel 108, stk. 2, i TEUF med hensyn til den oprindelig anmeldte
foranstaltning overvejede Kommissionen:
a) om der var behov for at opføre de intermodale transferterminaler og udbygge den kombinerede transport i
Slovakiet for at fremme en overgang fra vejtransport til transport ad jernbane og indre vandveje, og
b) om konkurrencefordrejningen som følge af foranstaltningen ville stride mod den fælles interesse.

3. BEMÆRKNINGER FRA SLOVAKIET TIL AFGØRELSEN OM AT INDLEDE UNDERSØGELSESPROCEDUREN

(36)

Med hensyn til behovet for støtte understregede Slovakiet i sin udtalelse baseret på undersøgelserne og analysen
fremsendt til Kommissionen og på de synspunkter, som fremtidige brugere af terminalerne havde givet udtryk
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for, at der ikke ville ske en betydelig overgang fra vejtransport til transport ad jernbane og indre vandveje, hvis
der ikke blev opført offentlige terminaler, som er uafhængige af transportvirksomhederne. Slovakiet henviser til
Kombiverkehr, der har konstateret en betydelig stigning i efterspørgslen efter kombineret transport i Slovakiet,
navnlig i den østlige og sydeuropæiske akse. Denne efterspørgsel kan imidlertid kun imødegås, hvis der er adgang
til velplacerede og fungerende terminaler med tilstrækkelig kapacitet, der udbyder helt uafhængige tjenester som
terminalerne i det tyske program for opførelse af terminaler.
(37)

Med hensyn til Kommissionens betænkeligheder ved konkurrencefordrejninger, der vil stride mod den fælles inter
esse, anfører Slovakiet for det første, at formålet med projektet er at udvikle den kontinentale intermodale trans
port, der som et helt nyt segment inden for intermodal transport slet ikke eller kun i meget begrænset omfang
anvendes i øjeblikket. For det andet er gevinsten i form af positive eksternaliteter 13 gange højere end investe
ringsomkostningerne, og de fleste af disse besparelser vil ske i andre EU-lande end Slovakiet. Endelig minimeres
konkurrencefordrejningerne, idet operatøren af den nye terminal vil skulle betale koncessionsafgifter på mindst
15 % af de samlede investeringsomkostninger, og priserne for operatørens tjenester vil blive reguleret og kontrol
leret.

(38)

Som svar på de bekymringer, der er givet udtryk for i afgørelsen om at indlede undersøgelsesproceduren, anfører
Slovakiet, at de nye terminaler vil udgøre omkring 16 % af de intermodale terminalers samlede teoretiske kapa
citet i Slovakiet udtrykt i omladningskapacitet i intermodale transportenheder (ITU), jf. nedenstående tabel.
Intermodale terminalers kapacitet i Slovakiet
Omladningskapacitet i ITU
Intermodale terminaler
Teoretisk

Bratislava — ÚNS

30 000

Bratislava — Prístav

20 000

Sládkovičovo

20 000

Žilina — Intrans

60 000

Dunajská Streda

600 000

Košice — Intrans

45 000

Košice — Haniska

100 000

Dobrá

75 000

Ružomberok

30 000

Eksisterende - samlet

980 000 (*)

Bratislava - Prístav

40 000

Leopoldov

40 000

Žilina - Teplička4

40 000

Košice - Bočiar

40 000
Nye - samlet

Alle terminaler - samlet

180 000 (**)
1 160 000

i%

84 %

16 %
100 %

(*) Teoretisk omladningsoutput med anvendelse af eksisterende layout og håndteringsteknikker og procesteknologi.
(**) De nye terminalers teoretiske omladningsoutput efter afslutningen af den første opførelsesfase.
Kilde: Den Slovakiske Republiks ministerium for transport, byggeri og regional udvikling, baseret på oplysninger fra indehavere
og operatører af terminaler.

L 238/16
(39)

Den Europæiske Unions Tidende

DA

9.8.2014

Slovakiet oplyste endvidere følgende tal vedrørende udviklingen af den internationale vejgodstransport i Slovakiet.

År

International vejtransport
(tusinde ton)

2007

27 202

2008

Årlig stigning

Kumulativ stigning

30 931

13,7

13,7

2009

28 879

– 3,4

9,8

2010

30 866

3,3

13,5

2011

33 585

8,8

23,5

Kilde: Den Slovakiske Republiks statistiske kontor.

(40)

Endelig anfører Slovakiet, at Slovakiet vil anvende artikel 31 og artikel 56, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2012/34/EU (3), der skal gennemføres i national lovgivning inden den 16. juni 2015, på sin offentlige
intermodale terminal. Ifølge de slovakiske myndigheder vil disse regler være en passende lovgivningsramme, som
vil mindske indvirkningen af overtagelsen af eksisterende kunder fra eksisterende terminaler.

4. BEMÆRKNINGER FRA INTERESSEREDE PARTER
4.1. DEN SLOVAKISKE REPUBLIKS FORENING FOR DEN KEMISKE OG FARMACEUTISKE INDUSTRI

(41)

Den Slovakiske Republiks forening for den kemiske og farmaceutiske industri (»ZCHFP SR«) har en interesse i
sikker og miljøvenlig transport i kemikalieindustrien. Den deltog derfor i ChemLog-projektet, der havde til formål
at kortlægge, analysere og fremme kombineret transport og offentlige intermodale terminaler i Slovakiet.

(42)

ZCHFP SR's bemærkninger var ledsaget af nedennævnte to undersøgelser gennemført inden for rammerne af
ChemLog, et europæisk projekt mellem regionale myndigheder, kemiske industriforeninger og videnskabelige
institutioner fra Tyskland, Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Ungarn og Italien, som ZCHFP SR deltager i:
»The Strategy of Combined Transport Development of Chemicals in Central Europe« og »Feasibility Study —
Development of railway transport of chemicals in Slovakia in relation to adjacent countries and prepared
combined transport terminals«.

(43)

ZCHFP SR konkluderer, at de offentlige terminaler i Slovakiet vil bidrage positivt, navnlig til den kontinentale
kombinerede transport, da de nuværende terminaler kun transporterer ISO-containere. Ifølge ZCHFP SR er der
kun blevet transporteret meget få veksellad og sættevogne fra Slovakiet ad jernbane, da de nuværende operatører
ikke er interesseret i disse, og der er i øjeblikket ingen faste forbindelser fra Slovakiet til et internationalt knude
punkt i Vesteuropa.

4.2. BOHEMIAKOMBI

(44)

Bohemialkombi er en operatør inden for kombineret transport i Slovakiet, hvor virksomheden primært opererer
på virksomhedsspor. Ifølge Bohemiakombi benyttes de kontinentale linjer i Europa mest af små og mellemstore
vejtransportoperatører og speditører. De udbyder dør-til-dør transport, og de har brug for tjenester fra uafhæn
gige terminaler og operatører inden for kombineret transport for at anvende kombineret transport. Disse SMV'er
kan ikke investere i egne terminaler og er derfor afhængig af en offentlig omladningsinfrastruktur. Hvis der ikke
findes en sådan struktur, kan disse virksomheder kun anvende vejtransport.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde,
EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32.
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(45)

Bohemiakombi anfører, at de privatejede terminaler kun kan anvendes til kontinental transport i meget begrænset
omfang, da terminaloperatørerne også udbyder dør-til-dør transport og således konkurrerer direkte med vejtrans
portoperatørerne. Ved anvendelsen af privatejede terminaler er der således risiko for, at den transport, der flyttes
fra veje til jernbane, kan blive overtaget af den private terminaloperatør, der har adgang til alle oplysninger om
forsendelserne og udbyder konkurrerende tjenester.

(46)

Bohemiakombi anfører, at den normale afgift for intermodal omladning i Slovakiet er 45-50 EUR pr. omladet
enhed, hvilket er det dobbelte af afgiften på offentlige terminaler andre steder i EU. Ifølge Bohemiakombi er dette
til hinder for overgangen fra vejtransport til transport ad jernbane. Ifølge Bohemiakombi vil offentlige intermo
dale terminaler opført med offentlige midler sikre billigere tjenester og således mindske hindringerne for at overgå
fra vejtransport til transport ad jernbane.

