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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΟΔΗΓΙΑ 96/26/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ιης 29ης Απριλίου 1996

περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και
αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν
την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των
εσωτερικών και διεθνών μεταφορών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των οδικών μεταφορέων
εμπορευμάτων και μεταφορέων επιβατών και περί των

Έχοντας υπόψη:

μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του
δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών (6)
έχουν επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστι
κό· ότι και για λόγους ορθολογισμού και σαφήνειας είναι
σκόπιμο να κωδικοποιηθούν οι εν λόγω οδηγίες σε ένα
μόνο κείμενο

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 75,
τις προτάσεις της Επιτροπής (!),

τις γνώμες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ
θρου 189 Γ της συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 74/561/EOK του Συμβουλίου, της 12ης Νοεμ
βρίου 1974, περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφο
ρέα εμπορευμάτων στον τομέα των εσωτερικών και διε
θνών οδικών μεταφορών (4), η οδηγία 74/562/EOK του
Συμβουλίου, της 12ης Νοεμβρίου 1974, περί προσβάσεως
στο επάγγελμα του μεταφορέα επιβατών στον τομέα των
εσωτερικών και διεθνών οδικών μεταφορών (5) και η οδη
γία 77/796/EOK του Συμβουλίου , της 12ης Δεκεμβρίου
1977, περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων,
(') ΕΕ αριθ. C 286 της 14. 11 . 1990, σ. 4 και τροποποίηση
διαβιβασθείσα στις 16. 12. 1993.
(2) ΕΕ αριθ. C 339 της 31 . 12. 1991 , σ. 5 και ΕΕ αριθ. C 295 της
22. 10. 1994, σ. 30.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου
1991 (ΕΕ αριθ. C 13 της 20. 1 . 1992, σ. 433) και της 20ής
Απριλίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 128 της 9. 5. 1994, σ. 136), κοινή

θέση του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ.
C 356 της 30. 12. 1995) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου της 28ης Μαρτίου 1996 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί
στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) ΕΕ αριθ. L 308 της 19. 11. 1974, σ. 18. Οδηγία όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3572/90
(ΕΕ αριθ. L 353 της 17. 12. 1990, σ. 12).
(5) ΕΕ αριθ. L 308 της 19. 11 . 1974, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποι

ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3572/90
(ΕΕ αριθ. L 353 της 17. 12. 1990, σ. 12).

ότι η οργάνωση της αγοράς των μεταφορών είναι ένα από
τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της κοινής πολιτι
κής των μεταφορών που προβλέπεται στη συνθήκη·
ότι η λήψη μέτρων συντονισμού των όρων πρόσβασης στο
επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευμάτων ή του μεταφορέα
επιβατών, που στο εξής καλούνται «οδικοί μεταφορείς»,
είναι δυνατό να ευνοήσει την πραγμάτωση του δικαιώμα
τος εγκαταστάσεως αυτών

ότι υπάρχει ανάγκη κοινών κανόνων για την πρόσβαση
στο επάγγελμα του μεταφορέα στον τομέα των εσωτερικών
και διεθνών οδικών μεταφορών, για να εξασφαλισθεί άνο
δος της επαγγελματικής στάθμης των μεταφορέων, δυναμέ

νη να συμβάλει στην εξυγίανση της αγοράς, στην ποιοτική
βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας προς το συμφέρον
των χρησιμοποιούντων τις μεταφορές και της εν γένει
οικονομίας, καθώς και στη βελτίωση της οδικής ασφάλει
ας·

ότι κατά συνέπεια οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση
στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα πρέπει να αναφέ
ρονται στην αξιοπιστία, στην οικονομική επιφάνεια και
στην επαγγελματική επάρκεια του μεταφορέα-

ότι εντούτοις δεν χρειάζεται να περιληφθούν σε αυτούς
τους κοινούς κανόνες ορισμένες κατηγορίες μεταφορών
ήσσονος οικονομικής σημασίας·
(6) ΕΕ αριθ. L 334 της 24. 12. 1977, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/438/EOK (ΕΕ αριθ. L 212
της 22. 7. 1989, σ. 101 ). Διορθωτικό στην ΕΕ αριθ. L 298 της
17. 10. 1989, σ. 31 .

Αριθ. L 124/2
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ότι από την 1η Ιανουαρίου 1993 η πρόσβαση στην αγορα
των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων διέπεται από ένα
διασυνοριακό σύστημα κοινοτικών αδειών, που εκδίδονται
βάσεL ποιοτικών κριτηρίων

ότι, όσον αφορά την προϋπόθεση αξιοπιστίας, κρίνεται
αναγκαίο, για την αποτελεσματική εξυγίανση της αγοράς,
η πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και η
άσκησή του να εξαρτηθούν ενιαία από την μη καταδίκη
για σοβαρά ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων και
των παραβάσεων της εμπορικής νομοθεσίας, από τη μη
κήρυξη ακαταλληλότητας προς άσκηση του επαγγέλματος,
καθώς και από την τήρηση των ρυθμίσεων που διέπουν τη
δραστηριότητα του οδικού μεταφορέαότι, όσον αφορά την προϋπόθεση της οικονομικής επιφά
νειας και προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η
ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων των διαφόρων κρατών
μελών, πρέπει να καθοριστούν ορισμένα κριτήρια που
πρέπει να πληρούν οι οδικοί μεταφορείς·
ότι για την πρόσβαση στις εν λόγω δραστηριότητες σε
κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να γίνεται δεκτή ως επαρ
κής απόδειξη εντιμότητας και οικονομικής φερεγγυότητας
η προσαγωγή κατάλληλων εγγράφων που χορηγούνται
από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως
του οδικού μεταφορέως·
ότι, όσον αφορά την προϋπόθεση της επαγγελματικής
επάρκειας, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι αυτή απο
δεικνύεται με την επιτυχία του υποψήφιου μεταφορέα σε
γραπτές εξετάσεις, από τις οποίες όμως τα κράτη μέλη
μπορούν να τον απαλλάξουν εάν αποδείξει ότι διαθέτει
επαρκή πρακτική πείρα-

ότι, ως προς την επαγγελματική επάρκεια, ή βεβαίωση η
οποία χορηγείται βάσει των κοινοτικών διατάξεων περί της
προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα πρέπει
να αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος υποδοχής ως επαρ
κής απόδειξη-

ότι πρέπει να προβλεφθεί σύστημα αλληλοβοήθειας των
κρατών μελών για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·
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μελη σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες της παρούσας
οδηγίας.

2.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται

ως:

— «επάγγελμα οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων»: η
δραστηριότητα κάθε επιχείρησης που εκτελεί τη μετα
φορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων είτε με
μεμονωμένο όχημα είτε με συνδυασμό συζευγμένων
οχημάτων,

— «επάγγελμα οδικού μεταφορέα επιβατών»: η δραστη
ριότητα κάθε επιχείρησης που εκτελεί επιβατικές μετα
φορές για το κοινό ή για ορισμένες κατηγορίες επιβα
τών, με οχήματα τα οποία ως εκ της κατασκευής και
εξοπλισμού τους μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα
από εννέα άτομα — περιλαμβανομένου και του οδηγού
— και τα οποία προορίζονται για το σκοπό αυτόν,
έναντι κομίστρου καταβαλλομένου από τον επιβάτη ή
τον διοργανωτή της μεταφοράς,
— «επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
ασκεί κερδοσκοπική ή μη δραστηριότητα, κάθε οργά
νωση ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα
που ασκεί κερδοσκοπική ή μη δραστηριότητα, καθώς
και κάθε δημόσιος οργανισμός που έχει ιδία νομική
προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή έχουσα νομική
προσωπικότητα.

Άρθρο 2

1 . H παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις
οι οποίες ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα
εμπορευμάτων με οχήματα το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορ
τίο των οποίων δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους ή το
μέγιστο μεικτό βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τους 6
τόνους. Τα κράτη μέλη δύνανται εντούτοις να μειώνουν τα
ανωτέρω όρια για όλες ή για ορισμένες κατηγορίες μεταφο
ρών.

ότι η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις
των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτω
σης ή εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται, στο
παράρτημα II, τμήμα B ,

2. Τα κράτη μέλη δύνανται κατόπιν διαβουλεύσεως με
την Επιτροπή να απαλλάσσουν από την εφαρμογή του
συνόλου ή μέρους της παρούσας οδηγίας τις επιχειρήσεις
οδικών μεταφορών που εκτελούν αποκλειστικά εθνικές
μεταφορές με μικρή μόνο επίπτωση στην αγορά μεταφο
ρών λόγω:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

— της φύσεως των μεταφερομένων εμπορευμάτων, ή
— της μικρής διανυομένης αποστάσεως.

ΤΙΤΛΟΣ I

Πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα

Εκτάκτως, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν προσωρι
νή απαλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με
την Επιτροπή .

Άρθρο 1

1 . H πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα
διέπεται από τις διατάξεις τις οποίες θεσπίζουν τα κράτη

3. Τα κράτη μέλη δύνανται, κατόπιν διαβουλεύσεως με
την Επιτροπή , να απαλλάσσουν από την εφαρμογή του
συνόλου ή μέρους των διατάξεων της παρούσας οδηγίας
τις επιχειρήσεις που εκτελούν αποκλειστικά ορισμένες οδι
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κές επιβατικες μεταφορες για μη εμπορικούς σκοπούς, ή
των οποίων η κυρία δραστηριότης δεν είναι οι οδικές
επιβατικές μεταφορές, αν αυτή η μεταφορική τους δραστη
ριότης έχει μικρή μόνο επίπτωση στην αγορά μεταφορών.

Άρθρο 3

1 . Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ασκήσουν το
επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων οφεί
λουν :

α) να παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας-

Αριθ. L 124/3

— τις μισθολογικές και εργασιακες συνθήκες του
επαγγέλματος ή

— τις δραστηριότητες οδικής μεταφοράς εμπορευμά
των ή επιβατών, και ιδίως τους κανόνες σχετικά με
το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών, τα
βάρη και τις διαστάσεις των οχημάτων δημόσιας
χρήσεως, την οδική ασφάλεια, και την ασφάλεια
των οχημάτων.
Στις περιπτώσεις των στοιχείων α), β) και γ), η προϋπόθε
ση των εχέγγυων αξιοπιστίας εξακολουθεί να μην πληρού
ται εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει αποκατάσταση ή άλλο
μέτρο με ισοδύναμο αποτέλεσμα κατ' εφαρμογή των οικεί
ων εθνικών διατάξεων.

β) να διαθέτουν την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια·
γ) να πληρούν την προϋπόθεση επαγγελματικής επάρ
κειας .

Αν o αιτών είναι φυσικό πρόσωπο που δεν πληροί την
προϋπόθεση γ), οι αρμόδιες αρχές δύνανται παρ ' όλα αυτά
να του επιτρέψουν να ασκήσει το επάγγελμα του οδικού
μεταφορέα υπό την προϋπόθεση ότι θα υποδείξει στις
αρχές αυτές άλλο πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέ
σεις α) και γ), και το οποίο διευθύνει πραγματικά και
μόνιμα τις δραστηριότητες μεταφοράς της επιχειρήσεως.
Αν o αιτών δεν είναι φυσικό πρόσωπο:

— πρέπει να πληρούται η προϋπόθεση α) από το πρόσω
πο ή τα πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά και
μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρη
σης. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να πληρούν
την προϋπόθεση αυτή και άλλα πρόσωπα στην επιχεί
ρηση ,

— η προϋπόθεση γ) πρέπει να πληρούται από το πρόσωπο
ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτω
ση .

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις οι εγκατεστημένες στο
έδαφος τους προκειμένου να παρέχουν τα εχέγγυα αξιο
πιστίας.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η προϋπόθεση αυτή δεν
πληρούται ή έπαψε να πληρούται εφόσον το ή τα φυσικά
πρόσωπα τα οποία θεωρείται ότι πρέπει να πληρούν την
προϋπόθεση αυτή δυνάμει της παραγράφου 1 :
α) έχουν καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα περι
λαμβανομένων και παραβάσεων της εμπορικής νομοθε
σίας-

β) έχουν κηρυχθεί ακατάλληλα για την άσκηση του επαγ
γέλματος του οδικού μεταφορέα δυνάμει της κειμένης
νομοθεσίας

γ) έχουν καταδικασθεί για σοβαρές και επανειλημμένες
παραβάσεις των ισχυουσών ρυθμίσεων που αφορούν:

3, α) H προϋπόθεση οικονομικής επιφάνειας συνίσταται
στην ύπαρξη των οικονομικών πόρων που είναι
αναγκαίοι για να εξασφαλίζεται η ορθή έναρξη
λειτουργίας και η καλή διαχείριση της επιχείρησης*

β) για να εκτιμήσει την οικονομική επιφάνεια, η αρμό
δια αρχή εξετάζει: ενδεχομένως, τους ετήσιους λογα
ριασμούς της επιχείρησης· τα διαθέσιμα κεφάλαια,
στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα τραπεζικά διαθέ
σιμα, τις δυνατότητες υπέρβασης του διαθέσιμου
υπολοίπου και τη δανειοληπτική ικανότητα- το ενερ
γητικό, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τα
οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως εγγύηση για
την επιχείρηση , τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου
του κόστους αγοράς ή της προκαταβολής για την
αγορά των οχημάτων, των κτιρίων, των εγκαταστά
σεων και του εξοπλισμού , καθώς και το κεφάλαιο
κινήσεως*

γ) η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει κεφάλαιο και
αποθεματικό ύψους τουλάχιστον:
— 3 000 Ecu ανά χρησιμοποιούμενο όχημα, ή

— 150 Ecu ανά τόνο μέγιστου επιτρεπόμενου βά
ρους των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων
που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση , ή
— 150 Ecu ανά θέση καθημένου των οχημάτων
μεταφοράς ατόμων που χρησιμοποιούνται από
την επιχείρηση ,

λαμβάνεται υπόψη το χαμηλότερο από τα ποσά που
προκύπτουν από τους διάφορους τρόπους υπολο
γισμού .

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από το
πρώτο εδάφιο στην περίπτωση επιχειρήσεων μετα
φορών που ασκούν τις δραστηριότητές τους απο
κλειστικά και μόνο στην εθνική αγορά.
δ) για τους σκοπούς των στοιχείων α), β) και γ), η
αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ως απόδειξη οικονο
μικής επιφάνειας την επιβεβαίωση ή την παροχή
ασφάλειας εκ μέρους τράπεζας ή άλλου αρμόδιου
ιδρύματος. H επιβεβαίωση ή ασφάλεια μπορεί να
έχει μορφή τραπεζικής εγγύησης ή άλλου παρόμοιου
μέσου -
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ε) οι διαταξεις των στοιχείων β), γ) και δ) εφαρμόζο
νται μόνον σε όσες επιχειρήσεις είναι εξουσιοδοτη
μένες σε ένα κράτος μέλος, από την 1η Ιανουαρίου
1990, δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, για την άσκηση
του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα.

— την 1η Ιανουαρίου 1986 για την Ισπανία και Πορτογα

4. H επαγγελματική επάρκεια συνίσταται στην κατοχή
γνώσεων που διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση , δυνάμενη
να έχει τη μορφή ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις που
οργανώνεται από την αρχή ή το όργανο που ορίζεται για
το σκοπό αυτό από κάθε κράτος μέλος, στα θέματα που
αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος I.

τους είχε επιτραπεί σε κάποιο κράτος μέλος, δυνάμει της
εθνικής νομοθεσίας, να ασκούν το επάγγελμα του οδικού
μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών στον τομέα των
εσωτερικών και/ή διεθνών μεταφορών, δεν υποχρεούνται
να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρ

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την εξέταση
τους υποψηφίους μεταφορείς οι οποίοι αποδεικνύουν ότι
διαθέτουν πρακτική πείρα τουλάχιστον 5 ετών σε επιχείρη
ση μεταφορών, σε διευθυντικό επίπεδο.

2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους κατόχους
ορισμένων διπλωμάτων τριτοβάθμιας ή τεχνικής εκπαίδευ
σης, τα οποία προϋποθέτουν άρτια γνώση των θεμάτων
που αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος I και
τα οποία ορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό, από την
εξέταση στα θέματα που καλύπτονται από αυτά τα διπλώ
ματα.

Ως απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας προσκομίζεται
πιστοποιητικό το οποίο εκδίδει η αρχή ή το όργανο που
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

λία,

— τις 3 Οκτωβρίου 1989 για το έδαφος της πρώην Λαϊκής
Δημοκρατίας της Γερμανίας,

θρου 3.

Εντούτοις, τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία:

— μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1974 και πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1978 για το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία,
τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο,
τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο,
— μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1980 και πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1984 για την Ελλάδα,
— μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1982 και πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1986 για την Ισπανία και Πορτογαλία,
— μετά τις 2 Οκτωβρίου 1989 και πριν από την 1η Ιανουα
ρίου 1992 για το έδαφος της πρώην Λαϊκής Δημοκρατί
ας της Γερμανίας,
θα έχουν:

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους,
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 , μια
επιχείρηση οδικών μεταφορών δύναται να λειτουργήσει
προσωρινά, για περίοδο ενός έτους το πολύ, δυνάμενη να
παραταθεί για άλλους έξι μήνες κατ' ανώτατο όριο σε
ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, σε περίπτωση
θανάτου ή φυσικής ή δικαιοπρακτικής ανικανότητος του
φυσικού προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα του μετα
φορέα ή του φυσικού προσώπου το οποίο πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία α)
και γ).

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται εντούτοις,
κατ' εξαίρεση και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, να
επιτρέψουν οριστικά σε πρόσωπο που δεν πληροί την
προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας κατά το άρ
θρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) να εκμεταλλεύεται επιχεί
ρηση μεταφορών υπό τον όρο ότι έχει πρακτική εμπειρία
τριών τουλάχιστον ετών στην τρέχουσα διαχείριση της
επιχειρήσεως.

— έχουν οριστεί για να διευθύνουν πραγματικά και μόνι
μα τις δραστηριότητες μεταφορών μιας επιχειρήσεως,
πρέπει να πληρούν ήδη την προϋπόθεση επαγγελματικής
επάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4
πριν από:
— την 1η Ιανουαρίου 1980 για το Βέλγιο, τη Δανία, τη
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λου
ξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο,
— την 1η Ιανουαρίου 1986 για την Ελλάδα,
— την 1η Ιανουαρίου 1988 για την Ισπανία και Πορτογα
λία,

— την 1η Ιουλίου 1992 για το έδαφος της πρώην Λαοκρα
τικής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Άρθρο 5

1.

— λάβει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του οδι
κού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών κατά περί
πτωση χωρίς να έχουν, βάσει της εθνικής νομοθεσίας,
αποδείξει την επαγγελματική τους επάρκεια, ή

H ίδια προϋπόθεση απαιτείται για την περίπτωση που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

Οι επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι πριν από:

— την 1η Ιανουαρίου 1978 για το Βέλγιο, τη Δανία, τη
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λου
ξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο,

— την 1η Ιανουαρίου 1984 για την Ελλάδα,

Άρθρο 6

1 . Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών δυνάμει των μέτρων που θεσπίζονται
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βάσει της παρούσας οδηγίας, και οι οποίες συνεπάγονται
την απόρριψη αιτήσεως για άδεια ασκήσεως του επαγγέλ
ματος του οδικού μεταφορέα πρέπει να είναι αιτιολογημέ
νες.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές
αφαιρούν την άδεια ασκήσεων του επαγγέλματος του οδι
κού μεταφορέα αν διαπιστώσουν ότι έπαυσαν να πληρού
νται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία
α), β) ή γ), θέτοντας ενδεχομένως εύλογη προθεσμία για
την πρόσληψη αντικαταστάτου .
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις που
διέπονται από την παρούσα οδηγία τη δυνατότητα να
προασπίζουν τα συμφέροντά τους με κάθε πρόσφορο μέσο
έναντι των αποφάσεων που αναφέρονται στις παραγρά
φους 1 και 2.

Αριθ. L 124/5

2. Με την επιφύλαξη των παραγραφών 3 και 4, κράτος
μέλος υποδοχής δέχεται για την πρόσβαση στο επάγγελμα
του οδικού μεταφορέα, ως επαρκή απόδειξη εντιμότητος ή
μη πτωχεύσεως, την προσαγωγή αποσπάσματος ποινικού
μητρώου ή , ελλείψει τούτου, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμοδία δικαστική ή διοικητική αρχή της
χώρας καταγωγής ή προελεύσεως του οδικού μεταφορέως,
από τα οποία προκύπτει ότι οι απαιτήσεις αυτές ικανοποι
ούνται.

3. Όταν κράτος μέλος απαιτεί απο τους υπηκόους του
ορισμένα εχέγγυα εντιμότητας μη δυνάμενα να αποδει
χθούν με το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 2,
δέχεται ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των άλλων
κρατών μελών, βεβαίωση που χορηγείται από αρμοδία
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προε
λεύσεως πιστοποιούσα ότι οι όροι αυτοί πληρούνται. Οι
βεβαιώσεις αυτές αναφέρονται στα συγκεκριμένα στοιχεία,
τα οποία λαμβάνονται υπόψη στη χώρα υποδοχής.

Άρθρο 7

1 . Τα κράτη μέλη , όταν διαπράττονται από μη εγκατε
στημένους στο έδαφος τους οδικούς μεταφορείς σοβαρές
παραβάσεις, ή επανειλημμένες μικροπαραβάσεις των κανό
νων σχετικά με τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων ή
επιβατών που θα μπορούσαν να επισύρουν αφαίρεση της
άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα,
κοινοποιούν στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστη
μένος o οδικός μεταφορέας όλα τα στοιχεία που διαθέτουν
σχετικά με τις παραβάσεις αυτές καθώς επίσης και με τις
κυρώσεις που έχουν επιβάλλει.

2. Όταν ένα κράτος μέλος αφαιρεί την άδεια άσκησης
του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα στον τομέα των διε
θνών μεταφορών, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, η
οποία και πληροφορεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

4. Αν η χώρα καταγωγής ή προελεύσεως δεν χορηγεί το
έγγραφο που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 τούτο
δύναται να αντικατασταθεί από ένορκη ή υπεύθυνη δήλω
ση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμοδίας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας
καταγωγής ή προελεύσεως, o οποίος χορηγεί βεβαίωση
περί του όρκου ή της υπεύθυνης δηλώσεως. H δήλωση
περί μη πτωχεύσεως δύναται επίσης να γίνει ενώπιον αρμο
δίου επαγγελματικού οργανισμού της ιδίας αυτής χώρας.

5.

Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις παρα

γράφους 2 και 3 δεν πρέπει να υποβάλλονται μετά την
πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
O όρος αυτός ισχύει επίσης και για τις δηλώσεις που
γίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.

3. Τα κράτη μέλη αλληλοεπικουρούνται για την εφαρμο
γή της παρούσας οδηγίας.
Αρθρο 9
ΤΙΤΛΟΣ II

Αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και
άλλων τίτλων

Άρθρο 8

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα τα οποία καθο
ρίζονται από την παρούσα οδηγία, όσον αφορά την εγκα
τάσταση στην επικράτειά τους των φυσικών προσώπων και
των εταιριών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του γενικού
προγράμματος για την κατάργηση των περιορισμών στην
ελευθερία εγκαταστάσεως (J) για τις δραστηριότητες που

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
(') ΕΕ αριθ. 2 της 15. 1 . 1962, σ. 32/62.

1 . Όταν σε κράτος μέλος υποδοχής η οικονομική επιφά
νεια πρέπει να αποδειχθεί με βεβαίωση, το οικείο κράτος
θεωρεί τις αντίστοιχες βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις
τράπεζες της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως ή από
άλλους οργανισμούς οριζομένους από τη χώρα αυτή,
ισοδύναμες προς τις χορηγούμενες εντός της ιδίας αυτού
επικρατείας.

2. Όταν κράτος μέλος απαιτεί απο τους υπηκόους του
ορισμένους όρους οικονομικής επιφάνειας μη δυναμένους
να αποδειχθούν με το αναφερόμενο στην παράγραφο 1
έγγραφο, το κράτος αυτό δέχεται ως επαρκή απόδειξη για
τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών, βεβαίωση η
οποία χορηγείται από αρμοδία διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή προελεύσεως, ότι οι όροι αυτοί πληρούνται.
Οι βεβαιώσεις αυτές αναφέρονται στα συγκεκριμένα στοι
χεία που λαμβάνονται υπόψη στη χώρα υποδοχής.
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Αρθρο 10

Άρθρο 12

1 . Από την 1η Ιανουαρίου 1990, τα κράτη μέλη αναγνω
ρίζουν ως επαρκή απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας
τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγρα
φος 4 τέταρτο εδάφιο και τα οποία έχουν εκδοθεί από
άλλο κράτος μέλος.

Τα άρθρα 8 έως 11 εφαρμόζονται επίσης και στους υπηκό
ους των κρατών μελών οι οποίοι, δυνάμει του κανονισμού
αριθ. 1612/68/EOK του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου
1968 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων
εντός της Κοινότητας ('), ασκούν τις δραστηριότητες του
οδικού μεταφορέα ως μισθωτοί.

2. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που έλαβαν άδεια στην
Ελλάδα, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1981 , ή στα άλλα
κράτη μέλη, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1975 , βάσει
εθνικής ρυθμίσεως, να ασκούν το επάγγελμα του οδικού
μεταφορέως εμπορευμάτων ή επιβατών, στον τομέα των
εθνικών και/ή των διεθνών μεταφορών και εφ' όσον οι εν
λόγω επιχειρήσεις συνιστούν εταιρίες κατά την έννοια του
άρθρου 58 της συνθήκης, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως
επαρκή απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας τη βεβαί
ωση περί πραγματικής ασκήσεως της εν λόγω δραστηριό
τητας σε κράτος μέλος επί τρία έτη. H δραστηριότης αυτή
δεν πρέπει να έχει παύσει πριν από πέντε και πλέον έτη
από της ημερομηνίας καταθέσεως της βεβαιώσεως.

Άρθρο 13

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, μετά από διαβούλευση με
την Επιτροπή, τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις
ημερομηνίες που αναφέρονται στο παράρτημα II τμή
μα B.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κεί
μενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν
στον τομέα τον οποίο διέπει η παρούσα οδηγία.

Προκειμένου περί νομικού προσώπου η πραγματική άσκη
ση των δραστηριοτήτων βεβαιούται για ένα από τα φυσικά
πρόσωπα τα οποία δευθύνουν στην πραγματικότητα τη
μεταφορική δραστηριότητα της επιχειρήσεως,
3. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται στους οδικούς
μεταφορείς πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990 ως απόδειξη
της επαγγελματικής επάρκειας βάσει των διατάξεων που
ισχύουν έως την ημερομηνία αυτή , εξομοιώνονται με τα
πιστοποιητικά που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας
οδηγίας.

Άρθρο 14

Οι οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα II τμήμα A
καταργούνται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των
κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης ή
εφαρμογής που εμφαίνονται στο παράρτημα II τμήμα B.

Οι αναφορές στις καταργούμενες οδηγίες θεωρούνται ότι
γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβιβάζονται σύμφωνα
με τον πίνακα αντιστοιχίας που επισυνάπτεται ως παράρ
τημα III.

ΤΙΤΛΟΣ III

Τελικες διαταξεις

Άρθρο 15

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Άρθρο U

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές ή οργανισμούς που είναι
αρμόδιοι για τη χορήγηση των εγγράφων τα οποία αναφέ
ρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 καθώς
και της βεβαιώσεως που αναφέρεται στο άρθρο 10 παρά

γραφος 2. Ενημερώνουν δε αμέσως τα άλλα κράτη μέλη
και την Επιτροπή σχετικά.

Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 1996.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
W. LUCΗΕΤΤΙ

(') ΕΕ αριθ. L 257 της 19. 10. 1968, σ. 2. Κανονισμός όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2434/92 (ΕΕ αριθ. L 245 της 26. 8. 1992, σ. 1 ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι γνώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διαπίστωση της επαγγελματικής ικανότητας πρέπει να
αναφέρονται τουλάχιστον στα θέματα του παρόντος καταλόγου . Τα θέματα πρέπει να περιγράφονται
λεπτομερώς και να έχουν καθορισθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Πρέπει να είναι αφομοιώσιμες
από πρόσωπα των οποίων η μόρφωση αντιστοιχεί στο επίπεδο αποφοίτου της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως.

A. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δίκαιο

Στοιχεία αστικού, εμπορικού, κοινωνικού και φορολογικού δικαίου των οποίων η γνώση είναι αναγκαία
γLα την άσκηση του επαγγέλματος και τα οποία αναφέρονται ιδίως:

— στις συμβάσεις γενικά,

— στις συμβάσεις μεταφοράς, και ιδιαίτερα στην ευθύνη του μεταφορέα (φύση και όρια),
— στις εμπορικές εταιρίες,

— στα εμπορικά βιβλία,
— στην εργατική νομοθεσία και στην κοινωνική ασφάλιση,
— στο φορολογικό καθεστώς.

1 . Οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων

α) Εμπορική και οικονομική διαχείριση της επιχειρήσεως
— τρόποι πληρωμής και χρηματοδοτήσεως,

— υπολογισμός των εξόδων διαχειρίσεως,

— καθεστώς των κομίστρων και όροι μεταφοράς,
— εμπορική λογιστική,

— ασφαλίσεις,
— τιμολόγια,

— πρακτορεία ταξιδιών,
— τεχνικές διαχείρισης,
— εμπορική τεχνική-

β) πρόσβαση στο επάγγελμα

— διατάξεις σχετικές με την ανάληψη και άσκηση του επαγγέλματος,
— έγγραφα μεταφοράς·

γ) τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική εκμετάλλευση
— βάρος και διαστάσεις των οχημάτων,
— επιλογή των οχημάτων,

— παραλαβή και εγγραφή των οχημάτων,
— προδιαγραφές συντηρήσεως των οχημάτων,

— φόρτωση και εκφόρτωση των οχημάτων,
— μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων,

— μεταφορές τροφίμων,

— αρχές στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση των
οχημάτων
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δ) οδική ασφάλεια
— νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην κυκλοφορία,
— κυκλοφοριακή ασφάλεια,

— πρόληψη ατυχημάτων και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση ατυχήματος.
2. Οδικός μεταφορέας επιβατών
α) Εμπορική και οικονομική διαχείριση της επιχειρήσεως
— τρόποι πληρωμής και χρηματοδοτήσεως,

— υπολογισμός των εξόδων διαχειρίσεως,
— καθεστώς των τιμολογίων, των κομίστρων και των όρων μεταφοράς,
— εμπορική λογιστική,

— ασφαλίσεις,
— τιμολόγια,
— πρακτορεία ταξιδιών,
— τεχνικές διαχείρισης,
— εμπορική τεχνική·

β) ρύθμιση των υπηρεσιών οδικών επιβατικών μεταφορών
— δημιουργία υπηρεσιών μεταφοράς και κατάρτιση σχεδίων μεταφοράς,
— όροι εκτελέσεως επιβατικών μεταφορών,

— διατάξεις σχετικές με την πρόσβαση στο επάγγελμα και την άσκησή του,

— έγγραφα μεταφοράς·
γ) τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική εκμετάλλευση
— επιλογή των οχημάτων,

— παραλαβή και εγγραφή των οχημάτων,
— προδιαγραφές συντηρήσεως των οχημάτων,
— αρχές στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση των
οχημάτων
δ) οδική ασφάλεια

—
—
—
—
B.

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην κυκλοφορία,
κυκλοφοριακή ασφάλεια,
οδική γεωγραφία,
πρόκληση ατυχημάτων και μέτρα που πρέπεL να λαμβάνονται σε περίπτωση ατυχήματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

— θέματα που απαριθμούνται υπό A, κατά περίπτωση,
— διατάξεις που ισχύουν στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών μεταξύ των κρατών μελών
καθώς και μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών και οι οποίες απορρέουν από την εθνική
νομοθεσία, τους κοινοτικούς κανόνες, τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες,
— τελωνειακή πρακτική και άλλες διατυπώσεις, σχετικές με ελέγχους στον τομέα των μεταφορών,
— κύριες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π

ΤΜΗΜΑ A

ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

(που αναφέρονται στο άρθρο 14)
— Οδηγία 74/561/EOK

— Οδηγία 74/562/EOK
— Οδηγία 77/796/EOK
και οι διαδοχικές τους τροποποιήσεις:
— Οδηγία 8.0/1 178/EOK
— Οδηγία 80/1179/EOK

— Οδηγία 8Q/1180/EOK
— Οδηγία 85/578/EOK
— Οδηγία 85/579/EOK

— Οδηγία 89/438/EOK

— Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3572/90: μόνο τα άρθρα 1 και 2

ΤΜΗΜΑ B

Οδηγία

Προθεσμία μεταφορας στο εθνικό δίκαιο ή
εφαρμογής

74/561/EOK (ΕΕ αριθ. L 308 της 19. 11 . 1974, σ. 18)

1 Ιανουαρίου 1977
1 Ιανουαρίου 1978

80/1178/EOK (ΕΕ αριθ. L 350 της 23. 12. 1980, σ. 41 )

1 Ιανουαρίου 1981

85/578/EOK (ΕΕ αριθ. L 372 της 31 . 12. 1985, σ. 34)

1 Ιανουαρίου 1986

89/43Θ/EOK (ΕΕ αριθ. L 212 της 22. 7. 1989, σ. 101 )

1 Ιανουαρίου 1990

74/562/EOK (ΕΕ αριθ. L 308 της 19. 11 . 1974, σ. 23)

1 Ιανουαρίου 1977
1 Ιανουαρίου 1978

80/1179/EOK (ΕΕ αριθ. L 350 της 23. 12. 1980, σ. 42)

1 Ιανουαρίου 1981

85/579/EOK (ΕΕ αριθ. L 372 της 31 . 12. 1985, σ. 35)

1 Ιανουαρίου 1986

89/438/EOK (ΕΕ αριθ. L 212 της 22. 7. 1989, σ. 101 )

1 Ιανουαρίου 1990

77/796/EOK (ΕΕ αριθ. L 334 της 24. 12. 1977, σ. 37)

1 Ιανουαρίου 1979

80/118Θ/EOK (ΕΕ αριθ. L 350 της 23 . 12. 1980, σ. 43 )

1 Ιανουαρίου 1981

89/438/EOK (ΕΕ αριθ. L 212 της 22. 7. 1989, σ. 101 )

1 Ιανουαρίου 1990

Αριθ. L 124/9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ///

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία

Οδηγία

Οδηγία

Οδηγία

74/561 /EOK

74/562/EOK

89/438/EOK

77/796/EOK

Αρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο
εδάφιο

Αρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτε
ρο εδάφιο
Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο
εδάφιο

—

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο
εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτε
ρο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτε
ρο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο
Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2

—

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 5

—

Άρθρο 6α

Άρθρο 5α

Άρθρο 7

Άρθρο 6

'

Άρθρο 7

Άρθρο 1 παράγρα
φος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 3

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 4

Άρθρο 9

Άρθρο 5 παράγρα
φος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγρα
φος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 6

Άρθρο 11

Άρθρο 1 παράγρα
φος 2

Άρθρο 12

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 4

—

—

—

—

Άρθρο 6

Άρθρο 13

Άρθρο 5

Άρθρο 14

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 15

Παράρτημα σημείο A.1

Παράρτημα σημείο A. 1

Παράρτημα I σημείο A.1

Παράρτημα σημείο A.2, A.3,

Παράρτημα I σημείο A.2 στοι
χεία α), β), γ) και δ)

—

A.4, A.5
—

Παράρτημα σημείο B

Παράρτημα σημείο A.2, A.3,
A.4, A.5

Παράρτημα I σημείο A.3 στοι
χεία α), β), γ), και δ)

Παράρτημα σημείο B

Παράρτημα I σημείο B

—

—

—

Παράρτημα II τμήμα A

—

—

—

—

Παράρτημα II τμήμα B

—

—

—

—

Παράρτημα III

—
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ EΠιXP0ΠHΣ T0Y E0X

αριθ. 10/96

της 1ης Μαρτίου 1996

για την τροποποίηση του παραρτήματος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και
πιστοποίηση) της συμφωνίας ΕΟΧ
H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ.