(47)

Bohemiakombi konkluderer, at statsstøtten vil styrke konkurrencen inden for intermodale terminaltjenester.

4.3. KOMBIVERKEHR

(48)

Kombiverkehr understreger, at virksomheden transporterer meget få kontinentale enheder til Slovakiet — under
1 000 om året. Kombiverkehr gør gældende, at dette navnlig skyldes de høje omladningsomkostninger på mere
end 45 EUR pr. enhed omladet fra lastbil til tog eller omvendt, hvilket er omkring det dobbelte af omkostningerne
på offentligt samfinansierede terminaler i Tyskland. De enheder, der transporteres i øjeblikket, hidrører primært
fra den kemiske industri, hvor vejtransport er dyrere og indebærer større miljørisici. Den kemiske industris trans
portenheder kan desuden ofte håndteres fra oven ved brug af det samme åg som inden for kombineret søtrans
port.

(49)

Ifølge Kombiverkehr er hovedparten af den internationale transport i Slovakiet stykgods såsom pakkede produk
ter, bilindustriprodukter, maskiner og forbrugsgoder, der transporteres på sættevogne og til dels på veksellad. De
slovakiske terminaler har imidlertid ikke det nødvendige udstyr til omladning af disse enheder.

(50)

Ifølge Kombiverkehr forudsætter udviklingen af en bæredygtig kontinental kombineret transport:
a) terminaler med følgende tekniske specifikationer:
— 700 m nyttige spor
— direkte jernbaneforbindelse til en hovedjernbanekorridor
— åg og piggyback-kroge
— tilstrækkelig opbevaringsplads for enheder, der ikke kan stables
— tilstrækkelige virksomhedsspor til tog på terminalen eller i nærheden af den.
b) omladningsafgifter, der er konkurrencedygtige i forhold til afgifterne inden for vejtransport — op til
20-25 EUR pr. omladning mellem vej og jernbane
c) uafhængige terminalforvaltere, som kan sikre adgang uden forskelsbehandling. Selv om de nuværende termi
naler kan benyttes af tredjeparter, anfører Kombiverkehr, at betingelserne for tredjeparter er vilkårlige. Da
terminaloperatørerne også er transportører, risikerer tredjepartsoperatører inden for kombineret transport for
det første, at terminaloperatøren overtager deres kunder. For det andet er terminaloperatørerne kun interes
seret i tredjeparter, så længe de har ledig terminalkapacitet. Så snart de selv har et tilstrækkeligt transportvo
lumen, er de ikke længere interesseret i at give tredjeparter adgang. Endelig kan en terminaloperatør, der ikke
reguleres, gøre det vanskeligt eller økonomisk ufordelagtigt for tredjeparter at anvende den pågældendes
terminal på mange forskellige måder, f.eks. gennem prisfastsættelsen, tjenestens kvalitet og tildeling af termi
nalslots.

(51)

Det er forbundet med store indledende tab for Kombiverkehr at udvikle nye adgangspunkter for kombineret trans
port til virksomhedens kunder, der først kan indtjenes efter et til to års almindelig drift. Virksomheden har derfor
ikke råd til at udbyde nye produkter på terminaler uden sikkerhed på lang sigt.

(52)

Kombiverkehr støtter derfor Slovakiets plan om, at den nye terminal skal drives af uafhængige virksomheder.
Kombiverkehr mener imidlertid, at operatørerne inden for kombineret transport vil være mere interesseret i
udviklingen af terminalen, hvis de havde indflydelse på driften. Hvis driften af terminalen skal være uafhængig og
uden forskelsbehandling, skal følgende betingelser efter Kombiverkehrs opfattelse opfyldes:
— terminaloperatøren skal være en uafhængig virksomhed med en uafhængig forvaltning
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— ingen operatør inden for kombineret transport må eje over 50 % af den virksomhed, der driver terminalen
— der skal være klare regler for terminaloperatøren, f.eks. vedrørende slottildeling og betingelserne herfor
— terminaloperatøren skal kontrolleres af et uafhængigt tilsynsorgan og jernbanetilsynsmyndigheden.
(53)

Ifølge Kombiverkehr er der et meget stort potentiale for at overflytte gods fra vej- til jernbanetransport, navnlig i
forbindelse med ruterne til Tyskland (Rhein-Ruhr-Gebiet og Hamborg/Hannover) og til Nederlandene og Belgien.
Der kører i øjeblikket omkring 1 000 lastbiler på disse ruter om ugen.

(54)

Kombiverkehr påpeger, at virksomheden kun er interesseret i kontinental godstransport, der i øjeblikket sker ad
vej. Hvis virksomheden anvendte den nye terminal, ville den således ikke mindske omladnings- og fragtvolumenet
på de eksisterende terminaler i Slovakiet, hvor kombineret transport allerede finder sted.

4.4. DHL

(55)

DHL anfører, at der ikke er adgang til offentlige tjenester i de eksisterende intermodale terminaler i Slovakiet, og
at adgangen til omladning mellem den offentlige vej- og jernbaneinfrastruktur ikke er liberaliseret. DHL støtter de
slovakiske myndigheders bestræbelser på at liberalisere den kombinerede transport gennem opførelse af fire nye
intermodale terminaler til omladning mellem jernbane og vej.

4.5. METRANS

(56)

Metrans gør gældende, at de argumenter, som Slovakiet bruger til at begrunde statsstøtten til opførelse af termina
lerne, er udokumenterede, forkerte eller på anden måde irrelevante. Sammenfattende har virksomhedens fremsat
følgende argumenter imod den oprindelig anmeldte foranstaltning:

De eksisterende terminalers uafhængighed
(57)

Ifølge Metrans er Slovakiets påstand om, at de nuværende terminaloperatører ikke udbyder de nødvendige
uafhængige tjenester, ikke rigtig, og Slovakiet har indtil videre ikke dokumenteret denne påstand. Metrans driver
sine terminaler uafhængigt og udbyder også sine tjenester til uafhængige transportvirksomheder. Metrans tillader
operationer med andre tog. Ved Interports terminal i Košice, der drives af Metrans, udbyder Metrans f.eks. udeluk
kende terminalrelaterede tjenester, og transport håndteres af andre parter. Så vidt det er Metrans bekendt, gør det
samme sig gældende for andre offentlige terminaler. Slovakiet har aldrig officielt eller uofficiel klaget til Metrans
over påstået mangel på uafhængighed, og konkurrencemyndighederne har heller aldrig indledt undersøgelser eller
på anden vis henvendt sig til Metrans desangående. Ifølge Metrans kan Slovakiet desuden ikke forhindre opera
tører af offentlige terminaler i også at udbyde transporttjenester og således miste deres påståede uafhængighed.
Endelig fremfører Metrans, at alt-i-et-tjenester fører til større teknisk effektivitet og prisreduktioner (som følge af
computerstyring af hele transport- og håndteringsprocessen og bedre tjenestekvalitet), der styrker terminalernes
konkurrencestilling i forhold til vejtransport. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt de eksisterende terminal
operatører i Slovakiet udbyder intermodale terminaltjenester til uafhængige operatører inden for kombineret
transport, og om, hvordan disse tjenester offentliggøres, henviste Metrans til afsnittet på virksomhedens websted
om lagertjenester og fremsendte en liste over de uafhængige transportoperatører, transportvirksomheder, rederier
og leasingselskaber, som har benyttet virksomhedens tjenester. Metrans henviser ligeledes til fire selskaber, der
anvender selskabets terminaler, som udbyder intermodale transporttjenester.

Kontinental transport
(58)

Ifølge Metrans er det forkert at sige, at de eksisterende terminaler ikke håndterer kontinental transport. Metrans
anfører, at 12 af de i alt 127 tog, som virksomheden håndterer om ugen, sendes til Duisburg og 12 til Rotterdam,
og at disse tog udelukkende anvendes til kontinental transport. Derudover falder 10 % af alle de tog, der hånd
teres, under kategorien kontinental transport. Omkring 50 % af det volumen, virksomheden håndterer på termi
nalen i Košice Haniska, falder ind under kontinental transport. Metrans' terminaler har det nødvendige udstyr til
at håndtere alle kontinentale enheder som f.eks. rækketrucks eller aftagelige piggyback-åg til håndtering af konti
nentale enheder såsom udskiftelige veksellad og sættevogne, og virksomheden kan i nødvendigt omfang bygge
RO-LA-ramper. Metrans understreger imidlertid, at der ikke er efterspørgsel efter disse tjenester. Metrans gør
gældende, at det er ineffektivt at anvende veksellad, sættevogne eller lastbiler i forhold til de 45 fod, dvs. 13,7 m
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brede ISO-pallecontainere, der specifikt er beregnet til kombineret transport, da transportomkostningerne for
disse containere er 30 % lavere end for transport af påhængsvogne. Derudover hidrører omkring 25 % af virk
somhedens omsætning fra tjenester inden for kontinental transport. Det relevante marked rækker ud over Slova
kiets grænser. Der er terminaler i nabolandene, som leverer tjenester inden for kontinental transport, og der er
således reel konkurrence. Metrans mener ikke, at de offentlige terminaler vil blive tilpasset kontinental transport.

De eksisterende terminalers overensstemmelse med AGTC-aftalen
(59)

Ifølge Metrans er det urentabelt at investere i AGTC-forenelige parametre (750 m lange terminalspor), og omkost
ningerne er irreversible. Som følge af jernbaneinfrastrukturen i Slovakiet og i nabolandene (som f.eks. Den Tjek
kiske Republik og Ungarn) er det ikke muligt at drive tog, der er længere end omkring 550 m. Det er ikke sand
synligt, at situationen vil ændre sig i løbet af de næste 5-7 år, men en række terminaler, herunder begge Metrans'
terminaler, kan forlænge deres terminalspor til 750 m inden for en tidshorisont på 1-2 år og således træffe foran
staltninger, så snart jernbaneinfrastrukturen gør det muligt at anvende sådanne tog.

Det er muligt at opføre og drive uafhængige terminaler uden statsstøtte
(60)

Metrans fremfører, at virksomheden selv er det bedste eksempel på, at det intermodale terminalmarked er attrak
tivt for private investorer, og at disse terminaler kan være rentable. Ud over virksomhedens greenfieldinvestering i
den største terminal i Slovakiet i Dunajská Streda i 2012 åbnede Metrans en ny terminal i Košice. Investeringer af
denne art er meget sårbare over for lovændringer efter gennemførelsen af investeringen og over for statsstøtte til
kombineret transport. Slovakiets planer om at investere statsmidler i terminaler (og statens ineffektive transport
politik) afholder allerede i dag private investorer fra at investere yderligere i opgraderingen af eksisterende termi
naler og fra at foretage yderligere greenfieldinvesteringer.

Den oprindelig anmeldte foranstaltning fordrejer konkurrencen
(61)

Ifølge Metrans vil operatører af offentlige terminaler opnå en betydelig konkurrencefordel, da de modtager et
tilskud på 85 % af de samlede kapitalomkostninger. Slovakiet kan ikke effektivt forhindre operatørerne i at
anvende dumpingpriser (det vil altid være muligt at anfægte enhver prisfastsættelse i koncessionsaftalen og hævde,
at det er en »hardcore«-begrænsning). Metrans er ikke enig med Slovakiet i, at de offentlige terminalers priser vil
kunne sammenlignes med de eksisterende terminalers priser. Det indre marked (ud over Slovakiets grænser) vil i
høj grad blive påvirket, f.eks. området omkring Bratislava, der også betjenes af to terminaler i Wien. Metrans
informerede Kommissionen om de priser, som interesserede kunder får oplyst efter anmodning. I henhold til
denne prisliste opkræver virksomheden betydelig lavere afgifter end de påtænkte afgifter under foranstaltningen
pr. operation for alle typer enheder. Endelig kommer den planlagte terminal i Košice til at ligge blot 1 km fra
Metrans nye terminal. I nærheden af Bratislava, hvor der skal opføres en anden ny terminal, er der allerede to
terminaler i Wien, to i Budapest og en i Dunajská Streda.

Opførelse af nye offentlige terminaler vil ikke skabe yderligere transportvolumen ved overgang fra
vejtransport til kombineret transport
(62)

Som Metrans påpeger, udgør terminaltjenesterne (herunder håndtering og omladning) kun omkring 2 % af de
samlede omkostninger til kombineret transport. Afgifterne for brug af jernbanestrukturen udgør 40-50 % af de
samlede transportomkostninger. Nye terminaler tiltrækker derfor kun kunder, der allerede anvender kombineret
transport. Effektiv statsstøtte til kombineret transport er det eneste, der kan bidrage til at øge volumenet.

Positive eksternaliteter
(63)

De positive eksternaliteter, der anføres af Slovakiet, kan kun opnås, hvis der overflyttes yderligere transport fra
veje til jernbane, og selv i dette tilfælde ikke blot ved at opføre nye terminaler. Metrans fremfører, at opførelsen af
terminalerne ikke i sig selv vil føre til en betydelig stigning i volumenet af kombineret transport, og de positive
eksternaliteter vil således ikke blive opnået.
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Den eksisterende kapacitet er tilstrækkelig, og markedet kan dække den voksende efterspørgsel
(64)

Ifølge Metrans udnytter de eksisterende terminaler i øjeblikket kun omkring 50 % af deres faktiske kapacitet. Det
samlede godstransportvolumen i Slovakiet har desuden været støt faldende gennem de senere år. Metrans under
bygger denne påstand med statistikker over godstransport i Slovakiet, hvoraf det fremgår, at der blev transpor
teret 203 mio. t i 2009, 191 mio. t i 2010 og 179 mio. t i 2011. De økonomiske prognoser, som Slovakiet
henviser til for at underbygge sin påstand, er således forkerte og forældede. Selv om det ikke var muligt at
imødegå det øgede behov for kombineret transport med den eksisterende overkapacitet, ville det kunne imødegås
til forholdsvis lave omkostninger på kort og mellemlang sigt ved enten at opgradere og udvide den eksisterende
kapacitet eller ved at lade private investorer bygge ny kapacitet. Metrans anfører, at det samlede volumen for alle
eksisterende intermodale terminaler i Slovakiet var 1,9 mio. t i 2010. De nye offentlige terminalers planlagte
kapacitet er 1,8 mio. t pr. år, hvilket udgør næsten 100 % af markedet.

(65)

Metrans konkluderer, at de fire offentlige terminaler ikke er bæredygtige projekter i lyset af den nuværende
økonomiske situation og markedssituationen (eksisterende overkapacitet, støt faldende godstransportvolumen,
ustabil transportpolitik). Hvis de opføres, vil de skabe yderligere overkapacitet, der blot vil fordreje konkurrencen
og fortrænge private operatører, der skal operere på et niveau, der ikke blot dækker deres variable omkostninger,
men også deres faste omkostninger.

4.6. WIENCONT

(66)

WienCont er indehaver og operatør af en stor trimodal terminal i Wien. Virksomheden fremfører, at statsstøtten
til opførelsen af fire offentlige intermodale terminaler i Slovakiet ikke er nødvendig for at sikre udviklingen af
intermodal transport i Slovakiet, og at den vil fordreje konkurrencen betydeligt. WienCont fremfører, at en støtte
på 135,5 mio. EUR og en støtteintensitet på 85 %/100 % er helt unødvendig, eftersom WienCont siden 2006 har
drevet og udvidet sin terminal med drifts- og investeringstilskud fra Wien kommune på 11,6 mio. EUR og en
støtteintensitet på 31 %.

(67)

WienCont sætter endvidere spørgsmålstegn ved den prognose for vækst inden for intermodal transport, som
Slovakiet har forelagt, og henviser til statistikker, hvoraf det fremgår, at den industrielle vækst i Slovakiet i
perioden 2010-2012 kun var 13 %. WienCont henviser også til en senere prognose fra Snizek & Partner (2011),
der forudser en stigning i uledsaget godstransport fra 300 000 ITU i 2008 til 440 000 ITU i 2030. Ifølge denne
prognose kan hele markedet dækkes af WienConts terminalkapacitet. De østrigske myndigheder støtter ikke desto
mindre opførelsen af en anden stor intermodal terminal i Wien Inzersdorf, der netop er påbegyndt.