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως προσαρμόσθηκε
με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
εφεξής καλούμενη «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα II της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 7/94 της μεικτής
επιτροπής του ΕΟΧ, της 21ης Μαρτίου 1994, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 47 και
ορισμένων παραρτημάτων της συμφωνίας EOX (')*

ότι πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία η οδηγία 95/8/EK της Επιτροπής, της 10ης
Απριλίου 1995 , για την τροποποίηση της οδηγίας 77/535/EOK περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους δειγματοληψίας και αναλύ
σεως των λιπασμάτων (Μέθοδοι για την ανάλυση των ιχνοστοιχείων των οποίων η συγκέ
ντρωση είναι μεγαλύτερη από 10 % ) (2),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1

Στο σημείο 2 (οδηγία 77/535/EOK της Επιτροπής) του κεφαλαίου XIV του παραρτήματος II
της συμφωνίας πριν τις προσαρμογές, παρεμβάλλεται η ακόλουθη υποπερίπτωση:

«— 395 L 0008: οδηγία 95/8/EK της Επιτροπής της 10ης Απριλίου 1995 (ΕΕ αριθ. L 86
της 20. 4. 1995 , σ. 41 ).»

0 ) ΕΕ αριθ. L 160 της 28. 6. 1994, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 86 της 20. 4. 1995, σ. 41 .

Αριθ . L 124/11
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Άρθρο 2

Τα κείμενα της οδηγίας 95/8/EK της Επιτροπής στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα
οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εκδόσεων της παρούσας απόφασης στις
αντίστοιχες γλώσσες, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3

H απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, με την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις προς τη μεικτή επιτροπή του ΕΟΧ που προβλέπο
νται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή τον ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. BENAVIDES
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ EΠιXP0ΠHΣ EOχ

αριθ. 12/96

της 1ης Μαρτίου 1996
για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV (ανταγωνισμός) της συμφωνίας ΕΟΧ

H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως αυτή τροπο
ποιείται με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας, εφεξής καλούμενη «η συμφωνία»,
και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα XIV της συμφωνίας τροποποιείται με την απόφαση αριθ. 7/94 της μεικτής
επιτροπής ΕΟΧ, της 21ης Μαρτίου 1994, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 47
και ορισμένων παραρτημάτων της συμφωνίας EOX(')·
ότι στη συμφωνία πρέπει να ενσωματωθεί o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 870/95 της Επιτροπής,
της 20ής Απριλίου 1995, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της
συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών
μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (κοινοπραξίες) δυνάμει του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 479/92 του Συμβουλίου (2),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο 1

Στο παράρτημα XIV της συμφωνίας, μετά το σημείο 1 1 .B ) [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1617/93
της Επιτροπής] παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
«1 1 .Γ. 395 R 0870: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 870/95 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου
1995, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε
ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών
μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (κοινοπραξίες) δυνάμει του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 479/92 (ΕΕ αριθ. L 89 της 21 . 4. 1995, σ. 7).
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, στις διατάξεις του κανονισμού επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις:

α) Στο άρθρο 2 οι όροι "Λιμένες της Κοινότητας" αντικαθίστανται από τους όρους
"λιμένες στο έδαφος το καλυπτόμενο από τη συμφωνία ΕΟΧ"·
β) Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 , η φράση "υπό τον όρο ότι οι υπό κρίσεις συμφωνίες
κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ)
4260/88 της Επιτροπής και ότι η τελευταία δεν προβάλλει αντιρρήσεις" αντικαθίστα
ται από τη φράση "υπό τον όρο ότι οι υπό κρίση συμφωνίες κοινοποιούνται στην
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή την εποπτεύουσα αρχή ΕΖΕΣ σύμφωνα

με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4260/88 της Επιτροπής και τις
αντίστοιχες διατάξεις του πρωτοκόλλου 21 της συμφωνίας ΕΟΧ και ότι η αρμόδια
εποπτεύουσα αρχή δεν προβάλλει αντιρρήσεις"·
γ) Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, o όρος "η Επιτροπή " αντικαθίσταται από τον όρο "η
Επιτροπή ΕΚ ή η εποπτεύουσα αρχή ΕΖΕΣ"·
(') ΕΕ αριθ. L 160 της 28. 6. 1995, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 89 της 21 . 4. 1995, σ. 7.
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δ) Στο άρθρο 7 παραγραφος 5 , η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται ως εξής:
" Προβάλλει αντίρρηση εφόσον της περιέλθει σχετικό αίτημα από κράτος μέλος που
εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, εντός τριών μηνών από τη διαβίβαση στα εν λόγω
κράτη της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο Γ'·

ε) Στο άρθρο 7 παράγραφος 6, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται ως εξής:
" Ωστόσο, όταν η αντίρρηση έχει προκληθεί από σχετικό αίτημα κράτους που
εμπίπτει στην αρμοδιότητά της και το εν λόγω κράτος εμμένει στο αίτημα, η
αντίρρηση μπορεί να αρθεί μόνο μετά από γνωμοδότηση της συμβουλευτικής
επιτροπής σε θέματα συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων στον τομέα των θαλάσ
σιων μεταφορών"·

στ) Στο τέλος του άρθρου 7 παράγραφος 9, προστίθενται οι ακόλουθα όροι:
", ή την αντίστοιχη διάταξη του πρωτοκόλλου 21 της συμφωνίας ΕΟΧ"·

ζ) Στο άρθρο 12 εισαγωγική παράγραφος, η φράση "σύμφωνα με όσα θεσπίζονται στο
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 479/92" αντικαθίσταται από τη φράση "είτε με
ίδια πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της άλλης εποπτεύουσας αρχής ή κράτους
που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της ή φυσικών ή νομικών προσώπων που προβάλ
λουν έννομο συμφέρον."»
Άρθρο 2

Τα κείμενα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 870/95 στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα
συνημμένα στα κείμενα της παρούσας απόφασης στις αντίστοιχες γλώσσες είναι αυθε
ντικά.

Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν πραγματοποιηθεί προς τη μεικτή επιτροπή ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέ
πονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. ΒΕΝΑVIDES
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23 . 5 . 96

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 13/96

της 1ης Μαρτίου 1996
για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας ΕΟΧ
H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως προσαρμόσθηκε
με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
εφεξής καλούμενη η συμφωνία, και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα XX της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 75/95 της
μεικτής επιτροπής του EOX(')·
ότι πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία η οδηγία 94/66/EK του Συμβουλίου , της 15ης Δε
κεμβρίου 1994, για τροποποίηση της οδηγίας 88/6Θ9/EOK για τον περιορισμό των εκπομπών
στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (2),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1

Στο σημείο 19 (οδηγία 88/609/EOK του Συμβουλίου) του παραρτήματος XX της συμφωνίας
πριν τις προσαρμογές, παρεμβάλλεται η ακόλουθη υποπερίπτωση:
«, όπως τροποποιήθηκε από:
— 394 L 0066: οδηγία 94/66/EK του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1994 (ΕΕ αριθ.
L 337 της 24. 12. 1994, σ. 83).»
Άρθρο 2

Τα κείμενα της οδηγίας 94/66/EK στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία
περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εκδόσεων της παρούσας απόφασης στις αντίστοιχες
γλώσσες, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3

H απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, με την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις προς τη μεικτή επιτροπή του ΕΟΧ που προβλέπο
νται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή τον ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. ΒΕΝΑVIDES

(') ΕΕ αριθ. L 57 της 7. 3. 1996, σ. 41 .
(2) ΕΕ αριθ. L 337 της 24. 12. 1994, σ. 83.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ MEIK1ΉΣ EΠITP0ΠHΣ TQγ EOχ

αριθ. 14/96

της 4ης Μαρτίου 1996
για την τροποποίηση τον παραρτήματος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και
πιστοποίηση) της συμφωνίας ΕΟΧ
H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως προσαρμόσθηκε
με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
εφεξής καλούμενη «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα II της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 13/95 της μεικτής
επιτροπής του EOX(')·

ότι πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία η οδηγία 95/42/EK της Επιτροπής, της 19ης
Ιουλίου 1995, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/102/EK που τροποποιεί την οδηγία
79/112/EOK για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλω
τή καθώς επίσης και τη διαφήμισή τους (2),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Στο σημείο 18 (οδηγία 79/112/EOK του Συμβουλίου) του κεφαλαίου XII του παραρτήμα
τος II της συμφωνίας πριν τις προσαρμογές, παρεμβάλλεται η ακόλουθη υποπερίπτωση:
«— 395 L 0042: οδηγία 95/42/EK της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 1995 (ΕΕ αριθ. L 182
της 2. 8. 1995, σ. 20).»
Άρθρο 2

Τα κείμενα της οδηγίας 95/42/EK στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία
περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εκδόσεων της παρούσας απόφασης στις αντίστοιχες
γλώσσες, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3

H απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, με την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις προς τη μεικτή επιτροπή του ΕΟΧ που προβλέπο
νται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

H παρ,ούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή τον ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. BENAVIDES

(') ΕΕ αριθ. L 83 της 13. 4. 1995, σ. 45.
(2) ΕΕ αριθ. L 182 της 2. 8. 1995, σ. 20.
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αριθ. 15/96

της 4ης Μαρτίου 1996

για την τροποποίηση του παραρτήματος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και
πιστοποίηση ) της συμφωνίας ΕΟΧ

H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως αυτή αναπρο
σαρμόζεται με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας, εφεξής καλούμενη «η συμφω
νία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα II της συμφωνίας έχει ήδη τροποποιηθεί με την απόφαση αριθ. 46/95 ('),
της μεικτής επιτροπής ΕΟΧότι η οδηγία 95/35/EK της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 1995 , για τροποποίηση της οδηγίας
91/414/EOK του Συμβουλίου της σχετικής με τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊό
ντων στην αγορά (2) πρόκειται να ενσωματωθεί στη συμφωνία-

ότι η οδηγία 95/36/EK της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 1995 , για τροποποίηση της οδηγίας
91/414/EOK του Συμβουλίου της σχετικής με τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊό
ντων στην αγορά (3) πρόκειται να ενσωματωθεί στη συμφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο 1

Στο σημείο 12.A (οδηγία αριθ . 91/414/EOK του Συμβουλίου) του κεφαλαίου XV του
παραρτήματος II της συμφωνίας προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«— 395 L 0035: οδηγία 95/35/EK της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1995 (ΕΕ αριθ. L 172
της 22. 7. 1995, σ. 6),
395 L 0036: οδηγία 95/36/EK της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1995 (ΕΕ αριθ. L 172
της 22. 7 . 1995, σ. 8).»

Άρθρο 2

Τα κείμενα της οδηγίας 95/35/EK και της οδηγίας 95/36/EK στην ισλανδική και τη
νορβηγική γλώσσα, τα οποία επισυνάπτονται στα κείμενα της παρούσας οδηγίας στις
αντίστοιχες γλώσσες είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 1996, με την προϋπόθεση ότι θα
έχουν πραγματοποιηθεί προς τη μεικτή επιτροπή ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις οι προβλεπό
μενες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
(') Δεν εχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2) ΕΕ αριθ. L 172 της 22. 7. 1995, σ. 6.
3 ΕΕ αριθ. L 172 της 22. 7. 1995, σ. 8.
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Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξελλες, 4 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή τον ΕΟΧ
O Πρόεδρος
P. BENAVIDES
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΧ

αριθ. 16/96

της 4ης Μαρτίου 1996
για την τροποποίηση του παραρτήματος XV (κρατικές ενισχύσεις) της συμφωνίας ΕΟΧ
H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως προσαρμόστηκε
με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που
στο εξής αποκαλείται «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98.
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα XV της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση της μεικτής επιτρο
πής του ΕΟΧ αριθ. 21/95 (')·
ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3094/95 του
Συμβουλίου της, 22ης Δεκεμβρίου 1995, για τις ενισχύσεις στην ναυπηγοεπισκευαστική
βιομηχανία (2), που ενσωματώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει της συμφωνίας του Οργανι
σμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για την τήρηση ομαλών συνθηκών
ανταγωνισμού στην ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία εμπορικών πλοίων

ότι το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3094/95 ορίζει ότι τα σχετικά άρθρα της οδηγίας
90/684/EOK του Συμβουλίου , της 21ης Δεκεμβρίου 1990, που αφορά τις ενισχύσεις στις
ναυπηγικές εργασίες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/73/EK (4), παρα
μένουν σε ισχύ , υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία του ΟΟΣΑ γLα την τήρηση ομαλών
συνθηκών ανταγωνισμού στην ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία εμπορικών πλοίων δεν θα
τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996, μέχρι την έναρξη ισχύος της εν λόγω συμφωνίας,
αλλά το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1996'
ότι τα σχετικά άρθρα της οδηγίας 9Θ/684/EOK όπως ενσωματώθηκαν στην συμφωνία για
τον ΕΟΧ, θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ εντός του ΕΟΧ, προκειμένου να διατηρηθούν
ομοιογενείς κανόνες εντός του ΕΟΧ, για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ότι, κατά συνέπεια, το σημείο 1 .B του παραρτήματος XV της συμφωνίας τροποποιείται,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1

Στο σημείο 1.B (οδηγία 9Θ/684/EOK του Συμβουλίου) του παραρτήματος XV της συμφωνίας
προστίθεται η ακόλουθη τροποποίηση:
«τ) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής: " Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν
έως ότου τα άρθρα 1 έως 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3094/95 του Συμβουλίου
σχετικά με τις ενισχύσεις στις ναυπηγικές εργασίες αρχίσουν να ισχύουν στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1996."»
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, υπό τον όρο ότι όλες οι
κοινοποιήσεις βάσει του άρθρου 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας έχουν γίνει στη μεικτή
επιτροπή ΕΟΧ. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1996.
(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

158
332
380
351

της
της
της
της

8. 7. 1995, σ. 43.
30. 12. 1995 , σ. 1 .
31 . 12. 1995, σ. 27.
21 . 12. 1994, σ. 10.
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Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ, και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. ΒΕΝΑVIDES

23. 5. 96
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 11/96

της 12ης Μαρτίου 1996
για τροποποίηση του παραρτήματος VI (κοινωνική ασφάλιση) της συμφωνίας για τον
ΕΟΧ

H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χωρο, όπως τροποποιήθηκε
από το πρωτόκολλο για την προσαρμογή της συμφωνίας, που στο εξής θα καλείται «η
συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα VI της συμφωνίας τροποποιήθηκε από την απόφαση της Μεικτής
Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 1/96 (χ )*

ότι η εφαρμογή της απόφασης αριθ. 155 , της 6ης Ιουλίου 1994, για τα υποδείγματα των
εντύπων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (E 401-411 ), επιβεβαιώθηκε από τα νέα κράτη μέλη,
την Αυστρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, με την απόφαση αριθ. 157, της 1ης Ιουλίου
1995, της διοικητικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κοινωνική ασφάλιση
των εργαζομένων μεταναστών
ότι η απόφαση αριθ. 155, της 6ης Ιουλίου 1994, για τα υποδείγματα των εντύπων που είναι
αναγκαία για την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και
(ΕΟΚ) αριθ. 574/72 (E 401-411 ) (2), που εγκρίθηκε από τη διοικητική επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων μεταναστών (2),
πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο σημείο 29 (απόφαση αριθ. 130) του παραρτήματος VI της συμφωνίας, προστίθεται η
ακόλουθη περίπτωση:
«- 395 D 0353: απόφαση αριθ. 155 της 6ης Ιουλίου 1994 (E 401-411 ) (ΕΕ αριθ. L 209
της 5. 9. 1995, σ. 1 ).»
Άρθρο 2

Στο σημείο 42 (απόφαση αριθ. 147) του παραρτήματος VI της συμφωνίας, προστίθεται η
ακόλουθη περίπτωση:

«, όπως τροποποιήθηκε από:
— 395 D 0353: απόφαση αριθ. 155 της 6ης Ιουλίου 1994 (E 401-411) ΕΕ αριθ. L 209 της
5. 9. 1995 , σ. 1).»

Άρθρο 3

Τα κείμενα της απόφασης αριθ. 155 στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, που επισυνά
πτονται στις αντίστοιχες γλωσσικές εκδοχές της παρούσας απόφασης, είναι αυθεντικά.
(') ΕΕ αριθ. L 90 της 11 . 4. 1996, σ. 38.
(2) ΕΕ αριθ. L 209 της 5. 9. 1995, σ. 1 .

Αριθ. L 124/21

Αριθ. L 124/22
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, υπό τον όρο ότι θα έχουν
γίνει στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις βάσει του άρθρου 103
παράγραφος 1 της συμφωνίας.
Άρθρο 5

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο παράρτημα ΕΟΧ της Επίσημης
Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξελλες, 12 Μαρτίου 1996
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. BEN AVIDES
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 9/96

της 26ης Μαρτίου 1996

για την τροποποίηση του παραρτήματος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και
πιστοποίηση) της συμφωνίας ΕΟΧ
H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως προσαρμόσθηκε
με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
εφεξής καλούμενη «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα II της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ . 15/96 της μεικτής
επιτροπής του EOX(')·
ότι πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία η οδηγία 95/27/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου , της 29ης Ιουνίου 1995, που τροποποιεί την οδηγία 86/662/EOK για
τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια, των προωθη
τών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων (2),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1

Στο σημείο 10 (οδηγία 86/662/EOK του Συμβουλίου) του κεφαλαίου VI του παραρτήμα
τος II της συμφωνίας πριν τις προσαρμογές, παρεμβάλλεται η ακόλουθη υποπερίπτωση:
«— 395 L 0027: οδηγία 95/27/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 29ης Ιουνίου 1995 (ΕΕ αριθ. L 168 της 18. 7. 1995 , σ. 14).»
Άρθρο 2

Τα κείμενα της οδηγίας 95/27/EK στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία
περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εκδόσεων της παρούσας απόφασης στις αντίστοιχες
γλώσσες, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3

H απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, με την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις προς την μεικτή επιτροπή του ΕΟΧ που προβλέπο
νται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

O πρόεδρος
P. ΒΕΝΑVIDES

(') Βλέπε σελίδα 17 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) ΕΕ αριθ. L 168, 18. 7. 1995 , σ. 14.