(68)

WienCont fremfører, at opførelsen af en ny terminal i regionen i Bratislava vil svække Wiens position som et
knudepunkt. Virksomheden anfører endvidere, at opførelsen af nye terminaler vil føre til en overgang for vejtrans
port til transport ad jernbane.

(69)

I 2011 og 2012 havde WienCont en kapacitet på 250 000 ITU. Virksomheden håndterede 72 541 ITU i 2012
og 71 369 ITU i 2011. Transporten fra Slovakiet tegnede sig for 2 968 ITU i 2012 og 2 148 ITU i 2011, hvor
imod der ikke var nogen transport til Slovakiet i 2012 og 59 ITU i 2011. WienConts håndteringsafgifter pr.
container i terminal er sammenlignelige med afgifterne i foranstaltningen for en container i terminal, men højere
for brug af lager og for håndtering af påhængsvogne.

5. SLOVAKIETS BEMÆRKNINGER TIL BEMÆRKNINGERNE FRA INTERESSEREDE PARTER

(70)

Slovakiet bemærkede, at fire af de seks parter, som gav udtryk for deres interesse, støttede foranstaltningen om
opførelse af de offentlige terminaler. Slovakiets svar på Metrans' og WienConts bemærkninger følger nedenfor.
5.1. SVAR PÅ METRANS' BEMÆRKNINGER

De eksisterende terminalers uafhængighed
(71)

Slovakiet understreger på ny, at Metrans ikke er en uafhængig terminaloperatør, da virksomheden selv er en trans
portvirksomhed. Slovakiet henviser til bemærkningerne fra Bohemiakombi og Kombiverkehr, der påpeger,
at der kan opstå interessekonflikter, da Metrans både er transportvirksomhed og operatør inden for kombineret
transport og dør-til-dør transport. Slovakiet henviser ligeledes til kravet i EU-lovgivningen om, at en jernbanein
frastrukturoperatør ikke må konkurrere med de transportvirksomheder, der anvender den pågældende
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jernbaneinfrastruktur. Slovakiet bekræfter på ny, at Slovakiet kan sikre, at den operatør, der udvælges til at drive
de slovakiske offentlige terminaler, er uafhængig. Med hensyn til de transportører, der anvender Metrans' termi
naler, bemærker Slovakiet, at Slovakiet ikke har kendskab til, at nogen af disse transportører driver en fast kombi
neret transportrute.
(72)

Med hensyn til alt-i-et-tjenesternes effektivitet bemærker Slovakiet, at en transportvirksomheds ejerskab af infra
struktur fører til monopoldannelse, og indehaveren af infrastrukturen bør ikke samtidig anvende infrastrukturen
som transportvirksomhed. Slovakiet påpeger i denne forbindelse, at Metrans har en markedsandel på 55-60 %.

(73)

Slovakiet bemærker, at der på Metrans' websted, hvor Metrans hævder at offentliggøre sine omladningstjenester,
ikke udbydes intermodale terminaltjenester til operatører inden for intermodal transport, men til rederier og
leasingselskaber.

Kontinental transport
(74)

Slovakiet anfører, at der ikke findes nogen statistikker over kontinental transport som anført af Metrans. Slovakiet
har aldrig modtaget oplysninger, der viser, at Metrans ejer det nødvendige udstyr til håndtering af kontinentale
ITU'er. Slovakiet går ud fra, at Metrans omfatter søcontainere, som er blevet lastet uden for Europa, men omladet
i en af indlandsterminalerne, af kontinental transport.

(75)

Slovakiet anfører, at UIRR (4)-statistikkerne imødegår Metrans' påstand om, at der ikke er noget marked for sætte
vogne og veksellad.

(76)

Slovakiet anfører endvidere, at de planlagte terminalers udformning er særlig velegnet til kontinental transport.
Omladningsudstyret vil ligeledes kunne håndtere sættevogne og veksellad. Pladsen under kranen konstrueres
specielt til at betjene kontinentale ITU'er. Der vil således være plads mellem ITU'erne, hvilket er nødvendigt af
hensyn til håndteringen med piggyback-kroge, og der vil være diagonale standpladser til sættevogne, således at de
kan håndteres direkte af lastbiler. I modsætning til på andre terminaler, der er specialiseret i containertransport,
bliver det således muligt at håndtere disse typer ITU'er i en enkelt proces. Det vil reducere omladningsprisen for
kontinentale ITU'er på de offentlige terminaler.

De eksisterende terminalers overensstemmelse med AGTC-aftalen
(77)

I overensstemmelse med EU's jernbanetransportpolitiske prioriteter investerer Slovakiet i infrastruktur med spor
til 750 m lange tog. Slovakiet er ligeledes af den opfattelse, at Metrans' terminal i Dunajská Streda ikke kan
udvides, da den er begrænset på den ene side af hovedvej E575 og på den anden side af den kurve, der forbinder
terminalen til hovedbanenettet.

Det er muligt at opføre og drive uafhængige terminaler uden statsstøtte
(78)

Ifølge Slovakiet viser de økonomiske undersøgelser, der er blevet gennemført vedrørende de offentlige terminaler,
at opførelsen og driften af terminalerne ikke udelukkende kan finansieres af indtægterne fra terminalaktiviteterne.
Slovakiet formoder, at Metrans krydsfinansierer opførelsen af terminalerne med virksomhedens indtægter fra
transportaktiviteter.

(79)

Slovakiet tilbød også Metrans at samarbejde om opførelsen af de offentlige terminaler, men Metrans var ikke villig
til at opfylde Slovakiets krav om adgang uden forskelsbehandling.

Konkurrencen vil blive fordrejet
(80)

Slovakiet understreger, at principperne for fastsættelse af gebyrer for brug af terminaltjenester og for den uafhæn
gige jernbanemyndigheds ansvar for at vurdere og regulere disse gebyrer i tilfælde af klager er fastsat i direktiv
2012/34/EU.

(4) International Union for Road-Rail Combined Transport: http://www.uirr.com/en/media-centre/annual-reports/annual-reports/
mediacentre/516-annual-report-2011.html
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(81)

Slovakiet anfører, at Slovakiet ligeledes støtter private virksomheders udvikling af kombineret transport. Slovakiet
investerede f.eks. i en kapacitetsforøgelse af jernbanesporet Bratislava-Dunajská foranlediget af Metrans' øgede
behov.

(82)

Slovakiet bemærker, at Metrans har markeret sin prisliste for terminaltjenester som fortrolig, hvilket viser, at virk
somhedens priser ikke offentliggøres.

Opførelse af nye offentlige terminaler vil ikke skabe yderligere transportvolumen ved overgang fra
vejtransport til kombineret transport
(83)

I sit svar på denne udokumenterede påstand henviser Slovakiet til bemærkningerne fra Kombiverkehr, der anfører,
at den kontinentale kombinerede transport vil stige, hvis uafhængige terminaloperatører sikrer lige adgang til
deres tjenester, og hvis prisen pr. håndtering ikke overstiger 20-25 EUR pr. omladet enhed.

(84)

Slovakiet påpeger endvidere, at kontinental kombineret transport ifølge UIC (5)-statistikkerne tegner sig for
47,14 % af den samlede kombinerede transport. Da overgangen fra vejtransport til transport ad jernbane endnu
ikke har nået dette niveau i Slovakiet, er der stadig et stort potentiale for kontinental intermodal transport ud over
transport af søcontainere.
Uledsaget kombineret transport: TEU 2011
Kontinental transport

Søtransport

I alt

KT-markedssegment
(TEU)

Indenlandsk KT

3 863 110

7 065 030

10 928 140

International KT

4 678 050

2 510 730

7 188 780

8 541 160

9 575 760

18 116 920

Samlet KT

(85)

Slovakiet anfører, at eftersom omladningsomkostningerne ifølge Metrans udgør omkring 2 % af de samlede trans
portomkostninger, og eftersom initialomkostningen for en ny kontinental rute ifølge Kombiverkehr først bliver
dækket efter 1-2 år, er det højst usandsynligt, at operatører af nye ruter vil introducere nye ruter til destinationer
med eksisterende ruter. Slovakiet anfører, at Metrans' kunder primært er rederier, og at Metrans primært transpor
terer søcontainere, hvorimod der på den nye terminal vil være fokus på flytning af gods fra vejtransport til trans
port ad jernbane. Terminalen vil være rettet mod en anden kundegruppe, og tjenesterne vil være rettet mod et
andet markedssegment.

Besparelser på eksterne omkostninger, den eksisterende kapacitet er tilstrækkelig, og markedet kan
dække den voksende efterspørgsel
(86)

Slovakiet anfører, at det faldende transportvolumen i Slovakiet er irrelevant for vurderingen af potentialet for
udvikling af kontinental transport, da faldet primært skyldes det faldende nationale transportvolumen. Slovakiet
lægger derfor større vægt på de statistikker (jf. ovennævnte bemærkninger), som viser et stigende vejtransportvo
lumen, da der skal fokuseres på dette volumen ved overgang fra veje til jernbane.

(87)

Slovakiet anfører, at de nye terminaler kun vil udgøre 16 % af de slovakiske intermodale terminalers fremtidige
kapacitet.

(88)

I sit svar på Metrans' bemærkninger vedrørende fordrejning af konkurrencen, den manglende evne til at skabe
yderligere transportvolumen ved overgang fra vejtransport og dækning af den voksende efterspørgsel med eksiste
rende kapacitet henviser Slovakiet til bemærkningerne fra Kombiverkehr, der vurderer, at der er et stort potentiale
for kontinental transport til og fra Slovakiet. Kombiverkehr anfører, at det ugentlige vejtransportvolumen til og
fra Nordtyskland, Belgien og Nederlandene udgør omkring 1 000 lastbiler. Kombiverkehr påtænker kun at over
føre en del af den last, der i øjeblikket transporteres ad vej, så terminalen vil ikke få betydning for de eksisterende
terminalers nuværende omsætningskilder.

(5) Den Internationale Jernbaneunion: http://www.uic.org/IMG/pdf/2012_report_on_combined_transport_in_europe.pdf
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5.2. SVAR PÅ WIENCONTS BEMÆRKNINGER

(89)

Som svar på WienConts bemærkning om, at støtteintensiteten i forbindelse med udvidelsen af WienConts
terminal kun var 31 %, hvorimod Slovakiet finansierer hele initialinvesteringen, bemærker Slovakiet for det første,
at WienCont er majoritetsejet af de offentlige myndigheder. WienCont anvender desuden infrastrukturforvalterens
jernbaneinfrastruktur og Wien kommunes grund. Omkostningerne til opførelse af de nye slovakiske terminaler
omfatter både køb af grund og opbygningen af jernbaneinfrastrukturen samt opførelsen af en helt ny terminal.
Slovakiet anfører, at mere end 90 % af den samlede investering i opførelsen af WienConts terminal, herunder
jernbanen og grunden, blev finansieret med offentlige midler. Slovakiet er desuden af den opfattelse, at denne
indsigelse er i strid med målene for Samhørighedsfonden, der har til formål at mindske forskellene mellem
medlemsstater gennem finansiering af infrastruktur og miljøbeskyttelse.

(90)

Som svar på påstanden om, at WienCont dækker hele efterspørgslen i området omkring Wien, og at terminalen i
Bratislava vil udgøre en trussel mod virksomhedens erhvervsmæssige aktiviteter, bemærker Slovakiet for det andet,
at blot 4,6 % af det samlede volumen håndteret af WienCont hidrører fra Slovakiet. Selv om WienCont mistede
hele dette volumen, hvilket Slovakiet tvivler på, ville virksomheden ikke være skadet i en grad, som ville berettige,
at man undlod at opføre en moderne trimodal terminal i Bratislava ved Donau.

6. OPFØLGENDE INFORMATIONSUDVEKSLING MED METRANS, WIENCONT OG SLOVAKIET

(91)

Kommissionens opfølgende informationsudveksling med Slovakiet, Metrans og WienCont afklarede en række
spørgsmål vedrørende de oplysninger, som parterne havde indsendt.

(92)

Selv om Metrans ikke kunne påvise, i hvilket omfang virksomheden varetager kontinental kombineret transport,
kunne virksomheden påvise, at den varetager en sådan transport, og Metrans' nuværende kontinentale transpor
tvolumen er betydelig. I forbindelse med kontinental transport anvender Metrans containere, navnlig 45 fod,
dvs. 13,7 m brede containere og tankcontainere. Metrans har ligeledes påvist, at virksomheden ejer forskelligt
udstyr, der er velegnet til omladning af andre intermodale transportenheder end containere. Slovakiet har frem
sendt statistiske datablade fra Metrans til Kommissionen, som viser, at Metrans ikke har transporteret lastbiler,
veksellad eller sættevogne.

(93)

For at gendrive Metrans' påstande om, at der ikke er efterspørgsel efter transport i andre intermodale transporten
heder (ITU) end containere, fremhævede Slovakiet f.eks. den uafhængige terminal i Lovosice i Den Tjekkiske Repu
blik, der indledte sine aktiviteter i 2006 med faste ruter, primært med containertransport. Her steg mængden af
transporterede ITU'er med 81 % i perioden 2007-2012, og veksellad og sættevogne tegnede sig for 75 % af
omladningerne i 2012. Et andet eksempel fremhævet af Slovakiet er den uafhængige terminal i WuppertalLangerfled, der i øjeblikket næsten udelukkende transporterer veksellad og sættevogne. Selv på WienConts
terminal, der er et vigtigt omladningssted for søcontainere, tegner veksellad sig for 21 % af omladningerne.

(94)

WienCont havde fremlagt en redegørelse fra Snizek & Partner, hvori det anføres, at kvaliteten af operationerne på
en terminal med en kapacitetsudnyttelse på 88 % vil være forringet i alvorlig grad.

(95)

Endelig var Slovakiet enig i, at der i første omgang blot skulle opføres en enkelt terminal som et pilotprojekt for
at mindske eventuelle bekymringer over omfanget af en mulig konkurrencefordrejning og for at afprøve Slova
kiets antagelser vedrørende flytning af gods fra vejtransport til transport ad jernbane. Slovakiet begrænsede derfor
den oprindelige anmeldelse til en enkelt terminal i Žilina-Teplička. Denne terminal kommer til at ligge mere end
200 km fra Metrans' terminaler i Dunajská Streda og Košice og WienConts terminal. Slovakiet meddelte endvidere
Kommissionen, at Intrans' eksisterende terminal i Žilina bliver lukket i nærmeste fremtid. Der redegøres for
Kommissionens vurdering af foranstaltningen nedenfor.

7. VURDERING AF STØTTEN

(96)

Det fastslås i artikel 107, stk. 1, i TEUF, at »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, [er] uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen
mellem medlemsstaterne.«
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Kriterierne i artikel 107, stk. 1, i TEUF er kumulative. For at beslutte, om den pågældende foranstaltning udgør
statsstøtte i den i artikel 107, stk. 1, i TEUF anførte forstand, skal alle følgende kriterier opfyldes. Den finansielle
støtte skal især:
a) ydes af staten eller ved hjælp af statsmidler
b) give den støttemodtagende virksomhed en fordel
c) begunstige visse virksomheder eller visse produktioner (selektivitetskriteriet)
d) fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

(98)

I henhold til Domstolens retspraksis kan opførelsen og driften af infrastruktur udgøre en økonomisk aktivitet (6).
Da den anmeldte foranstaltning vedrører investeringsstøtte til infrastruktur, der anvendes til kommerciel udnyt
telse, må opførelsen og driften af denne infrastruktur anses for at udgøre en økonomisk aktivitet, og foranstalt
ningen er derfor omfattet af artikel 107, stk. 1, i TEUF.