Αριθ . L 124/23

Αριθ. L 124/24

ΓΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 17/96

της 26ης Μαρτίου 1996
για την τροποποίηση του παραρτήματος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και
πιστοποίηση) της συμφωνίας ΕΟΧ

H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως προσαρμόσθηκε
με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
εφεξής καλούμενη «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα II της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 14/96 της μεικτής
επιτροπής του ΕΟΧ (Ο '
ότι πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία η οδηγία 95/31/EK της Επιτροπής, της 5ης Ιου
λίου 1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμο
ποιούνται στα τρόφιμα (2),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 1

1. Στο σημείο 16 (οδηγία 78/663/EOK του Συμβουλίου) του κεφαλαίου XII του παραρτή
ματος II της συμφωνίας πριν τις προσαρμογές, παρεμβάλλεται η ακόλουθη υποπερίπτωση:
«- 395 L 0031: οδηγία 95/31/EK της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 1995 (ΕΕ αριθ. L 178
της 28. 7. 1995, σ. 1).»

2. Το ακόλουθο σημείο προστίθεται μετά το σημείο 46 (οδηγία 89/1Θ7/EOK της Επιτρο
πής) του κεφαλαίου XII του παραρτήματος II της συμφωνίας:
«46.A. 395 L 0031: οδηγία 95/31/EK της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 1995, για τη
θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιού
νται στα τρόφιμα (ΕΕ αριθ. L 178 της 28. 7. 1995, σ. 1 ).»

Αρθρο 2

Τα κείμενα της οδηγίας 95/31/EK στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία
περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εκδόσεων της παρούσας απόφασης στις αντίστοιχες
γλώσσες, είναι αυθεντικά.

Αρθρο 3

H απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, με την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις προς τη μεικτή επιτροπή του ΕΟΧ που προβλέπο
νται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
(') Βλεπε σελίδα 16 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) ΕΕ αριθ. L 178 της 28. 7. 1995, σ. 1 .

23 . 5 . 96
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξελλες, 26 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. ΒΕΝΑVIDES

Αριθ. L 124/25

Αριθ. L 124/26

( ËL I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 18/96

της 26ης Μαρτίου 1996
για την τροποποίηση του παραρτήματος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και
πιστοποίηση) της συμφωνίας ΕΟΧ
H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως προσαρμόσθηκε
με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
εφεξής καλούμενη η συμφωνία, και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα II της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 38/94 της μεικτής
επιτροπής του ΕΟΧ της 15ης Δεκεμβρίου 1994 (')·

ότι πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία η έκτη οδηγία 95/32/EK της Επιτροπής της 7ης
Ιουλίου 1995 σχετικά με τις μεθόδους αναλύσεως που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της
συνθέσεως των καλλυντικών προϊόντων (2),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΑΟΥΘΑ*.

Άρθρο 1

Μετά το σημείο 6 (πέμπτη οδηγία 93/73/EOK της Επιτροπής) του κεφαλαίου XVI του
παραρτήματος II της συμφωνίας παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο σημείο:

«7 . 395 L 0032: έκτη οδηγία 95/32/EK της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1995, σχετικά με
τις μεθόδους αναλύσεως που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της συνθέσεως των
καλλυντικών προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 178 της 28. 7. 1995 , σ. 20).»
Άρθρο 2

Τα κείμενα της έκτης οδηγίας 95/32/EK στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία
περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εκδόσεων της παρούσας απόφασης στις αντίστοιχες
γλώσσες, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3

H απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, με την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις προς τη μεικτή επιτροπή του ΕΟΧ που προβλέπο
νται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή τον ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. BENAVIDES

(') ΕΕ αριθ. L 372 της 31 . 12. 1994, σ. 11 .
(2) ΕΕ αριθ. L 178 της 28. 7. 1995, σ. 20.
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EL

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 19/96

της 26ης Μαρτίου 1996
για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΙΠ (μεταφορές) της συμφωνίας ΕΟΧ
H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως προσαρμόσθηκε
με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
εφεξής καλούμενη «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα XIII της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 74/95 της
μεικτής επιτροπής του EOX(')·
ότι πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία η οδηγία 95/50/EK του Συμβουλίου , της 6ης
Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου
των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (2),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1

Μετά το σημείο 17.Γ (απόφαση 93/704/EK του Συμβουλίου) του παραρτήματος XIII της
συμφωνίας παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο σημείο:

«17.Δ. 395 L 0050: οδηγία 95/50/EK του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά
με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών
μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΕΕ αριθ. L 249 της 17, 10. 1995,
σ. 35 ).»

Άρθρο 2

Τα κείμενα της οδηγίας 95/50/EK στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία
περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εκδόσεων της παρούσας απόφασης στις αντίστοιχες
γλώσσες, είναL αυθεντικά.
Άρθρο 3

H απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, με την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις προς τη μεικτή επιτροπή του ΕΟΧ που προβλέπο
νται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή τον ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. ΒΕΝΑVIDES

(') ΕΕ αριθ. L 57 της 7. 3. 1996, σ. 36.
(2) ΕΕ αριθ. L 249 της 17. 10. 1995, σ. 35.

Αριθ. L 124/27

Αριθ. L 124/28

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕHΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 20/96

της 26ης Μαρτίου 1996
για την τροποποίηση του παραρτήματος XIII (μεταφορές) της συμφωνίας ΕΟΧ
H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικοί Χώρο, όπως προσαρμόσθη
κε με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
εφεξής καλούμενη «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα XIII της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 8/96 της
μεικτής επιτροπής του ΕΟΧί 1)·
ότι πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία η οδηγία 95/21/EK του Συμβουλίου , της 19ης Ιου
νίου 1995, για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών
λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων
για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και
εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) (2),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Μετά το σημείο 56.A [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2158/93 της Επιτροπής] του παραρτήμα
τος XIII της συμφωνίας παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο σημείο:

«56.B. 395 L 0021: οδηγία 95/21/EK του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, για την
επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή
διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων
για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες
διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) ΕΕ
αριθ. L 157 της 7. 7. 1995 , σ. 1 ).»
Άρθρο 2

Τα κείμενα της οδηγίας 95/21/EK στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία
περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εκδόσεων της παρούσας απόφασης στις αντίστοιχες
γλώσσες, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3

H απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, με την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις προς τη μεικτή επιτροπή του ΕΟΧ που προβλέπο
νται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή τον ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. BENAVIDES

O ΕΕ αριθ. L 102 της 25. 4. 1996, σ. 51 .
(2) ΕΕ αριθ. L 157 της 7. 7. 1995, σ. 1 .
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 21/96

της 26ης Μαρτίου 1996
για την τροποποίηση του παραρτήματος XIII (μεταφορές) της συμφωνίας ΕΟΧ
H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως προσαρμόσθηκε
με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
εφεξής καλούμενη «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα XIII της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 8/96 της
μεικτής επιτροπής του ΕΟΧ Ο -

ότι πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία το ψήφισμα 95/C 264/01 του Συμβουλίου, της 28ης
Σεπτεμβρίου 1995, σχετικά με την ανάπτυξη της τηλεματικής στον τομέα των οδικών
μεταφορών (2),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1

Μετά το σημείο 85 (ψήφισμα 95/C 169/03 του Συμβουλίου ) του παραρτήματος XIII της
συμφωνίας παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο σημείο:

«86. 395 Y 1011(01): Ψήφισμα 95/C 264/01 του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 1995,
σχετικά με την ανάπτυξη της τηλεματικής στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ
αριθ. C 264 της 11 . 10. 1995, σ. 1 ).»
Άρθρο 2

Τα κείμενα του ψηφίσματος 95/C 264/01 στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία
περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εκδόσεων της παρούσας απόφασης στις αντίστοιχες
γλώσσες, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3

H απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, με την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις προς τη μεικτή επιτροπή του ΕΟΧ που προβλέπο
νται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή τον ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. ΒΕΝΑVIDES

Ο ΕΕ αριθ. L 102 της 25. 4. 1996, σ. 51 .
(2) ΕΕ αριθ. C 264 της 11. 10. 1995. σ. 1.
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ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ

αριθ. 1Û6/95/COL

της 31ης Οκτωβρίου 1995

σχετικά με φορολογική απαλλαγή των γυάλινων συσκευασιών από βασικό φόρο επί των
μη επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών ποτών [ενίσχυση αριθ. 95-002 (Νορβηγία)]
H ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Xώρο ('), και ιδιαίτερα τα άρθρα 61
έως 63,

τη συμφωνία μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για την ίδρυση Εποπτεύουσας Αρχής και
Δικαστηρίου (2), και ιδιαίτερα το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου 3 της εν λόγω συμφωνίας,

Αφού έταξε προθεσμία, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα, στα ενδιαφερόμενα μέρη προκει
μένου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους,
Εκτιμώντας ότι:
I. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

1 . H κοινοποίηση
Με επιστολή της 20ής Ιανουαρίου 1995, που παρέλαβε η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ στις
24 Ιανουαρίου (αριθ. πρωτοκόλλου 95-512 A), η νορβηγική κυβέρνηση κοινοποίησε,

σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας για την ίδρυση

Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου, την πρόθεσή της να χορηγήσει απαλλαγή των
γυάλινων συσκευασιών από το βασικό φόρο (3) επί των μη επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευ
ασιών ποτών [«Grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer», κοινοβουλευτική απόφα
ση St. prp. 1(1994-1995)], δηλαδή των συσκευασιών που δεν χρησιμοποιούνται περισσότερο
από μια φορά για τον ίδιο λόγο χωρίς να υποστούν κατεργασία. Με επιστολή της
3ης Φεβρουαρίου 1995 (αριθ. πρωτοκόλλου 95-573 D), η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες από τη νορβηγική κυβέρνηση. Οι πληροφορίες αυτές
διαβιβάστηκαν στην Αρχή μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθ. πρωτοκόλλου 95-979 A), με ημερο
μηνία 15 Φεβρουαρίου 1995, που παρελήφθη στις 16 Φεβρουαρίου 1995.
2. Το περιεχόμενο και o στόχος των μέτρων ενίσχυσης

H νορβηγική κυβέρνηση πρότεινε την απαλλαγή των γυάλινων δοχείων από έναν έμμεσο
φόρο επί των μη επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών ποτών. Το ύψος του φόρου
ανέρχεται σήμερα σε 0,70 νορβηγικές κορόνες ανά μονάδα εσωτερικής συσκευασίας. H
φορολογική απαλλαγή θα εφαρμοσθεί κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα γυάλινα δοχεία, τόσο
τα εισαγόμενα όσο και τα εγχώριας παραγωγής. O στόχος της ενίσχυσης είναι κατά κύριο
λόγο τομεακός, δηλαδή να εξασφαλισθεί η συνέχιση της παραγωγής της ΡLΜ Moss
Glassverk A/S. O όμιλος ΡLΜ είχε αποφασίσει αρχικά να διακόψει την παραγωγή στη
Νορβηγία λόγω μη αποκόμισης κερδών.
(') Στο εξής καλείται συμφωνία ΕΟΧ.
(2) Στο εξής καλείται συμφωνία περί Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου.
(3) O όρος βασικός φόρος («grunnavgift») χρησιμοποιείται προκειμένου να διακριθεί o εν λόγω φόρος
από τον κλιμακούμενο περιβαλλοντικό.
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Σύμφωνα με τις νορβηγικές αρχές, τα κέρδη της ΡLΜ Moss Glassverk A/S έχουν μειωθεί σε
μεγάλο βαθμό λόγω της διάρθρωσης των περιβαλλοντικών φόρων στη Νορβηγία, και
ιδιαίτερα των φόρων που επιβάλλονται στις συσκευασίες ποτών. Σύμφωνα με την ανακοίνω
ση , οι φόροι που επιβάλλει η Νορβηγία στα είδη συσκευασίας ποτών και στην κατανάλωση
ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλοί σε σχέση με τους φόρους άλλων χωρών του ΕΟΧ. H
νορβηγική κυβέρνηση έκρινε απαραίτητο να αντισταθμίσει τις συνέπειες αυτές θεσπίζοντας
το προτεινόμενο μέτρο ενίσχυσης.

H ΡLΜ Moss Glassverk A/S είναι o κύριος χρήστης απορριμμάτων από γυαλί που
συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία προκειμένου να ανακυκλωθούν. Ως εκ τούτου , οι
αρχές της Νορβηγίας θεωρούν την εταιρεία ζωτικής σημασίας τμήμα του νορβηγικού
συστήματος ανακύκλωσης γυαλιού. Οι νορβηγικές αρχές εκτιμούν ότι το νορβηγικό σύστη
μα ανακύκλωσης γυαλιού θα τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο εάν o όμιλος ΡLΜ διακόψει τη
λειτουργία της νορβηγικής θυγατρικής της.

Οι νορβηγικές αρχές εκτιμούν ότι η ενίσχυση δικαιολογείται βάσει των προβλεπομένων
απαλλαγών στο άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας ΕΟΧ, λόγω της
ανάγκης διατήρησης της παραγωγής γυάλινων προϊόντων στη Νορβηγία, παραγόντων
σχετικών με το περιβάλλον και των επιπτώσεων της ενδεχόμενης διακοπής της λειτουργίας
της εταιρείας στην απασχόληση σε μια περιοχή βιομηχανικής παρακμής.
3 . H ΡLΜ Moss Glassverk A/S και η αγορά γυάλινων συσκευασιών
H ΡLΜ Moss Glassverk A/S

H ΡLΜ Moss Glassverk A/S είναι o μοναδικός παραγωγός γυάλινων συσκευασιών. Οι
παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στη Moss, το περιφερειακό διοικητικό
κέντρο της κομητείας 0stfold, όπου είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες. H
εταιρεία είναι θυγατρική του ομίλου ΡLΜ, που έχει την έδρα του στη Σουηδία Q. O όμιλος
ΡLΜ εξαγόρασε τη Moss Glassverk (2) A/S μετά την πτώχευση της εταιρείας το 1989. H ΡLΜ
Moss Glassverk A/S παρουσιάζει ελλείμματα από το 1989. Το 1993 το έλλειμμα ανήλθε σε
10,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορόνες.
H ΡLΜ Moss Glassverk A/S απασχολεί 285 άτομα. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις συνί
στανται σε δύο καμίνους τήξης και τέσσερα συγκοτήματα μηχανημάτων που μπορούν να

παράγουν ταυτόχρονα σε πέντε γραμμές παραγωγής. Οι κάμινοι τήξης έχουν διάρκεια ζωής
οκτώ έτη, μετά την πάροδο των οποίων πρέπει να ανανεωθούν. H διάρκεια ζωής της μιας
καμίνου λήγει εντός του 1995, ενώ της δεύτερης καμίνου θα λήξει το 1996. Συνεπώς, o
όμιλος ΡLΜ έπρεπε να αποφασίσει είτε να επιδιορθώσει προσωρινά την κάμινο με κόστος
20 εκατομμύρια νορβηγικές κορόνες είτε να επενδύσει σε μια νέα κάμινο τήξης με κόστος
33 εκατομμύρια νορβηγικές κορόνες. Και στις δύο περιπτώσεις θα χρειάζονταν περαιτέρω
επενδύσεις για την άλλη κάμινο.

H πρώτη εναλλακτική απόφαση στηρίζεται στην υπόθεση ότι η παραγωγή στη Νορβηγία θα
μειωθεί σταδιακά κατά την περίοδο 1995-98, με παράλληλη αύξηση των επενδύσεων και της
παραγωγής στο εργοστάσιο του ομίλου ΡLΜ στο Limmared της Σουηδίας. H δεύτερη
εναλλακτική λύση θα επιτρέψει τη συνέχιση της παραγωγής στη Νορβηγία και μετά το έτος
2000. H ΡLΜ θέτει ως προϋπόθεση για την επιλογή της δεύτερης λύσης να εκτιμηθεί
επικερδής η παραγωγή στη Νορβηγία.
Στις 5 Δεκεμβρίου 1994 o όμιλος ΡLΜ αποφάσισε αρχικά να διακόψει σταδιακά την
παραγωγή στην ΡLΜ Moss Glassverk A/S . Ωστόσο, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του
ομίλου ΡLΜ και της νορβηγικής κυβέρνησης, o όμιλος ΡLΜ συμφώνησε στη δεύτερη λύση
που αναφέρεται ανωτέρω.
Από τις στατιστικές για την παραγωγή της ΡLΜ Moss Glassverk A/S κατά την περίοδο
1990-94 προκύπτει ότι υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις τόσο στην αξία όσο και στον όγκο
της παραγωγής της εταιρείας. H ανά μονάδα αξία των δοχείων αναψυκτικών μιας χρήσης,
τα οποία αποτελούν την κατηγορία προϊόντων της εταιρείας που αναμένεται να επηρεαστεί

περισσότερο από την απαλλαγή από το βασικό φόρο, έχει μειωθεί κατά την υπό εξέταση
περίοδο.
(') H ΡLΜ είναι ένας απο τους κορυφαίους παραγωγούς συσκευασιών στην Ευρώπη. H ΡLΜ
κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά ένα φάσμα μεταλλικών, γυάλινων και πλαστικών συσκευα
σιών για τον τελικό καταναλωτή.
(2) Ιδρύθηκε το 1898.
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Χορήγηση ενίσχυσης στην ΡLΜ Moss Glassverk A/S

Οι νορβηγικές αρχές εκτίμησαν το οικονομικό πλεονέκτημα που θα αποκομίσει η ΡLΜ Moss
Glassverk A/S λόγω της φορολογικής απαλλαγής επί των γυάλινων συσκευασιών σε
13 εκατομμύρια νορβηγικές κορόνες ετησίως πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των παραγο
μένων από την ΡLΜ μη επαναχρησιμοποιούμενων γυάλινων δοχείων με το φόρο ανά
τεμάχιο, που ανέρχεται σε 0,70 νορβηγικές κορόνες.