(99)

For så vidt angår den anmeldte foranstaltning, vil de slovakiske myndigheder opføre terminalen og vælge den
koncessionshaver, der skal være ansvarlig for driften. Initialinvesteringen skal finansieres med midler fra Samhø
righedsfonden (85 %) og fra den slovakiske stat (15 %). Da midlerne fra Samhørighedsfonden overføres til de
pågældende nationale myndigheder, anses de for at være til rådighed for de slovakiske myndigheder og for at
udgøre statsmidler.

(100) Fordel: På grundlag af den indledende markedsundersøgelse gennemført af de slovakiske myndigheder kan det
ikke udelukkes, at den fremtidige udvælgelsesproces kun får et meget begrænset antal deltagere, og at den ikke
kommer til at opfylde de krav, der stilles til et konkurrencepræget udbud. I betragtning af den store sandsynlighed
for en utilstrækkelig konkurrence i forbindelse med dette udbud kan det derfor ikke udelukkes, at operatøren
kommer til at opnå en økonomisk fordel.
(101) Selektivitet: Eftersom foranstaltningen alene kommer den udvalgte terminaloperatør til gode, må den anses for at
være selektiv.
(102) Konkurrencefordrejning og påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne: Hvis statsstøtte ydet af en
medlemsstat styrker en virksomheds position i forhold til andre virksomheder, som den konkurrerer med i
samhandelen inden for EU, skal sidstnævnte betragtes som påvirket af den pågældende støtte (7). Det er tilstrække
ligt, at støttemodtageren konkurrerer med andre virksomheder på konkurrenceudsatte markeder (8). I den forelig
gende sag vil den anmeldte foranstaltning styrke de nye transferterminalers position i forhold til eksisterende
terminaler, og den vil derfor potentielt kunne fordreje konkurrencen, i det omfang dette marked er konkurren
ceudsat. Derfor kan støtten fordreje konkurrencevilkårene og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.
(103) I lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen, at foranstaltningen udgør støtte som omhandlet i artikel 107,
stk. 1, i TEUF.
7.1. FORANSTALTNINGENS LOVLIGHED

(104) De slovakiske myndigheder har opfyldt forpligtelsen i artikel 108, stk. 3, i TEUF, til at anmelde støtteforanstalt
ningen, inden den gennemføres. Kommissionen noterer sig, at støtten ikke vil blive ydet, før den er blevet
godkendt af Kommissionen.

7.2. FORENELIGHEDSVURDERING

(105) Kommissionen har tidligere vurderet støtte til infrastrukturprojekter direkte på grundlag af artikel 93 i TEUF (9)
og efterfølgende på grundlag af Domstolens dom i Altmark-sagen (10), der udelukkede anvendelsen af artikel 93 i
(6) Jf. bl.a. sag C-82/01P, Aéroports de Paris, Sml. 2002 I, s. 9297, og forenede sager T-443/08 og T-445/08, Freistaat Sachsen og Land
Sachsen-Anhalt mod Kommissionen, endnu ikke offentliggjort i Domstolens domme.
(7) Jf. bl.a. sag 730/79, Philip Morris mod Kommissionen, Sml. 1980, s. 2671, præmis 11, sag C-53/00, Ferring, Sml. 2001 I, s. 9067, præ
mis 21, og sag C-372/97, Italien mod Kommissionen, Sml. 2004 I, s. 3679, præmis 44.
(8) Sag T-214/95, Het Vlaamse Gewest mod Kommissionen, Sml. 1998 II, s. 717.
(9) Jf. Kommissionens beslutning af 31. januar 2001 i sag N 597/2000, EFT C 102 af 31.3.2001, s. 8, Kommissionens beslutning af
14. september 2001 i sag N 208/2000, EFT C 315 af 4.1.2000, s. 21, Kommissionens beslutning af 15. november 2000 i sag
N 755/1999, EFT C 71 af 3.3.2001, s. 17 og 19, og Kommissionens beslutning af 11. november 2001 i sag N 550/01, EFT C 24 af
26.1.2002, s. 2.
(10) Sag C-280/00, Altmark Trans GmbH, Sml. 2003 I, s. 7747.
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TEUF på grundlag af artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF på intermodale terminaler (11). Siden Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 (12) trådte i kraft, finder artikel 93 i TEUF direkte anvendelse som rets
grundlag for vurderingen af foreneligheden af støtte til landtransport, der ikke er omfattet af denne forordning,
og navnlig på støtte til samordning af transportvæsenet.
(106) I henhold til artikel 93 i TEUF er støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transpor
tvæsenet, forenelige med traktaterne. Begrebet samordning af transportvæsenet, som anvendes i denne bestem
melse, har en betydning, som går ud over den blotte fremme af udviklingen af en økonomisk aktivitet. Det
omfatter en indgriben fra de offentlige myndigheders side med henblik på at lede udviklingen inden for transport
sektoren i den fælles interesse. Domstolen har udtalt, »at støtteforanstaltninger til transportvæsenet kun er forene
lige med traktaten i ganske bestemte tilfælde, som ikke skader Fællesskabets almindelige interesser« (13).
(107) Liberaliseringens forløb i transportsektoren har i visse henseender mindsket behovet for samordning væsentligt. I
en effektiv liberaliseret sektor kan samordningen i princippet opstå som resultat af markedskræfterne. Der kan
desuden fortsat optræde markedsbrister, også efter liberalisering af sektoren. Disse begrunder det offentliges
indgriben på området.
(108) Transportsektoren kan have samordningsvanskeligheder i økonomisk forstand, f.eks. i forbindelse med sammen
koblingen af forskellige transportnet. Kommissionen har af disse grunde allerede godkendt statsstøtte på grundlag
af artikel 93 i TEUF (14).
(109) En støtte skal for at kunne anses for at modsvare behovet for samordning af transportvæsenet være nødvendig og
stå i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål. Desuden må støttens konkurrenceforvridende element ikke skade
Unionens almene interesser.
(110) Det har således altid været Kommissionens opfattelse, at støtte er forenelig med det indre marked efter artikel 93
i TEUF, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
a) Støtten bidrager til at nå et mål af fælles interesse.
b) Støtten er nødvendig.
c) Støtten står i rimeligt forhold til målet.
d) Alle brugere har adgang til de pågældende infrastrukturer uden forskelsbehandling.
e) Støtten medfører ikke konkurrencefordrejninger, som er i modstrid med den fælles interesse.
(111) Kommissionen vil derfor vurdere, om disse fem kriterier for, at støtten kan betragtes som forenelig med det indre
marked efter artikel 93 i TEUF, er opfyldt i den foreliggende sag.