Το 1994 η ΡLΜ Moss Glassverk A/S έλαβε άμεση επιδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων
νορβηγικών κορονών, η οποία χορηγήθηκε απο τη νορβηγική κυβέρνηση (J) στο πλαίσιο
προσωρινού καθεστώτος ενισχύσεων, ώστε να εξασφαλισθεί η συλλογή και ανακύκλωση
γυαλιού στη Νορβηγία. H Norsk Glassgjenvinning A/S, η εταιρεία που ειδικεύεται στη
συλλογή και επεξεργασία γυαλιού προς επαναχρησιμοποίηση ως πρώτη ύλη, επιδοτήθηκε με
1 εκατομμύριο νορβηγικές κορόνες το 1994 βάσει του ίδιου καθεστώτος. Το προσωρινό
καθεστώς ενισχύσεων έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1994.
H αγορά των συσκευασιών ποτών στη Νορβηγία
H αγορά συσκευασιών ποτών δεν μπορεί να διαχωρισθεί από την αγορά ποτών. Όσον
αφορά τη ζήτηση , o καταναλωτής συνήθως επιλέγει ταυτόχρονα μεταξύ διαφόρων ποτών
και διαφόρων συσκευασιών. Όσον αφορά την προσφορά, ανάλογα με το υλικό συσκευα
σίας, η παραγωγή της συσκευασίας συχνά πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την παραγωγή
και την εμφιάλωση του ποτού. Ωστόσο, οι γυάλινες συσκευασίες πρέπει να παραχθούν με
ξεχωριστή διαδικασία.
Τα ακόλουθα στοιχεία, που προέρχονται από πληρέστερη πηγή , αποκαλύπτουν ορισμένα
βασικά χαρακτηριστικά της νορβηγικής αγοράς ποτών και συσκευασιών ποτών.

H μπύρα πωλείται συνήθως είτε σε αναπληρώσιμες γυάλινες φιάλες (μερίδιο αγοράς 72 % το
1993) είτε από το βαρέλι (μερίδιο αγοράς 27% το 1993). Όσον αφορά τις μη επαναχρησιμο
ποιήσιμες συσκευασίες, τα μεταλλικά κουτιά καλύπτουν μόλις το 1 % της αγοράς μπύρας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα πλαστικά δοχεία χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρό
βαθμό για τη μπύρα.
Όσον αφορά τα αεριούχα αναψυκτικά, η αναπληρώσιμη πλαστική συσκευασία έχει καταλά
βει την αγορά εις βάρος των γυάλινων φιαλών. Το μερίδιο αγοράς αναπληρώσιμων
γυάλινων φιαλών μειώθηκε από 88% το 1990 σε 26% το 1993 , ενώ το μερίδιο αγοράς των
πλαστικών κουτιών έχει αυξηθεί από 1% το 1990 σε 73% το 1993 (2). Όσον αφορά τη
μπύρα, τα μεταλλικά κουτιά κατέχουν ένα σταθερό μερίδιο αγοράς ύψους 1 % . Τα μερίδια
αγοράς των γυάλινων συσκευασιών χυμών και άλλων μη αεριούχων αναψυκτικών εμφανί
ζονται σχετικά σταθερά, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν μικρή μείωση των γυάλινων
δοχείων και σε αυτήν την επί μέρους αγορά.
Το 1994 καταναλώθηκαν στη Νορβηγία συνολικά 219 εκατομμύρια λίτρα μπύρας, 526 εκα
τομμύρια λίτρα αεριούχων αναψυκτικών και 200 εκατομμύρια λίτρα μη αεριούχων
αναψυκτικών.

Το σύνολο σχεδόν της μπύρας που πωλείται σε αναπληρώσιμες γυάλινες φιάλες είναι
εγχώριας παραγωγής, ενώ η εισαγόμενη μπύρα πωλείται κυρίως σε κουτιά και μη αναπλη
ρώσιμες γυάλινες φιάλες και, σε μικρότερο βαθμό, σε αναπληρώσιμες γυάλινες φιάλες. Το
brandy, το κρασί και η υψηλού αλκοολικού βαθμού μπύρα πωλούνται κατά το ήμισυ σε
επαναπληρώσιμες φιάλες και κατά το ήμισυ σε μη επαναπληρώσιμες φιάλες. Σχεδόν το
σύνολο των ποτών που πωλούνται σε αναπληρώσιμες γυάλινες φιάλες είναι εγχώριας
παραγωγής, ενώ τα ποτά που πωλούνται σε μη αναπληρώσιμες γυάλινες φιάλες είναι στο
σύνολο τους εισαγόμενα. Τα αεριούχα αναψυκτικά που πωλούνται σε αναπληρώσιμη
συσκευασία (γυάλινη και από ΡΕΤ) είναι εγχώριας παραγωγής, ενώ τα αναψυκτικά που
πωλούνται σε μη αναπληρώσιμη συσκευασία (κυρίως σε κουτιά) είναι αποκλειστικά εισαγό
μενα.

O πίνακας 1 κατωτέρω βασίζεται σε στατιστικές (3) , που δημοσίευσε η νορβηγική ομοσπον
δία παραγωγών συσκευασιών (4). Το εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης δεν επιτρέπει την
κοινή καταχώρηση εξαγωγών και εισαγωγών μεταλλικών η πλαστικών εσωτερικών συσκευα
(1 ) Bundsjettinnstilling S II ( 1993-94) κεφαλαίο 1442, θέση 70.
(2) Σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας και Ενεργείας, το μερίδιο αγοράς των αναπληρώσιμων
πλαστικών συσκευασιών αυξήθηκε περαιτέρω σε 93% το 1994 εις βάρος των γυάλινων συσκευα
σιών.

(3) Πηγή: NOS Utenrikshandel.
(4) Den Norske Emballasjeforening — Emballasjeindustriens Landsforening (EIL).
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σιών ποτών. Ως εκ τούτου τα δοχεία αυτά δεν περιλήφθηκαν στον πίνακα 1 . O πίνακας
δείχνει μια γενική αύξηση των εισαγωγών γυάλινων φιαλών για οινοπνευματώδη και μη
οινοπνευματώδη προϊόντα, τα οποία παρήγαγε ασφαλώς η ΡLΜ Moss Glassverk A/S. H
παρατήρηση αυτή συμφωνεί με την απόφαση του ομίλου ΡLΜ να κλείσει ένα από τα

εργοστάσια του στη Σουηδία (Hammar) και να μεταφέρει μέρος της παραγωγής στη
Νορβηγία μετά την εξαγορά της Moss Glassverk A/S. H εισαγωγή γυάλινων φιαλών στη
Νορβηγία έχει επίσης αυξηθεί κατά την ίδια περίοδο, αν και οι ποσότητες είναι μικρό
τερες .

Πίνακας 1

Εισαγωγές και εξαγωγές συσκευασιών ποτών
1990

Περιγραφή

Αριθ. ΕΣ

1991

1993

Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές
(εκατομ
(εκατομ
(εκατομ
(εκατομ
(εκατομ
(εκατομ
μύρια
μύρια
μύρια
μύρια
μύρια
μύρια
νορβηγικές νορβηγικές νορβηγικές νορβηγικές νορβηγικές νορβηγικές
κορόνες) κορόνες) κορόνες) κορόνες) κορόνες) κορόνες)

Γυάλινες συσκευασίες
7001.9001
7001.9002

Φιάλες: μπύρας και
μεταλλικού νερού
Φιάλες: κρασιού, οινο
πνευματωδών ποτών
η χυμών

7001.9005

Λοιπές φιάλες

2,0

23,6

8,1

22,4

7,1

31,5

4,5

0,2

2,9

13,0

2,6

23,7

12,1

9,1

14,4

25,6

17,1

6,7

4. Φόροι επί των συσκευασιών ποτών

Την 1η Ιανουαρίου 1994 επιβλήθηκε βασικός φόρος («grunnavgift») σε όλες τις μη επανα
χρησιμοποιήσιμες συσκευασίες (] ). Το ύψος του φόρου που εφαρμόζεται από την 1η
Ιανουαρίου 1995 είναι 0,70 νορβηγικές, κορόνες ανά τεμάχιο. O φόρος επιβάλλεται σε όλα
τα μη επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία ανεξάρτητα από τα ποσοστά ανάκτησης ή ανακύκλ
ωσης. Ως μη επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία ορίζεται (2) κάθε συσκευασία που δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου για τον ίδιο σκοπό. O βασικός φόρος επιβάλλεται σε όλες
τις μη επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες (3) όλων των ποτών εκτός από α) το γάλα και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα, β) τα ποτά που παρασκευάζονται με βάση το κακάο, τη
σοκολάτα και τα συμπυκνώματα των προϊόντων αυτών και γ) τα προϊόντα υπό μορφή
σκόνης. Την 1η Ιανουαρίου 1995 καταργήθηκε απαλλαγή για τα ποτά που παρασκευάζο
νται με βάση το τσάι και τον καφέ.

O φόρος επιβάλλεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις συσκευασίες είτε κατά την εισαγωγή
είτε κατά την εμφιάλωση, τελικό στάδιο της παραγωγής του ποτού. O βασικός φόρος δεν
καταβάλλεται άμεσα από την ΡLΜ Moss Glassverk A/S. O φόρος δεν επιβάλλεται στις
συσκευασίες ποτών που εξάγονται από τη Νορβηγία.
H Αρχή, εξετάζει επί του παρόντος το βασικό φόρο ως προς το συμβιβάσιμο του με το
άρθρο 14 της συμφωνίας ΕΟΧ.
Την 1η Ιανουαρίου 1994 καθιερώθηκε παράλληλα με το βασικό φόρο ένας κλιμακούμενος
περιβαλλοντικός φόρος (4) που επιβάλλεται καταρχάς σε όλα τα δοχεία ποτών. Το ύψος της
φορολογίας κλιμακώνεται ανάλογα με τη δυνατότητα ανακύκλωσης κάθε κατηγορίας
δοχείων σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα συστήματα επιστροφής συσκευασιών
ποτών. O ανώτερος φορολογικός συντελεστής που επιβάλλεται στα δοχεία που δεν
ανακυκλώνονται είναι 3,00 νορβηγικές κορόνες ανά τεμάχιο, ενώ o μειωμένος συντελεστής
για τα ανακυκλωμένα γυάλινα δοχεία είναι 1,05 νορβηγικές κορόνες. Δεν υπάρχουν
συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης για τις άλλες συσκευασίες ποτών εκτός από τις
γυάλινες. Ωστόσο, σήμερα καθιερώνονται συστήματα αυτού του είδους (5).
(') St. prp. Nr. 1 ( 1994-95) Skatter og avgifter til statskassen, Grunnavgift på engangsemballasje for
drikkevarer.

(2) Παράγραφος 2 στοιχείο β) του «Forskrifter om grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer
fastsatt av Finansdepartementet 30. december 1993».
(3) Όγκου μικρότερου των 4 λίτρων.
(4) O περιβαλλοντικός φόρος και οι κανονισμοί σχετικά με τα συστήματα επιστροφής των συσκευασιών

ποτών περιγράφονται λεπτομερέστερα στην απόφαση της Αρχής, της 13ης Απριλίου 1995, σχετικά
με την κίνηση της διαδικασίας έρευνας (ΕΕ αριθ. C 212 της 17. 8. 1995, σ. 6).
(5) Στις 14 Σεπτεμβρίου 1995 η νορβηγική βιομηχανία συνήψε 4 συμφωνίες με το υπουργείο Περιβάλ
λοντος σχετικά με την ανακύκλωση άλλων υλικών συσκευασίας.
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5. Το νορβηγικο σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων απο γυαλί
H συλλογή και ανακύκλωση γυάλινων δοχείων βασίζεται σε κανόνες που θεσπίστηκαν με
τους κανονισμούς, σχετικά με το σύστημα επιστροφής συσκευασιών ποτών της 10ης
Δεκεμβρίου 1993.

H συλλογή απορριμμάτων από γυαλί στη Νορβηγία ξεκίνησε το 1988. Το 1992 η ΡLΜ Moss
Glassverk A/S πήρε την πρωτοβουλία να ιδρύσει τη Norsk Glassgjenvinning A/S (ΝGG),
εταιρεία που ειδικεύεται στη συλλογή και επεξεργασία γυαλιού προς επαναχρησιμοποίηση
ως πρώτη ύλη. H ΝGG αρχίσε να λειτουργεί το 1993 και έχει εγκριθεί ως σύστημα
επιστροφής από την κρατική αρχή ελέγχου της ρύπανσης, σύμφωνα με τον ανωτέρω
κανονισμό. Το αναμενόμενο ποσοστό επιστροφής του συστήματος επιστροφής της ΝGG

εκτιμάται για το 1995 σε 65%. Το κόστος του εν λόγω συστήματος επιστροφής καλύπτεται
από το τέλος ανακύκλωσης ανά τεμάχιο γυάλινης συσκευασίας που καταβάλλουν τα μέλη

της ΝGG, καθώς και απο τα έσοδα της εταιρείας από την πώληση των κατεργασμένων
γυάλινων απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, τα μέλη της ΝGG εκτός από το τέλος ανακύκλωσης
που καταβάλλουν στην ΝGG, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές ιδιότητες των εν λόγω
γυάλινων συσκευασιών, πρέπει να καταβάλουν το βασικό φόρο (= 0,70 νορβηγικές κορόνες

ανά τεμάχιο) και τον περιβαλλοντικό φόρο p μειωμένο συντελεστή (35 % του περιβαλλο

ντικού φόρου = 1,05 νορβηγικές κορόνες ανά τεμάχιο).
H ΝGG αγοράζει γυάλινα απορρίμματα από δήμους που τα συλλέγουν ξεχωριστά. Τα
απορρίμματα από γυαλί υφίστανται κατεργασία από την ΝGG πριν πωληθούν ως πρώτη
ύλη στην ΡLΜ Moss Glassverk A/S η σε άλλους αγοραστές. H ΝGG απορροφά όλα τα

απορρίμματα από γυαλί, δηλαδή τόσο τα απορρίμματα από γυαλί που παράγει η ΡLΜ Moss

Glassverk A/S, όσο και τα εισαγόμενα γυάλινα είδη. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα ότι
συλλέγεται μεγαλύτερη ποσότητα γυαλιού (38 000 τόνοι το 1995 ) από εκείνη που μπορεί να
ανακυκλωθεί από την ΡLΜ Moss Glassverk A/S (25 000 τόνοι το 1995). Για το λόγο αυτό
διερευνήθηκαν νέοι τρόποι ανακύκλωσης των γυάλινων απορριμμάτων. H προσπάθεια αυτή
οδήγησε το 1995 στη συλλογή γυάλινων απορριμμάτων, από την ΝGG, που χρησιμοποιού
νται για την παραγωγή ειδικής ποιότητας ορυκτού μαλλιού («glava»). Οι παραδόσεις της
ΝGG για την παραγωγή «glava» αναμένεται να φθάσουν το 1995 στους 6 000 τόνους
περίπου . Το νορβηγικό ερευνητικό ίδρυμα SΙΝΤΕF εκπονεί σχέδιο προκειμένου να διευρευ

νηθούν οι δυνατότητες χρησιμοποίησης των απορριμμάτων από γυαλί για την παραγωγή

ειδικής ποιότητας σκυροδέματος («glass-betong»). Ωστόσο, το σχέδιο αυτό βρίσκεται ακόμη
σε πολύ πρώιμο στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί τρόπος διάθεσης των υπολειπόμενων
7 000 τόνων, αλλά διερευνώνται οι δυνατότητες εξαγωγής.
II. H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΠΟΠΤΕYΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

1 . Διαδικασία έρευνας

Στις 13 Απριλίου 1995 η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ αποφάσισε (απόφαση αριθ.

40/95/COL) να κινήσει την επίσημη διαδικασία ερευνάς σχετικά με την προτεινόμενη

ενίσχυση. H νορβηγική κυβέρνηση ενημερώθηκε για την απόφαση με επιστολή της 18ης

Απριλίου 1995 (αριθ. πρωτοκόλλου 95-2478-D) η οποία περιείχε αντίγραφο της απόφασης
της Αρχής της 13ης Απριλίου 1995, μέσω της οποίας η νορβηγική κυβέρνηση κλήθηκε να
υποβάλει τις παρατηρήσεις της εντός ενός μηνός από την παραλαβή της απόφασης της
Αρχής και να παράσχει στην Αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέταση της

υπόθεσης. Επισημάνθηκε επίσης στη νορβηγική κυβέρνηση η υποχρέωσή της να μη θέσει σε
εφαρμογή τα προτεινόμενα μέτρα μέχρις ότου η διαδικασία έρευνας οδηγήσει σε οριστική
απόφαση. Με επιστολή, της 30ής Μαΐου 1995, η οποία παρελήφθη την ίδια ημέρα (αριθ.
πρωτοκόλλου 95-3289 A), η νορβηγική κυβέρνηση υπέβαλε τις παρατηρήσεις της σχετικά με
την απόφαση της Αρχής. H προτεινόμενη ενίσχυση συζητήθηκε σε σύσκεψη με τις νορβηγι
κές αρχές στις 12 Ιουνίου 1995.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 27 της συμφωνίας ΕΟΧ,

μέσω αντίγραφου της απόφασης. Τα κύρια σημεία της απόφασης δημοσιεύθηκαν υπό
μορφή ανακοίνωσης στο τμήμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτή

των (ΕΕ αριθ. C 212 της 17ης Αυγούστου 1995, σ. 6-13) και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ, μέσω

της οποίας ενημερώθηκαν σχετικά τα λοιπά κράτη της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας

ΕΟΧ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη και κλήθηκαν να υποβάλουν τις
παρατηρήσεις τους εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

H Αρχή έλαβε τις παρατηρήσεις των εξής ενδιαφερομένων μερών: Beverage Can Makers
Europe (αριθ. πρωτοκόλλου 95-5245 A), Elopak A/S (αριθ. πρωτοκόλλου 95-5376 A), Tetra
Pak A/S (αριθ. πρωτοκόλλου 95-5374 A), Prosess- og foredlingsindustriens Landsforening

(αριθ. πρωτοκόλλου 95-5416 A) και Norges Dagligvarehandels Forbund (αριθ. πρωτοκόλλου
95-5618 A). Με επιστολές της 21ης Σεπτεμβρίου (αριθ. πρωτοκόλλου 95-5504 D) και της 4ης
Οκτωβρίου 1995 (αριθ. πρωτοκόλλου 95-5800 D) η Αρχή απέστειλε αντίγραφα των παρατη
ρήσεων των ανωτέρω ενδιαφερομένων μερών στη νορβηγική κυβέρνηση και της ζήτησε να
υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Οι παρατηρήσεις της νορβηγικής κυβέρνησης παρελήφθη
σαν μέσω τηλεομοιοτυπίας στις 20 Οκτωβρίου 1995 (αριθ. πρωτοκόλλου 95-6092 A).
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2. Οι παρατηρήσεις της νορβηγικής κυβέρνησης

Οι νορβηγικές αρχές τονίζουν δύο παράγοντες σχετικά με την παρέκκλιση από τη γενική
απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 , επικαλού
μενες το άρθρο 61 παραγραφος 3 στοιχείο γ) και τους κανόνες του παράγωγου δικαίου
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. O πρώτος είναι o

μείζων ρόλος που διαδραματίζει η ΡLΜ Moss Glassverk A/S στο νορβηγικό σύστημα
επιπτώσεις του φόρου στην εταιρεία. Εκτιμούν ότι η εταιρεία έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα
από την καθιέρωση του νέου περιβαλλοντικού φόρου επί των συσκευασιών ποτών σε
συνδυασμό με άλλους περιβαλλοντικούς φόρους και τις δύσκολες και ταχέως μεταβαλλόμε
ανακύκλωσης των απορριμμάτων από γυαλί και o δεύτερος οι αρνητικές οικονομικές

νες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Οι νορβηγικές αρχές αναγνωρίζουν ότι η προτεινόμενη απαλλαγή των γυάλινων συσκευα
σιών από το βασικό φόρο συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 61 της

συμφωνίας ΕΟΧ και για το λόγο αυτό κοινοποίησαν την προτεινόμενη ενίσχυση στην Αρχή.

Συμφωνούν επίσης ότι το άρθρο 61 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταστρατήγηση

των κανόνων της συμφωνίας σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών. Ωστόσο,

υποστηρίζουν ότι η απαλλαγή του ανακυκλώσιμου γυαλιού απο τον βασικό φόρο δεν θα

έχει αυτό το αποτέλεσμα. Οι αρχές εκτιμούν ότι η φορολογική απαλλαγή δεν θα οδηγήσει

σε εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των εγχωρίων και των εισαγόμενων προϊόντων, επικαλούμε
νες το γεγονός ότι όλες οι μη , επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων
των εισαγομένων, απαλλάσσονται από το βασικό φόρο.

Επιπλέον, οι νορβηγικές αρχές κρίνουν ότι η παρέκκλιση βάσει του άρθρου 61 παράγρα
φος 3 στοιχείο γ) παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής, στην προκειμένη περίπτωση, από τη
γενική απαγόρευση των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 1 . Γίνεται αναφορά
στο σημείο 15.4.3 παράγραφος 1 των κατευθυντηρίων γραμμών περί κρατικών ενισχύσε
ων ('), σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπονται οι κρατικές ενισχύσεις που σχετίζονται με τη
διαχείριση των αποβλήτων και την προσωρινή απαλλαγή από νέους περιβαλλοντικούς
φόρους.
Όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά κατεργασμένων απορριμμάτων από
γυαλί στη Νορβηγία και το σύστημα ανακύκλωσης απορριμμάτων από γυαλί (2), οι νορβηγι
κές αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα ανακύκλωσης γυαλιού βασίζεται σε

πολύ μεγάλο βαθμό στην ικανότητα ανακύκλωσης γυαλιού της ΡLΜ Moss Glassverk A/S,

δεδομένου ότι σήμερα δεν υπάρχει καμιά άλλη βιώσιμη εναλλακτική λύση. Σε περίπτωση
διακοπής της λειτουργίας του μοναδικού νορβηγικού εργοστασίου γυαλιού, θα ετίθετο σε
κίνδυνο ολόκληρο το σύστημα.

Όσον αφορά το σημείο 15.4.3 παράγραφος 3 των κατευθυντηρίων γραμμών περί κρατικών

ενισχύσεων, η οποία επιτρέπει την προσωρινή απαλλαγή από νέους περιβαλλοντικούς

φόρους, όταν, τούτο είναι απαραίτητο για την αντιστάθμιση της μείωσης της ανταγωνιστικό

τητας λόγω των ανωτέρω φορών, και το ερώτημα που έθεσε η Αρχή εάν πράγματι
υφίσταται μείωση της ανταγωνιστικότητας, οι νορβηγικές αρχές εκτιμούν ότι το ανταγωνι
στικό μειονέκτημα για την ΡLΜ Moss Glassverk A/S πρέπει να θεωρηθεί από ευρύτερη
σκοπιά. Σύμφωνα με την αρχική τους κοινοποίηση και στατιστικές που απέστειλαν συμπλη
ρωματικά αργότερα, εκτιμούν ότι υπάρχουν επαρκή τεκμήρια που δείχνουν ότι η ΡLΜ Moss

Glassverk A/S αντιμετώπισε κάθετη πτώση της ζήτησης των προϊόντων της, λόγω της
διάθεσης νέων προϊοντων (πλαστικών φιαλών) στην αγορά. H κατάσταση επιδεινώθηκε από
τη θέσπιση διαφόρων περιβαλλοντικών φόρων, οι οποίοι έπληξαν στο σύνολο τους την ΡLΜ
Moss Glassverk A/S μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το γεγονός ότι o βασικός φόρος δεν επιβάλλεται στα εξαγόμενα προϊόντα δεν σημαίνει,
σύμφωνα με τις νορβηγικές αρχές, ότι δεν πλήττεται η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ΡLΜ
Moss Glassverk A/S. O βασικός φόρος θεωρείται κώλυμα για τη διατήρηση και τη
δημιουργία ισχυρής εγχώριας παραγωγικής βάσης, που θεωρείται προϋπόθεση για την
ανταγωνιστική ικανότητα στο εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι το γυαλί
είναι κατ' εξοχήν εγχώριο προϊόν εφόσον είναι φθηνό, αλλά ογκώδες, με αποτέλεσμα να μην
είναι ιδιαιτέρα επικερδής η μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις, δεν θεωρείται σκόπιμο

στην παρούσα υπόθεση να εξετασθεί η ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις δυνατότητες

εξαγωγής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νορβηγικές αρχές, είναι προφανές ότι, όταν το θέμα
εξετασθεί από ευρύτερη σκοπιά, η εταιρεία έχει υποστεί μείωση της ανταγωνιστικότητάς
της, η οποία επιτείνεται από τις επιπτώσεις του βασικού φόρου.

Τέλος, όπως και στην αρχική τους κοινοποίηση, οι νορβηγικές αρχές τονίζουν ότι, κατά τη

λήψη της απόφασης στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να ληφθούν υπόψη η δύσκολη

κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της απασχόλησης στην κομητεία 0stfold, όπου η ΡLΜ
Moss Glassverk A/S διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην βιομηχανία του Moss, οι επιπτώ
σεις της απόφασης στο μοναδικό παραγωγό γυαλιού στη Νορβηγία και η αβεβαιότητα που
θα δημιουργηθεί στο νορβηγικό σύστημα συλλογής γυαλιού .

(') Διαδικαστικοί και ουσιαστικοί κανόνες στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων που εγκρίθηκαν από

την Αρχή στις 19 Ιανουαρίου 1994.

(2) Βλ. σημείο I.5 της παρούσας απόφασης.
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3. Παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών

H Beverage Can Makers Europe (') (BCME) εκφράζει την άποψη ότι η Νορβηγία ήδη
εφαρμόζει διακρίσεις μεταξύ της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, δεδομένου

ότι o βασικός φόρος επιβάλλει δυσμενείς όρους στις εταιρείες που εμπορεύονται ποτά σε μη

επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία, ανεξάρτητα από το εάν τα δοχεία ανακυκλώνονται ή οχι
και ότι οι δυσμενείς αυτοί όροι επιτείνονται από τον πρόσθετο κλιμακούμενο περιβαλλοντι
κό φόρο επι των ανακυκλώσιμων δοχείων ανάλογα με το βαθμό στον οποίο ανακυκλώνο

νται. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ενίσχυση θα επέβαλλε περαιτέρω διακρίσεις εις βάρος

των κουτιών για ποτά, ενώ παράλληλα θα καταστήσει περισσότερο βιώσιμα τα συστήματα
ανακύκλωσης γυαλιού χωρίς να διευκολύνεται η ανακύκλωση άλλων υλικών συσκευασίας
μέσω μιας ισοδύναμης απαλλαγής. H ΒCΜΕ χαρακτηρίζει την προτεινόμενη ενίσχυση
παράλογη, διότι δημιουργεί τον κίνδυνο νόθευσης του ανταγωνισμού και, συνεπώς, συνιστά
φραγμό στο εμπόριο.
H Elopak A/S και η Tetra Pak A/S) (2) εκτιμούν ότι η προτεινόμενη φορολογική απαλλαγή
των γυάλινων συσκευασιών μιας χρήσης δεν πρέπει να επιτραπεί, διότι θα εισήγαγε
διακρίσεις έναντι άλλων μορφών συσκευασίας ποτών και, συνεπώς, θα ήταν αντίθετη στο
γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας ΕΟΧ. Εξάλλου, o ίδιος o βασικός φόρος χαρακτηρί
ζεται αντίθετος προς τη συμφωνία ΕΟΧ και αδικαιολόγητος από περιβαλλοντική άποψη.
Διατυπώνεται η άποψη ότι o βασικός φόρος δημιουργεί δυσμενείς όρους ιδιαίτερα για τη
συσκευασία ποτών σε χαρτοκυτία, δεδομένου ότι τα δύο τρίτα των συσκευασιών που

επιβαρύνονται με το φόρο ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Οι εταιρείες αυτές αναφέρουν ότι
πολλές μελέτες, σχετικά με τον κύκλο ζωής προϊόντων, τεκμηριώνουν ότι η συσκευασία
ποτών σε χαρτοκυτία είναι προτιμότερη από περιβαλλοντική άποψη από τις άλλες μορφές
συσκευασίας ποτών — συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών
για ποτά όπως το γάλα και οι χυμοί. Οι εταιρείες εμφιάλωσης και κατασκευής χαρτοκυτίων
για ποτά στη Νορβηγία έχουν και αυτές δημιουργήσει σήμερα ένα σύστημα συλλογής και
ανάκτησης που χρηματοδοτείται από τον κλάδο, την Norsk Returkartong A/S, που λύνει τα
προβλήματα που προκύπτουν από την απόρριψη των χαρτοκυτίων ποτών.
H χορήγηση φορολογικής απαλλαγής στις γυάλινες φιάλες θα είχε ουσιώδεις αρνητικές
επιπτώσεις στις πωλήσεις και τη χρησιμοποίηση των χαρτοκυτίων ποτών, δεδομένου ότι οι
γυάλινες φιάλες είναι το πιθανότερο υποκατάστατο των χαρτοκυτίων για τη συσκευασία
χυμών. H διακριτική φορολογική μεταχείριση με την ελάφρυνση ύψους 0,70 νορβηγικών
κορονών ανά τεμάχιο υπέρ των γυάλινων φιαλών μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε μεταστρο
φή της ζήτησης στις συσκευασίες χυμού. Δεδομένου ότι οι μιας χρήσης γυάλινες φιάλες είναι
πολύ βαρύτερες ( 10-30 φορές) από τα χαρτοκυτία, τα προβλήματα απόρριψης θα αυξάνο
νταν σημαντικά με μια τέτοια μεταστροφή, ακόμη και εάν τα ποσοστά επιστροφής ήταν

υψηλά. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι συνέπειες θα ήταν αντίθετες προς τους σκοπούς για τους
οποίους η νορβηγική κυβέρνηση επέβαλε το βασικό φόρο.

H Elopak A/S και Tetra Pak A/S υποστηρίζουν ότι οι στατιστικές που παρέθεσε η

νορβηγική κυβέρνηση είναι πεπαλαιωμένες. Σύμφωνα με τις εταιρείες, εάν είχαν υποβληθεί
στοιχεία για το 1994, θα αποδεικνυόταν ότι έχει αυξηθεί η χρησιμοποίηση συσκευασιών μιας
χρήσης λόγω της επιτυχίας νέων ποτών όπως τα Snapple και Fruitopia, που πωλούνται και
τα δύο σε μίας χρήσης γυάλινες φιάλες.
H Prosses- og foredlingsindustriens Landsforening (PIL)(3) προβάλλει κυρίως την άποψη ότι
η φορολογική πολιτική που εισάγει διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων υλικών συσκευασίας
ποτών δεν δικαιολογείται από περιβαλλοντική άποψη. Πρόσφατα σε συνεργασία με άλλες
οργανώσεις του κλάδου η ΡΙL κατήρτισε συμφωνίες (4) με το υπουργείο Περιβάλλοντος και

Βιομηχανίας για την αύξηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων (5). Οι συμφωνίες αφορούν
μεθόδους επιστροφής που θα χρηματοδοτηθούν με ιδιωτικές εισφορές που θα καταβάλει o

ίδιος o κλάδος. H ΡΙL εκτιμά οτι το ισχύον φορολογικό σύστημα για τις συσκευασίες
συνιστά κώλυμα για τη δημιουργία συστήματος ανακύκλωσης για όλες τις συσκευασίες
ποτών που θα συμβαδίζει με συστήματα για άλλα απορρίμματα συσκευασιών και ότι είναι
εξ ορισμού ασυμβίβαστο με τις προαναφερθείσες μεθόδους.

H Norges Dagligvarehandels Forbund (DF) (6) αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετώπι
σαν οι προμηθευτές ειδών οικιακής χρήσης για τη δημιουργία συστήματος επιστροφής
(') H Beverage Can Makers Europe, που ιδρύθηκε το 1990, αυτοχαρακτηρίζεται μη κερδοσκοπική
οργάνωση που αντιπροσωπεύει τον ευρωπαϊκό κλάδο κατασκευής κουτιών για ποτά.
(2) H Elopak A/S και Tetra Pak A/S είναι νορβηγικές εταιρείες παραγωγής συσκευασιών ποτών που
βασίζονται κυρίως στο χαρτόνι.
(3) Μεταξύ των μελών της Prosess- og foredlingsindustriens Landsforening συγκαταλέγονται οι περισσό
τερες νορβηγικές εταιρείες παραγωγής συσκευασιών ποτών, μεταξύ των οποίων και η ΡLΜ Moss
Glassverk A/S .

H Οι συμφωνίες συνήφθησαν στις 14 Σεπτεμβρίου 1995.

(5) Στις συμφωνίες ορίζεται το επιδιωκόμενο ύψος συλλογής/ανακύκλωσης πλαστικού, μετάλλου ,
χαρτονιού και καφέ χαρτιού.