7.2.1. Mål af fælles interesse
(112) EU har i nogen tid søgt at følge en politik med et afbalanceret kombineret transportsystem, og fremme den
kombinerede transports konkurrenceevne over for vejtransport er en integreret del af denne politik. Målet med
EU's politik for kombineret transport er at nå frem til et skifte fra vejtransport til andre transportformer.
(113) EU-instrumenter som f.eks. Rådets direktiv 92/106/EØF (15) af 7. december 1992 har til formål at fremme udvik
lingen af kombineret transport. Hvidbogen om transportpolitik (16) tilskynder til brugen af jernbane og andre
miljøvenlige transportmåder for at udvikle konkurrencedygtige alternativer til vejtransport.
(11) Jf. Kommissionens beslutning af 11. februar 2009 i sag N 651/08 — Combinant multimodal container terminal (EFRO), EUT C 60 af
14.3.2009, s. 4.
(12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad
vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).
(13) Sag C-156/77, Kommissionen mod Belgien, Sml. 1978 I, s. 1881, præmis 10.
(14) Kommissionens beslutning af 20. juli 2010 i sag C 17/10, Firmin Srl, EUT C 278 af 15.10.2010, s. 28.
(15) Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem
medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38).
(16) En køreplan for et fælles europæisk transportområde — mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem,
KOM(2011) 144 af 28.3.2011.
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(114) Derudover er kombineret transport i overensstemmelse med konklusionerne af Det Europæiske Råd i Göteborg i
juni 2001, der erklærede, at foranstaltninger, der kan bidrage til at overflytte trafikken fra vejtransport til mere
miljøvenlige transportformer, af helt central betydning for bæredygtig transport.
(115) Kommissionen anerkender, at det først og fremmest er markedsaktørernes opgave at fremme kombineret trans
port på markederne, som der er fri adgang til, og hvor reglerne om fri konkurrence og om udbud og efter
spørgsel gælder. Men for at frigøre potentialet for kombineret transport fuldstændigt, er der muligvis behov for at
tilskynde operatørerne til at løbe den risiko, som overflytning fra vejtrafik til alternative transportformer inde
bærer.
(116) Der er desuden stadig mere berettiget at fokusere på mulighederne for kombineret transport, da EU's industri
opretholder eller i høj grad øger konkurrencedygtigheden af sin produktion i Europa ved at benytte avanceret
logistik, optimere produktion og distribution og skabe værdi under processen. Disse sofistikerede forsyningskæder
bliver mere og mere sårbare over for vejtransportens svigtende pålidelighed og voksende omkostninger. Kombi
neret transportlogistik må nødvendigvis blive et vigtigt mål for den europæiske fremstillingsindustri.
(117) Endelig understreger Kommissionen, at det er nødvendigt at fremskynde investeringer i infrastruktur, navnlig i
miljøvenlige transportformer, som indgår som led i de transeuropæiske net (TEN) og IKT-højhastighedsne
tværk (17).
(118) Opførelsen af intermodale terminaler, som sikrer alle brugere lige adgang, er blevet støttet af en række EU-instru
menter. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 661/2010/EU (18) skal der udvikles et transeuro
pæisk transportnet, der så vidt muligt skal være interoperabelt inden for de enkelte transportformer og fremme
omladningsmulighederne mellem de forskellige transportformer. I henhold til afgørelsen skal projekter af fælles
interesse bidrage til bæredygtig udvikling af transportsektoren ved at forbedre sikkerheden og mindske transpor
tens miljøbelastning, bl.a. ved at fremme et modalt skift til jernbanetransport, intermodal transport, transport ad
indre vandveje og søtransport. I henhold til artikel 10 i Rådets direktiv 91/440/EØF (19) af 29. juli 1991 om
udvikling af Fællesskabets jernbaner skal medlemsstaterne sikre, at jernbanevirksomheder fra andre medlemsstater
på rimelige vilkår tildeles ret til adgang til infrastrukturen med henblik på udførelse af international kombineret
godstransport. I sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling
af det transeuropæiske transportnet (20) foreslog Kommissionen desuden, at operatører af godsterminaler skal
sikre, at enhver godsterminal er åben for alle operatører, og tilbyde denne adgang uden forskelsbehandling og til
gennemsigtige gebyrer.
(119) Opførelsen af intermodale terminaler, som sikrer alle brugere lige adgang, tager sigte på virkeliggørelse af et mål
af fælles interesse, da det bidrager til at udbygge den kombinerede transport og fremme en overgang fra vejtrans
port til transport ad jernbane og indre vandveje og dermed til at mindske overbelastningen af vejnettet, reducere
antallet af ulykker og nedbringe de emissions-, støj- og klimagener, som vejtransport forårsager. Det anfægtes ikke
i nogen af bemærkningerne til indledningen af proceduren, at foranstaltningens formål, dvs. at fremme en over
gang fra vejtransport til transport ad jernbane og indre vandveje, er et mål af fælles interesse.
(120) Med hensyn til den planlagte opførelse og drift af terminalen i Žilina-Teplička er gevinsten i form af positive
eksternaliteter i henhold til oplysningerne fra de slovakiske myndigheder 15 gange højere end udgifterne til opfø
relse af den planlagte infrastruktur. Den samlede forventede gevinst på 399 mio. EUR vil blive opnået i EU uden
for Slovakiet, da transportstrækningen mellem Slovakiet og resten af EU uden for Slovakiet normalt er længere
end strækningen i Slovakiet.
(EUR)

Miljøbesparelser over 30 år for Žilina-terminalen
Reduktion af overbelastningen af vejnettet
Reduktion af antallet af ulykker
Reduktion af emissioner

107 117 951
32 175 502
223 748 276

(17) En europæisk økonomisk genopretningsplan, KOM(2008) 800 endelig af 26.11.2008.
(18) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 661/2010/EU af 7. juli 2010 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuro
pæiske transportnet (EUT L 204 af 5.8.2010, s. 1).
(19) Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner (EFT L 237 af 24.8.1991, s. 25)
(20) KOM(2011) 650 endelig, EUT C 37 af 10.2.2012, s. 16.
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(EUR)

Miljøbesparelser over 30 år for Žilina-terminalen
Reduktion af støj

7 338 003

Klimabesparelser

16 390 770
Samlede besparelser

386 770 502

Kilde: Cost-benefit-analyse for Žilina-terminalen fra de slovakiske myndigheder.

(121) Kommissionen mener derfor, at opførelsen af den intermodale terminal Žilina-Teplička kan bidrage til virkeliggø
relse af et mål af fælles interesse, da den bidrager til at udbygge den multimodale transport og fremme en over
gang fra vejtransport til transport ad jernbane og indre vandveje og dermed til at mindske overbelastningen af
vejnettet, reducere antallet af ulykker og nedbringe de emissions-, støj- og klimagener, som vejtransport forårs
ager.

7.2.2. Nødvendighed og proportionalitet
(122) Kommissionen har tidligere (21) godkendt støtte til intermodale terminaler med en støtteintensitet på 50 %. I
situationer, hvor medlemsstaterne har påvist et økonomisk behov for en højere støtteintensitet, har Kommissi
onen i den seneste tid godkendt denne højere intensitet i behørigt begrundede tilfælde (22).
(123) I den foreliggende sag har de slovakiske myndigheder anmeldt en foranstaltning, der sikrer den kommende
koncessionshaver en støtteintensitet på mindst 85 %. Dette projekt kan ikke sammenlignes med Metrans' private
terminaler, som virksomheden opførte uden statsstøtte fra Slovakiet, og med den nærliggende WienCont-terminal
(ejet af Wien kommune), som siden 2006 har modtaget støtte med en gennemsnitlig intensitet på 31 % til anskaf
felse af yderligere udstyr. For så vidt angår WienCont, var der ikke tale om en initialinvestering til opførelse af en
helt ny terminal som Žilina-Teplička-terminalen. WienCont anvender desuden infrastrukturforvalterens jernba
nenet og Wien kommunes grund mod betaling af en leje, der ikke nødvendigvis modsvarer udgifterne til anskaf
felse af disse faciliteter.
(124) Da støtteintensiteten i forbindelse med den slovakiske foranstaltning er over 50 %, skal Kommissionen under alle
omstændigheder overveje, om denne højere støtteintensitet undtagelsesvis kan betragtes som værende forenelig
med det indre marked.
(125) Med hensyn til støttens nødvendighed fremgår det af cost-benefit-analysen fra de slovakiske myndigheder, at den
planlagte terminal i Žilina-Teplička vil have et negativt internt afkast uden offentlig støtte. Når Slovakiet tager
højde for den samlede initialinvestering, herunder udgifterne til erhvervelse af jord, svarer projektets udækkede
finansieringsbehov med en diskonteringssats på 5 % til initialinvesteringen på 25,04 mio. EUR. En diskonterings
sats på 5 % kan sammenlignes med afkastet på langfristede statsobligationer i Slovakiet (23).
(126) I nedenstående tabel sammenfattes investeringsomkostningerne, driftsomkostningerne, det forventede investe
ringsafkast og det planlagte støttebeløb til opførelse af terminalen i Žilina i henhold til cost-benefit-analysen fra
de slovakiske myndigheder.
(21) Jf. Kommissionens beslutning af 31. januar 2001 i sag N 597/2000, Nederlandene — Støtteordning for særlige industritilslutninger til de
indre vandveje (SBV), Kommissionens beslutning af 14. september 2001 i sag N 208/2000, Nederlandene — SOIT, Kommissionens
beslutning af 15. november 2000 i sag N 755/1999, Italien — Bolzano, og Kommissionens beslutning af 20. december 2010 i sag
N 490/2010, Belgien — Verlenging van steunregeling N 550/2001 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties
langs de waterwegen in het Vlaams Gewest.
(22) Jf. Kommissionens beslutning af 20. december 2011 i sag SA.33434, Frankrig — Aide au financement d'un chantier multimodal sur le Grand
port maritime du Havre, Kommissionens beslutning af 23. november 2011 i sag SA.33486, Tyskland — Förderprogramm Umschlaganlagen
für den kombinierten Verkehr (endnu ikke offentliggjort) og Kommissionens beslutning af 17. oktober 2012 i sag SA.34501, Tyskland —
Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau.
(23) I september 2012 var renten på langfristede statsobligationer i Slovakiet 4,2 %, jf. ECB, http://www.ecb.int/stats/money/long/html/
index.en.html