(6) Νορβηγική ομοσπονδία προμηθευτών εμπορευμάτων οικιακής χρήσης (ειδών παντοπωλείου).
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απορριμμάτων απο γυαλί, μέταλλο και ΡΕΤ λόγω του νορβηγικού φορολογικού συστήματος

επί των συσκευασιών ποτών. Γίνεται αναφορά στη λεγόμενη «Resirk-group»^) όπου
συμμετέχει η DF. H ομάδα έχει υποβάλει αίτηση στη νορβηγική αρχή ελέγχου της ρύπανσης
(SFT)(2) για τη δημιουργία συστήματος επιστροφής των συσκευασιών μιας χρήσης. Το εν
λόγω σύστημα επιστροφής των απορριμμάτων των συσκευασιών ενδέχεται να εγκριθεί από
την SFΤ. Ωστόσο, τα ποτά που περιέχονται σε μη επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες θα
εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε φορολογία ύψους 1,30 νορβηγικών κορονών ανά τεμάχιο
συν τον ΦΠA (3). H DF θεωρεί ότι το φορολογικό σύστημα που εφαρμόζεται στις συσκευα
σίες υπονομεύει την οικονομική βιωσιμότητα του «συστήματος Resirk», αποδεικνύοντας
κατ' αυτόν τον τρόπο ότι το νορβηγικό φορολογικό σύστημα που εφαρμόζεται στις
συσκευασίες ποτών έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή διακρίσεων εις βάρος των εισαγομέ
νων προϊόντων.
H νορβηγική κυβέρνηση δεν διατύπωσε καμιά συγκεκριμένη παρατήρηση σχετικά με τα
ανωτέρω.
III . ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το προτεινόμενο μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση
Με την κοινοποίηση της 20ής Ιανουαρίου 1995 οι νορβηγικές αρχές τήρησαν την υποχρέωσή
τους να κοινοποιούν τα σχέδια χορήγησης ενίσχυσης ή μεταβολής καθεστώτων ενισχύσεων,
βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας περί Εποπτεύουσας
Αρχής και Δικαστηρίου.
Εφόσον η ενίσχυση πρόκειται να χορηγηθεί υπό μορφή απαλλαγής από φόρο που εισπράτ
τει η νορβηγική κυβέρνηση, θα χορηγηθεί από το κράτος μέσω κρατικών πόρων. Αν και η
απαλλαγή από το βασικό φόρο επί των μη επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών ποτών θα
ισχύει τόσο για τα εγχώρια, όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα και δεν θα ευνοήσει το
μοναδικό νορβηγό παραγωγό γυάλινων συσκευασιών, την ΡLΜ Moss Glassverk A/S , έναντι

άλλων παραγωγών γυάλινων συσκευασιών εντός του ΕΟΧ, και πάλι συνάγεται το συμπέ

ρασμα ότι το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση. H απαλλαγή των γυάλινων δοχείων από το
βασικό φόρο επί των μη επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών ποτών θα ωφελήσει κυρίως

την ΡLΜ Moss Glassverk A/S, καθώς αποτελεί τον κύριο παραγωγό γυαλιού στη νορβηγική

αγορά. H παραγωγή της εταιρείας θα επωφεληθεί από απαλλαγή από το βασικό φόρο επι
των προϊόντων της που συνίστανται σε μη επαναχρησιμοποιούμενα γυάλινα δοχεία ποτών.
Τα υπόλοιπα οικονομικά οφέλη από τη φορολογική απαλλαγή θα κατανεμηθούν πιθανώς
σε έναν μεγάλο αριθμό παραγωγών γυάλινων συσκευασιών ή άλλων επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται στις αγορές ποτών. Ωστόσο, καθώς η ΡLΜ Moss Glassverk A/S
αντιμετωπίζει τον υφιστάμενο και δυνητικό ανταγωνισμό εντός του ΕΟΧ από άλλα υλικά
συσκευασίας που αποτελούν παραπλήσια υποκατάστατα του γυαλιού , υπάρχει κίνδυνος να
νοθεύσει η ενίσχυση τον ανταγωνισμό και να επηρεάσει τους όρους των συναλλαγών εντός

του εδάφους που καλύπτει η συμφωνία ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι
το προτεινόμενο μέτρο συνιστά ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της

συμφωνίας ΕΟΧ. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από τις παρατηρήσεις που υπέβα

λαν στην Αρχή τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι νορβηγικές αρχές.

Παρέκκλιση από τη γενική απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων
Στο πλαίσιο της απόφασής της να κινήσει τη διαδικασία έρευνας, η Αρχή εξέτασε εάν
εφαρμόζεται μια από τις παρεκκλίσεις του άρθρου 61 παράγραφοι 2 και 3 της συμφωνίας
ΕΟΧ, ώστε να εξαιρεθεί η ενίσχυση από τη γενική απαγόρευση χορήγησης ενισχύσεων

βάσει του άρθρου 61 παραγραφος 1. Εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι εξαιρέσεις που

αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ), καθώς και στην παράγραφο 3
του ιδίου άρθρου στοιχεία α) β) και δ) δεν εφαρμόζονται στην υπό εξέταση υπόθεση.
Στην κοινοποίηση και στις παρατηρήσεις της νορβηγικής κυβέρνησης τονίζεται, ως περαιτέ

ρω αιτιολογία για την προτεινόμενη ενίσχυση, η δύσκολή κατάσταση της βιομηχανίας και
της απασχόλησης που επικρατεί στην κομητεία 0stfold, όπου η εταιρεία αποτελεί σημαντικό
τμήμα του βιομηχανικού ιστού του Moss. H Αρχή διαπίστωσε ότι οι παρεκκλίσεις βάσει του

άρθρου 61 παραγραφος 3 στοιχεία α) και γ) που επιτρέπουν τη χορήγηση περιφερειακών
ενισχύσεων δεν εφαρμόζονται στην υπό εξέταση υπόθεση, διότι η κομητεία 0stfold δεν
καλύπτεται από το χάρτη ενισχυομένων περιοχών της Νορβηγίας (4) που είναι επιλέξιμες για
τη χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης. Εξάλλου, ούτε οι νορβηγικές αρχές πρότειναν
οποιαδήποτε τροποποίηση του ισχύοντος χάρτη ενισχυομένων περιοχών ούτε η ενίσχυση
χορηγείται βάσει γενικού συστήματος χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων.
(') H «Resirk group» αποτελείται απο εκπροσώπους των λιανέμπορων και, μεταξύ άλλων, των
ζυθοποιών και παραγωγών μεταλλικού νερού .
(2) Statens forureningstilsyn.

(3) Φό(3ος προστιθέμενης αξίας.
(4) Απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 1994 σχετικά με το χάρτη ενισχυομένων περιοχών (Νορβηγία),
157/94/COL (ΕΕ αριθ. C 14 της 19. 1 . 1995, σ. 4).
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H κοινοποίηση και οι παρατηρήσεις που υπεβαλε η Νορβηγία στην Αρχή κατα τη

διαδικασία έρευνας επιχειρούν να αιτιολογήσουν την προτεινομένη ενίσχυση υπογραμμίζο
ντας κυρίως την ανάγκη ανακούφισης της ΡLΜ Moss Glassverk A/S από τις αρνητικές
οικονομικές επιπτώσεις του βασικού φόρου επί των μη επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευα
σιών ποτών προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργία του νορβηγικού συστήματος

ανακύκλωσης των απορριμμάτων από γυαλί. Συνεπώς, και σύμφωνα με την απόφαση να

κινηθεί η διαδικασία έρευνας, η μόνη παρέκκλιση βάσει της οποίας μπορεί να εξετασθεί η
προτεινόμενη ενίσχυση είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 61 παράγραφος 3 στοι
χείο γ), στο βαθμό που παρέχει τη δυνατότητα έγκρισης του μέτρου «ως ενίσχυση για την

προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. . . εφόσον δεν αλλοιώνει

τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντεκειτο προς το κοινό συμφέρον»,
ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τους κανόνες σχετικά με τις ενισχύσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος, όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο 15 των κατευθυντηρίων γραμμών περί
κρατικών ενισχύσεων.

Για να εφαρμοσθούν οι ρήτρες περί χορήγησης απαλλαγής, το μέτρο δεν πρέπει να
αντιβαίνει σε άλλες διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ, όπως οι διατάξεις σχετικά με την
ελεύθερη διακίνηση των αγαθών.

H ενίσχυση θα βελτίωνε κυρίως την οικονομική απόδοση της ΡLΜ Moss Glassverk A/S
ή/και θα επέτρεπε στην εταιρεία να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην αγορά
προϊόντων συσκευασίας. H ενίσχυση δεν προβλέπεται να συνοδευτεί από την πραγματοποί
ηση επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας ή άλλο σχέδιο περιορισμένου χρόνου και,
συνεπώς, συνιστά λειτουργική ενίσχυση.
Χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης για περιβαλλοντικούς λογούς

Σύμφωνα με το σημείο 15.4.3 παράγραφος 1 των κατευθυντηρίων γραμμών περί κρατικών

ενισχύσεων, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κανονικά δεν εγκρίνει τη χορήγηση λειτουρ

γικών ενισχύσεων που ανακουφίζουν τις εταιρείες από τις δαπάνες που προκύπτουν από τη
ρύπανση και τις οχλήσεις που προκαλούν. Ωστόσο η Εποπτεύουσα Αρχή μπορεί να κάνει
κάποιες εξαιρέσεις από την αρχή αυτή σε ορισμένες σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις. H
Επιτροπή της ΕΚ το έχει πράξει στους τομείς της επεξεργασίας λυμάτων και απ;αλλαγής
από φόρους για το περιβάλλον. Αυτές οι υποθέσεις εξετάζονται αυτοτελώς και βάσει
αυστηρών κριτηρίων που εφαρμόζονται στους δύο τομείς που μόλις αναφέρθηκαν. Συγκε
κριμένα, η ενίσχυση
1 ) πρέπει να αντισταθμίζει απλώς το πρόσθετο κόστος παραγωγής σε σχέση με τα
παραδοσιακά έξοδα,

2) να είναι προσωρινή και φθίνουσα, ώστε να παρέχεται ένα κίνητρο για τη μείωση της*
ρύπανσης ή την ταχύτερη καθιέρωση της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων,

3) δεν πρέπει να αντιβαίνει σε άλλες διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ και ειδικότερα στις
διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών.

Όσον αφορά την πρώτη από τις ανωτέρω τρεις προϋποθέσεις, η Αρ^ή σημειώνει ότι το
πρόσθετο κόστος εμφιάλωσης ποτών σε μη επαναχρησιμοποιήσιμες γυάλινες συσκευασίες,
που οφείλεται στο βασικό φόρο, αντισταθμίζεται απο την προτεινόμενη απαλλαγή. Συνε
πώς, συνάγεται ότι η προτεινόμενη ενίσχυση πληροί την πρώτη προϋπόθεση .

Όσον αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση, η νορβηγική κυβέρνηση δεσμεύθηκε να «παρακο
λουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά ανακυκλωμένου γυαλιού και, εάν κριθεί απαραίτητο,
να επανεξετάσει την αναγκαιότητα χορήγησης απαλλαγής από το βασικό φόρο στο
ανακυκλωμένο γυαλί». H Αρχή εκτιμά ότι η δέσμευση αυτή δεν αρκεί για τον περιορισμό
της περιόδου κατά την οποία θα χορηγείται η ενίσχυση. Ως εκ τούτου , η ενίσχυση δεν θα
είναι προσωρινή διότι πρόκειται να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα αορίστου διαρκείας.

Επιπλέον, η ενίσχυση δεν είναι φθίνουσα και ενδέχεται ακόμη και να αυξηθεί εν καιρώ σε

περίπτωση που αυξηθεί το ύψος του βασικού φόρου, απο τον οποίο σχεδιάζεται να
χορηγηθεί απαλλαγή. Συνεπώς, η δεύτερη προϋπόθεση για την έγκριση της χορήγησης
λειτουργικής ενίσχυσης δεν πληρούται.
Ως προς την τρίτη προϋπόθεση, η Αρχή εκτιμά ότι η πρόταση απαλλαγής του γυαλιού από
το βασικό φόρο θα οδηγήσει σε διαφορετική φορολογική ετιβάρυνση , όσον αφορά το
βασικό φόρο, των ανακυκλώσιμων γυάλινων δοχείων σε σύγκριση με άλλα ανακυκλώσιμα
δοχεία, όπως τα δοχεία που κατασκευάζονται από ΡΕΤ ή μέταλλο. H διαφοροποίηση

φαίνεται ότι έχει ως κίνητρο την προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου συστήματος

ανακύκλωσης γυαλιού, ενώ η ανακύκλωση άλλων υλικών συσκευασίας δεν διευκολύνεται
από ισοδύναμη απαλλαγή από το βασικό φόρο. Συνεπώς, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η
κατάργηση του βασικού φόρου επί των ανακυκλώσιμων γυάλινων δοχείων ισοδυναμεί με
διαφορετική φορολογία παραπλήσιων ή ανταγωνιστικών εγχώριων προϊόντων. Επιπλέον,
ορισμένα δοχεία που θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στο βασικό φόρο, όπως τα κουτιά
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αλουμινίου , χρησιμοποιούνται ευρέως για μη εγχώρια προϊοντα, ενώ τα προϊοντα που
απαλλάσσονται από το βασικό φόρο, είτε διότι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είτε
λόγω της απαλλαγής των γυάλινων φιαλών από το βασικό φόρο, χρησιμοποιούνται συνήθως
για τα εγχώρια προϊόντα. Κατ' αυτόν τον τρόπο η προτεινόμενη απαλλαγή φαίνεται ότι
οδηγεί στην επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα η οποία
υπερβαίνει την αντίστοιχη επιβάρυνση σε παραπλήσια ανταγωνιστικά εγχώρια προϊόντα.

Τα συμπεράσματα της προηγούμενης παραγράφου επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό από
τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν στην Αρχή τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στις παρατηρήσεις των
ενδιαφερομένων μερών επισημαίνεται επίσης ότι o βασικός φόρος μπορεί να αποτελέσει
κώλυμα στη δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης για άλλα υλικά συσκευασίας εκτός από
το γυαλί. Οι παρατηρήσεις της νορβηγικής κυβέρνησης δεν αντικρούουν αυτήν την άποψη.
Ως εκ τούτου, η Αρχή δεν μπορεί να συμπεράνει ότι η προτεινόμενη απαλλαγή του γυαλιού
από τον βασικό φόρο θα οδηγήσει στην εφαρμογή φορολογικού συστήματος συμβιβάσιμου
με το άρθρο 14 της συμφωνίας ΕΟΧ. Συνεπώς, δεν πληρούται η τρίτη προαναφερθείσα
προϋπόθεση για την έγκριση της λειτουργικής ενίσχυσης.

Απαλλαγή απο φόρους για το περιβάλλον
Σύμφωνα με το σημείο 15.4,3 παράγραφος 3 των κατευθυντηρίων γραμμών περί κρατικών
ενισχύσεων, η προσωρινή απαλλαγή από νέους φόρους για το περιβάλλον μπορεί να
εγκριθεί όταν χρειάζεται να αντισταθμισθεί η μείωση της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα σε
διεθνές επίπεδο. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση η προϋπό
θεση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως πρόσθετη προϋπόθεση, πέραν των προαναφερθεισών, για
τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης για περιβαλλοντικούς λόγους.

O παρών φόρος, από τον οποίο προτείνεται απαλλαγή, φαίνεται ότι αποσκοπεί στη μείωση

της χρησιμοποίησης μη επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων συσκευασίας ποτών για περι

βαλλοντικούς λόγους, καθώς οι νορβηγικές αρχές κατά την ιεράρχηση των απορριμμάτων
δίνουν προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση σε σχέση με την ανακύκλωση των υλικών

ή την ανάκτηση ενέργειας. Τούτο έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια ότι οι παραγωγοί και
εισαγωγείς των προϊοντων αυτών θα επιβαρυνθούν με το φόρο. Στην απόφαση της να
κινήσει τη διαδικασία έρευνας η Αρχή δήλωσε ότι φαίνεται πως η ΡLΜ Moss Glassverk A/S
είναι σε θέση να αντισταθμίσει τουλάχιστον εν μέρει τις ζημίες της στην αγορά μη

επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών με την αύξηση της ζήτησης στην αγορά επαναχρησι

μοποιήσιμων συσκευασιών και, επιπλέον, ότι o φόρος επί των μη επαναχρησιμοποιήσιμων
γυάλινων συσκευασιών επιβάλλεται σε όλα αυτά τα είδη , είτε παράγονται από την ΡLΜ

Moss Glassverk A/S είτε εισάγονται στη Νορβηγία. Από την άλλη πλευρά, o φόρος δεν
επιβάλλεται στις γυάλινες συσκευασίες που εξάγονται από τη Νορβηγία. Ως εκ τούτου,
συνάγεται ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα της παραγωγής της ΡLΜ Moss Glassverk A/S
δεν πλήττεται από το φόρο επί των μη επαναχρησιμοποιήσιμων γυάλινων συσκευασιών.

Οι νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι το θέμα της μείωσης της ανταγωνιστικότητας,
ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να εξετασθεί από ευρύτερη σκοπιά, δεδομένου ότι η
εταιρεία έχει επίσης επηρεασθεί αρνητικά από την καθιέρωση άλλων φόρων για το
περιβάλλον και έχει έλθει αντιμέτωπη με τη μείωση της ζήτησης των προϊόντων της, κυρίως
λόγω της εισόδου νέων προϊόντων στην αγορά (πλαστικών φιαλών). Οι νορβηγικές αρχές
αναφέρουν επίσης ότι το γεγονός ότι o φόρος δεν επιβάλλεται στις εξαγωγές, δεν σημαίνει
ότι δεν πλήττεται η διεθνής ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, διότι είναι φανερό ότι η
εταιρεία έχει υποστεί ζημία και ότι o βασικός φόρος αποτελεί κώλυμα για τη διατήρηση και
εδραίωση μιας ικανοποιητικής εγχώριας παραγωγικής βάσης.

H Αρχή δεν αμφισβητεί καταρχήν το επιχείρημα ότι ένα ορισμένο επίπεδο παραγωγής για
την εγχώρια αγορά μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για τον ανταγωνισμό σε διεθνές
επίπεδο. Ωστόσο, οι νορβηγικές αρχές δεν έχουν προσκομίσει εκτιμήσεις σχετικά με τις

πρόσθετες ζημίες της εταιρείας λόγω άλλων φόρων για το περιβάλλον, εκτός του βασικού
φόρου . H Αρχή δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι η εταιρεία έχει υποστεί ζημία λόγω της
καθιέρωσης του βασικού φόρου. Τούτο είναι προφανές, εφόσον αποτελεί τον επιδιωκόμενο
στόχο της θέσπισης του βασικού φόρου, δηλαδή τη μείωση της ζήτησης όλων των μη

επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών ποτών, ανεξάρτητα απο το υλικό τους. Εντούτοις, η
εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από την απαλλαγή από το βασικό φόρο μόνον εάν
ανταποκριθεί σε αύξηση της ζήτησης των μη επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών ή εάν
αναπτύξει νέες μη επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες ποτών, γεγονός που θα ερχόταν σε

αντίθεση με το νορβηγικό μοντέλο ιεράρχησης των απορριμμάτων. Επιπλέον, οι νορβηγικές

αρχές δεν έχουν προσκομίσει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι οι γυάλινες
συσκευασίες έχουν λιγότερο επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με άλλα υλικά
συσκευασίας. Ως εκ τούτου, η Αρχή συμπεραίνει ότι η μείωση της ανταγωνιστικότητας της
εταιρείας έχει κυρίως διαρθρωτικό χαρακτήρα και οφείλεται στην είσοδο ανταγωνιστικών
υποκαταστάτων στην αγορά. Συνεπώς, δεν πληρούται η πρόσθετη αυτή προϋπόθεση για τη
χορήγηση απαλλαγής από φόρους για το περιβάλλον.
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Συμπέρασμα

Για τους ανωτέρω λόγους και ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της εξέτασης από την
Αρχή του συμβιβάσιμου του βασικού φόρου με το άρθρο 14 της συμφωνίας ΕΟΧ,
συμπεραίνεται ότι η προτεινόμενη ενίσχυση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση

απαλλαγής βάσει του άρθρου 61 παράγραφος '3 στοιχείο γ) «ως ενίσχυση για την προώθηση

της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. . . εφόσον δεν αλλοιώνει τους
όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο στο κοινό συμφέρον». Συνεπώς, η
Νορβηγία δεν πρέπει να θέσει σε εφαρμογή το προτεινόμενο μέτρο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

1 . H Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ αποφάσισε να μην εγκρίνει την κοινοποιηθείσα
ενίσχυση προς την ΡLΜ Moss Glassverk A/S υπό μορφή απαλλαγής των γυάλινων
συσκευασιών από το βασικό φόρο επί των μη επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών
ποτών (ενίσχυση αριθ. 95-002).