L 238/28

Den Europæiske Unions Tidende

DA

9.8.2014
Mio. EUR

Terminal

Investerings
omkostning
er

Driftsomkos
tninger

Samlede
omkostnin

Indtægter

Statsstøtte

Forventet
afkast

NNV efter
statsstøtte
(5%)

Žilina

25,04

24,81

49,85

24,81

25,04

0

0,00

Kilde: Cost-benefit-analyse fra de slovakiske myndigheder

(127) Da initialinvesteringen kun dækker projektets udækkede finansieringsbehov, konkluderer Kommissionen, at
støtten er nødvendig for at sikre opførelsen af den intermodale transferterminal og udviklingen af kombineret
transport i Slovakiet. Den er ligeledes af den opfattelse, at støtten vil blive holdt nede på det niveau, der er strengt
nødvendigt, da den er større end det udækkede finansieringsbehov og således står i rimeligt forhold til målet af
fælles interesse om at sikre overgangen fra vejtransport til transport ad jernbane.

7.2.3. Alle brugere har adgang til disse infrastrukturer uden forskelsbehandling
(128) Formålet med foranstaltningen er at opføre en offentlig intermodal transferterminal til kontinental kombineret
transport, navnlig sættevogne og veksellad, for at fremme overgangen fra vejtransport til transport ad jernbane.
For at nå dette mål vil terminalen:
a) blive drevet af en operatør, som er uafhængig af de transportvirksomheder, der anvender terminalen
b) sikre lige adgang
c) sikre gennemsigtige vilkår uden forskelsbehandling.
(129) For at sikre lige adgang til terminalen og forebygge interessekonflikter mellem den udvalgte terminaloperatør og
transportvirksomhederne vil terminaloperatøren være uafhængig af transportvirksomhederne.
(130) Den slovakiske stat vil desuden fortsat være indehaver af terminalen og vil i koncessionsaftalen pålægge terminal
operatøren at garantere alle brugere, herunder alle transportører og operatører af intermodale terminaler, adgang
uden forskelsbehandling. Hvis den udvalgte operatør ikke opfylder disse betingelser i koncessionsaftalen, vil staten
have beføjelse til at ophæve koncessionen og sende den i udbud på ny.
(131) Alle brugere vil derfor få adgang til disse infrastrukturer uden forskelsbehandling.

7.2.4. Støtten fordrejer ikke konkurrencen i strid med den fælles interesse
(132) Den oprindelig anmeldte foranstaltning ville påvirke intermodale terminaltjenester i Den Slovakiske Republik, der
også tiltrækker grænseoverskridende efterspørgsel fra Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn og i mindre grad
Polen. For at undgå risikoen for fordrejning af konkurrencen som anført i indledningsafgørelsen og for at afprøve
deres antagelse om terminalens betydning for overflytningen af gods fra vej- til jernbanetransport forpligtede de
slovakiske myndigheder sig til at begrænse projektet til opførelse af en enkelt terminal i Žilina-Teplička som et
pilotprojekt. Denne terminal kommer til at ligge mere end 200 km fra Metrans' og WienConts eksisterende termi
naler. Dens oplandsområder kommer derfor ikke til at overlappe Metrans' og WienConts områder. Det vil
begrænse foranstaltningens indvirkning på konkurrencen (24).
(24) I sin beslutning af 9. november 2011 i sag SA.32632 (2011/N), ETGE, EUT C 82 af 21.3.2012, s. 2, betragtning 15, anfører Kommissi
onen, at der er en oplandsradius på 35 km i et område med mange terminaler (den belgisk-nederlandske grænse). De slovakiske myndig
heder vurderer, at der er en oplandsradius på 100 km. I Prag er der syv terminaler inden for en oplandsradius på 70 km, nemlig to store
terminaler i Prag, to i Mělník (40 km) og tre i Lovosice (70 km).
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(133) Ifølge de slovakiske myndigheder er der en midlertidig terminal i Žilina, der ejes af Intrans. I modsætning til den
planlagte terminal er denne terminal lille, og den ligger i byens centrum. På denne terminal er der kun adgang til
lasterampen fra et enkelt 400 m langt spor, som ikke kan forlænges. Terminalen er bygget til søcontainere og har
ingen brokraner eller udstyr til omladning af veksellad og sættevogne. På grund af byudviklingsplanen vil den
eksisterende terminal i Žilina under alle omstændigheder blive lukket i nærmeste fremtid.
(134) De slovakiske myndigheder har bekræftet, at afgifter for brug af de offentlige terminaler vil være på niveau med
afgifterne for brug af de eksisterende intermodale terminaler på markedet. Det fremgår af en undersøgelse
gennemført af de slovakiske myndigheder, at afgifterne for brug af terminaler i EU ligger på mellem 16,30 EUR
og 56 EUR pr. enhed, og den gennemsnitlige afgift er således 30 EUR. Cost-benefit-analysen fra de slovakiske
myndigheder var baseret på den antagelse, at de fremtidige afgifter pr. enhed på alle fire offentlige terminaler vil
være 28-29 EUR. Afgifterne for brug af den offentlige terminal i Žilina-Teplička vil således blive fastsat på et
niveau, der sikrer, at jernbanetransport vil kunne konkurrere med vejtransport. Hvis afgifterne blev forhøjet, ville
operatøren af de offentlige terminaler ikke kunne tiltrække tilstrækkeligt gods fra vejtransportsektoren til at dække
driftsomkostningerne.
(135) Kommissionen konkluderer derfor, at foranstaltningen ikke fordrejer konkurrencen på en måde, der strider mod
den fælles interesse.

8. KONKLUSION

(136) På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at alle betingelserne er opfyldt, og at investeringsstøtten
på 25,04 mio. EUR til terminalen i Žilina-Teplička er forenelig med det indre marked.
(137) I lyset af Slovakiets oprindelige plan om at opføre fire offentlige intermodale terminaler stiller Kommissionen krav
om overvågning af den terminal, der skal opføres på grundlag af det anmeldte pilotprojekt. Denne overvågning
vil give Kommissionen grundlag for at træffe en mere solid afgørelse om støttens nødvendighed og dens indvirk
ning på konkurrencevilkårene, hvis Slovakiet på et senere tidspunkt anmelder støtte til de resterende tre termi
naler —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Den støtte, som Den Slovakiske Republik planlægger at yde til opførelse af terminalen i Žilina-Teplička i form af et
tilskud til initialinvesteringer på 25,04 mio. EUR, er forenelig med det indre marked i medfør af artikel 93 i traktaten
om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Gennemførslen af denne støtteforanstaltning på 25,04 mio. EUR kan derfor godkendes.

Artikel 2
Om tre år forelægger Den Slovakiske Republik oplysninger om:
a) det samlede intermodale transportvolumen, det samlede kontinentale transportvolumen og transportvolumenet ved
brug af andre midler end ISO-containere i Slovakiet og på terminalen i Žilina-Teplička
b) de opkrævede afgifter på terminalen i Žilina-Teplička
c) hvorvidt brugerne af de nye terminaler var tidligere brugere af de eksisterende terminaler, og i bekræftende fald, en
undersøgelse af årsagerne til skift af terminal.
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Artikel 3
Denne afgørelse er rettet til Den Slovakiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2013.
På Kommissionens vegne
Joaquín ALMUNIA
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