2. H νορβηγική κυβέρνηση δεν πρέπει να θέσει σε εφαρμογή το προτεινόμενο μέτρο που
αναφέρεται στο άρθρο 1 .

3. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερωθεί, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 27 στοιχείο δ) της
συμφωνίας ΕΟΧ, μέσω αποστολής αντιγράφου της απόφασης.
4. Τα λοιπά κράτη της ΕΖΕΣ που είναι μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ, τα κράτη μέλη της ΕΚ
και τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται σχετικά μέσω δημοσίευσης της απόφασης στο
τμήμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο συμπλή
ρωμα ΕΟΧ.

5. H παρούσα απόφαση (μόνο το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι αυθεντικό) απευ
θύνεται στη Νορβηγία.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 1995 .
Για την Εποπτενονσα Αρχή της ΕΖΕΣ
Knut ΑLΜΕSΤΑD

Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ

αριθ. 124/95/COL

της 6ης Δεκεμβρίου 1995
σχετικά με την έκτη τροποποίηση των διαδικαστικών και των ουσιαστικών κανόνων στον
τομέα των κρατικών ενισχύσεων
H ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

τροποποιεί ως εξής τους διαδικαστικούς και τους ουσιαστικούς κανόνες στον τομέα των
κρατικών ενισχύσεων ('), οι οποίοι θεσπίστηκαν στις 19 Ιανουαρίου 1994 (2), όπως τροποποι
ήθηκαν τελευταία στις 9 Ιουνίου 1995 (3):
1 . Το κεφάλαιο 6 των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
« 6 . ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

( 1 ) Εκτός από τις ιδιομορφίες που αναφέρονται κατωτέρω, η διαδικασία σχετικά με τις
ενισχύσεις, οι οποίες είναι παράνομες για διαδικαστικούς λόγους, είναι η ίδια με
αυτήν που ακολουθείται κατά τις κοινοποιήσεις.

6 . 1 . Έννοια της παράνομης ενίσχυσης για διαδικαστικούς λόγους
( 1 ) Επειδή o όρος "μη κοινοποιηθείσα ενίσχυση" θα ήταν πολύ στενός για να καλύψει
όλες τις ενισχύσεις που τίθενται σε εφαρμογή, κατά τρόπο που αποτελεί παράβαση

του άρθρου 1 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας
περί εποπτείας και Δικαστηρίου , η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ αποφάσισε να
χρησιμοποιεί την έννοια "παράνομη ενίσχυση για διαδικαστικούς λόγους" (η οποία
αναφέρεται στο εξής ως "παράνομη ενίσχυση").
O όρος περιλαμβάνει:

α) τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν χωρίς κοινοποίηση*
β) τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν με εσφαλμένη εφαρμογή ενός εγκεκριμένου
προγράμματος ενίσχυσης (ενίσχυση "που εφαρμόζεται καταχρηστικώς" κατά
την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας περί
εποπτείας και Δικαστηρίου)*
γ) τις ενισχύσεις που κοινοποιήθηκαν καθυστερημένα, δηλαδή που κοινοποιήθη
καν αφού "τέθηκαν σε εφαρμογή " και

δ) ενισχύσεις που κοινοποιήθηκαν εκ των προτέρων αλλά "τέθηκαν σε εφαρμογή"
προτού λάβει απόφαση η Εποπτεύουσα Αρχή της EZEΣ (4).
6.2. Αίτηση παροχής πληροφοριών

( 1 ) Όταν η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ λάβει γνώση μιας περίπτωσης ενίσχυσης η
οποία ενδέχεται να είναL παράνομη, ζητά από το ενδιαφερόμενο κράτος της ΕΖΕΣ
να υποβάλει πλήρη στοιχεία επί του θέματος, συνήθως εντός 20 εργασίμων ημερών.
H προθεσμία αυτή είναι η ίδια με την οριζόμενη συνήθως για την παροχή πρόσθε
των πληροφοριών στις περιπτώσεις κοινοποίησης ενισχύσεων [βλέπε ση
μείο 3.2.4.(2)]. Εάν χρειασθεί, αποστέλλεται υπόμνηση.

(2) Υπενθυμίζεται ότι η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δικαιούται να προβεί στη λήψη
απόφασης με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει [βλέπε σημείο 5.4.(3)], ακόμη και
αν δεν υποβληθεί καμία πληροφορία από το ενδιαφερόμενο κράτος της ΕΖΕΣ.
(')
(2)
(3)
(4)

Στο εξής «κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις».
ΕΕ αριθ. L 231 της 3. 9. 1994, σ. 1 .
ΕΕ αριθ. L 175 της 27. 7. 1995, σ. 9.
Βλεπε σημείο 3.3 για την ερμηνεία "της θέσης σε εφαρμογή".
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6.2.1 . Προσωρινά μέτρα

( 1 ) H Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ μπορεί να λάβει απόφαση και να ζητήσει από το
κράτος της ΕΖΕΣ να αναστείλει την καταβολή της ενίσχυσης μέχρις ότου ολοκληρω
θεί o έλεγχος ('). H διαδικασία έχει ως εξής:
(2) Εφόσον διαπιστωθεί ότι η ενίσχυση χορηγήθηκε παράνομα, η Εποπτεύουσα Αρχή
της ΕΖΕΣ πρέπει να καλέσει το ενδιαφερόμενο κράτος της ΕΖΕΣ να υποβάλει τις
παρατηρήσεις του, προτού λάβει απόφαση με την οποία να υποχρεώνει να αναστεί
λει αμέσως την καταβολή της ενίσχυσης μέχρις ότου ολοκληρωθεί o έλεγχος (2).
(3 )(3) H Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ θεωρεί ότι η διαταγή αναστολής μιας παρανό
μως καταβληθείσας ενίσχυσης μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής σε ορισμένες περι
πτώσεις και δεν επιτρέπει να αποτραπούν όλες οι παραβιάσεις των διαδικαστικών
κανόνων, ειδικότερα όταν η εν λόγω ενίσχυση έχει ήδη καταβληθεί στο σύνολο της ή
κατά μέρος. Κατά συνέπεια, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ διατηρεί το δικαίωμα,
αφού δώσει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κράτος της ΕΖΕΣ να παράσχει
εξηγήσεις ως προς το θέμα και να αντιμετωπίσει εναλλακτικά την παροχή ενίσχυσης
για τη διάσωση, όπως καθορίζεται στις σχετικές κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές,
να λάβει προσωρινή απόφαση με την οποία δίδει εντολή στο κράτος της ΕΖΕΣ να
ανακτήσει την ενίσχυση ή μέρος της ενίσχυσης που καταβλήθηκε κατά παράβαση
των διαδικαστικών κανόνων. H εν λόγω ανάκτηση πρέπει να πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6.2.3. (2) και 6.2.3. (3 ) των κατευθυντη
ρίων αυτών γραμμών.
(4) Εάν το κράτος της ΕΖΕΣ δεν αναστείλει την καταβολή της ενίσχυσης, η Εποπτεύου
σα Αρχή της ΕΖΕΣ δικαιούται, ενώ προχωρεί σε εξέταση επί της ουσίας, να
προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο της ΕΖΕΣ ζητώντας να αναγνωρισθεί ότι η εν
λόγω καταβολή αποτελεί παράβαση της συμφωνίας (4).
6.2.2. Διεξαγωγή της διαδικασίας

(1 ) Στις περιπτώσεις παράνομων ενισχύσεων, η Εποπτεύσουσα Αρχή της ΕΖΕΣ προ
σπαθεί να αποφανθεί εντός δύο μηνών από την υποβολή όλων των σχετικών
πληροφοριών.
(2) Εάν, στις περιπτώσεις αυτές, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ διαπιστώσει ότι η
ενίσχυση συμβιβάζεται με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ, πρέπει να λάβει
θετική απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης.
6.2.3. Διαταγή ανάκτησης

(1 ) Εφόσον λάβει αρνητική απόφαση σε υπόθεση παράνομης ενίσχυσης, η Εποπτεύου

σα Αρχή της ΕΖΕΣ διατάσει, κατά κανόνα, το κράτος της ΕΖΕΣ να ανακτήσει την
ενίσχυση από τον αποδέκτη της (5).

(2) H ανάκτηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, περιλαμβανομένων
και των διατάξεων σχετικά με την καταβολή τόκων υπερημερίας επί των απαιτήσε
ων του δημοσίου, οι οποίοι κατά κανόνα οφείλονται από την ημερομηνία χορήγησης
της παράνομης ενίσχυσης. Οι σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου πρέπει να
εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται πρακτικά αδύνατη η ανάκτηση
της ενίσχυσης (6).

(3)(7) H Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ πιστεύει ότι η χρησιμοποίηση εμπορικών
επιτοκίων επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό του πλεονεκτήματος του οποίου απο
λαύει αδικαιολόγητα o αποδέκτης της ενίσχυσης, για την επαναφορά των πραγμά
των στην προηγούμενη κατάσταση. Συνεπώς, η Εποπτεύουσα Αρχή ενημερώνει τα
κράτη της ΕΖΕΣ ότι, στις αποφάσεις της σχετικά με την ανάκτηση παράνομης
ενίσχυσης η οποία δεν συμβιβάζεται με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ, θα
εφαρμόζει το επιτόκιο αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του
καθαρού ισοδύναμου επιδότησης στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων (8) , ως
βάση για το εμπορικό επιτόκιο.

( ι) Απόφαση ΔΕΚ της 14ης Φεβρουάριου 1990, υπόθεση C-301/87, Γαλλία κατά Επιτρο
πής, Συλλογή ( 1990), τόμος I, σ. 307, παράγραφοι 19-20.
(2) Όπως προηγουμένως, σ. 356, παράγραφος 19.
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(3) H παράγραφος αυτή αντιστοιχεί στην επιστολή της Επιτροπής της 30ής Απριλίου
1995 προς τα κράτη μέλη (ΕΕ αριθ. C 156 της 22. 6. 1995, σ. 5).
(4) Όπως προηγουμένως, σ. 357, παράγραφος 23.
(5) Πρώτη αναφορά στην απόφαση ΔΕΚ της 12ης Ιουλίου 1973, υπόθεση 70/72, Επιτρο
πή κατά Γερμανίας, Συλλογή (1973), σ. 813 και 828-829, παράγραφοι 10-13· βλέπε
επίσης απόφαση ΔΕΚ της 21ης Μαρτίου 1990, υπόθεση C-142/87, Βέλγιο κατά
Επιτροπής, Συλλογή (1990) τόμος I, σ. 959 και 1020, παράγραφοι 65 και 66· και
απόφαση ΔΕΚ της 24ης Φεβρουαρίου 1987, υπόθεση 310/85, Deufil κατά Επιτροπής,
Συλλογή (1987), σ. 901 και 927 παράγραφος 24.
(6) Βλέπε απόφαση ΔΕΚ της 21ης Μαρτίου 1990, υπόθεση C-142, Βέλγιο κατά Επιτρο
πής, Συλλογή (1990), τόμος I, σ. 959 και 1018-1020, παράγραφοι 58 έως 63· βλέπε
επίσης απόφαση ΔΕΚ της 20ής Σεπτεμβρίου 1990, υπόθεση 5/89, Επιτροπή κατά
Γερμανίας, Συλλογή (1990), τόμος I, σ. 3437 και 3456, παράγραφος 12· απόφαση ΔΕΚ
της 21ης Φεβρουαρίου 1990, υπόθεση C-74/89 Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλο
γή (1990), τόμος I, σ. 491· και απόφαση ΔΕΚ της 2ας Φεβρουαρίου 1989, υπόθεση
94/87 Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλογή (1989), σ. 175 και 192 παράγραφος 12.
(7) H παράγραφος αυτή αντιστοιχεί στην επιστολή της Επιτροπής της 22ας Φεβρουα
ρίου 1995 προς τα κράτη μέλη [SG(95) D/1983].
(8) Βλέπε παράγραφο 27 (3) (στ) των κατευθυντήριων γραμμών.»

2. Το κεφάλαιο 18 των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο:
« 18. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (')
18.1 . Εισαγωγή

(1 ) H διατήρηση της ανεργίας σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα παραμένει ένα από τα
κυριότερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότε
ρες ευρωπαϊκές χώρες. Στη διάρκεια της δεκαετίας του '80, τα ποσοστά ανεργίας
στις χώρες της ΕΖΕΣ ήταν πολύ χαμηλά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη
(μεταξύ 1 % και 3 % του εργατικού δυναμικού). Εντούτοις, η πρόσφατη ύφεση
προκάλεσε την απότομη αύξηση του ποσοστού ανεργίας στη Νορβηγία και την
Ισλανδία, σε επίπεδα στα οποία δεν είχαν φθάσει επί πολλές δεκαετίες (6% στη
Νορβηγία το 1993 και 4,7% στην Ισλανδία το 1994). Από την άλλη πλευρά, στο
Λιχτενστάϊν, το ποσοστό ανεργίας διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
(2) Στα κράτη της ΕΖΕΣ παρατηρείται επί του παρόντος οικονομική ανάκαμψη , όπως
εξάλλου και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, μετά την ύφεση που σημειώθηκε
τα τελευταία χρόνια και οι συνθήκες όσον αφορά την απασχόληση παρουσιάζουν,
στο σύνολο τους, μια σχετική βελτίωση, ιδίως στη Νορβηγία. Χαρακτηριστικό της
δυσμενούς συγκυρίας των τελευταίων ετών όσον αφορά την απασχόληση είναι η
έντονη αύξηση του αριθμού των νέων ανέργων και των επί μακρόν ανέργων καθώς
και των ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης. H διαρθρωτι
κού χαρακτήρα ανεργία αν και λιγότερο έντονη από ό,τι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα με ελάχιστες ενδείξεις βελτίω
σης.

(3) Τόσο στα κράτη της ΕΖΕΣ όσο και στα κράτη μέλη της ΕΚ διαπιστώθηκε ότι εάν
μείνουν άνεργοι, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υπολογίζουν σε μια μακρά σχετικά
περίοδο αναζήτησης νέας απασχόλησης, εξαιτίας των περιορισμένων δυνατοτήτων
που έχουν για να απασχοληθούν. Στο φαινόμενο αυτό οφείλεται το ιδιαίτερα υψηλό
ποσοστό μακρόχρονων ανέργων στην Ευρώπη (πάνω από 40% , σε σχέση με το
σύνολο των ανέργων) που δημιουργεί ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις κοινω
νικού αποκλεισμού .

(4) Χάρη στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούμε να περιμένουμε
ότι τα επόμενα έτη οι εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία απασχόλησης θα είναι
θετικές. Πάντως, η εξέλιξη αυτή δεν θα αρκέσει για να οδηγήσει στη μείωση του
ποσοστού ανεργίας σε επίπεδα που να είναι κοινωνικά αποδεκτά. Είναι πλέον
δεδομένο ότι η επιμονή των υψηλών ποσοστών ανεργίας στην Ευρώπη οφείλεται σε
διαρθρωτικά αίτια, γεγονός που απαιτεί ειδικές πολιτικές για τη βελτίωση της
δυνατότητας προσαρμογής των αγορών εργασίας.

(5) Τα κράτη μέλη της ΕΚ και τα κράτη της ΕΖΕΣ διατύπωσαν μια σειρά συστάσεων σε
πέντε τομείς προτεραιότητας (2):
— ενίσχυση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,
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— βελτίωση των μηχανισμών εξωτερικής και εσωτερικής ελαστικότητας, που είναι
απαραίτητοι για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της οικονομικής ανά
πτυξης σε ό,τι αφορά την απασχόληση ,

— μείωση του έμμεσου εργατικού κόστους, ειδικότερα με τη μείωση της άμεσης
φορολογίας της εργασίας,

— βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ενεργού πολιτικής, ειδικότερα με τον
αναπροσανατολισμό των δημοσίων δαπανών που προορίζονται για την παθητι
κή στήριξη του εισοδήματος των ανέργων,

— εντατικοποίηση των δράσεων για την απασχόληση μειονεκτικών κατηγοριών
στην αγορά εργασίας, όπως για τις περιπτώσεις μακράς διαρκείας ανέργων, νέων
και ηλικιωμένων εργαζομένων.
(6) Στο πλαίσιο αυτό, τα φορολογικά και χρηματοδοτικά μέτρα θα πρέπει να διαδραμα
τίσουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο ώστε να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να
προσλαμβάνουν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες
ένταξης στην αγορά εργασίας. Μολονότι η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να
είναι μειωμένη λόγω περιπτώσεων υποκαταστάσεων ή του ευκαιριακού χαρακτήρα
τους, οι επιδοτήσεις ανά δημιουργούμενη θέση απασχόλησης για τους μακράς
διαρκείας ανέργους, για παράδειγμα, καθώς και επιλεκτικές απαλλαγές καταβολής
κοινωνικών εισφορών επιτρέπουν να περιοριστεί το εργατικό κόστος στο κατώτερο
τμήμα της κλίμακας και άρα να αντισταθμιστεί η διαφορά της χαμηλότερης παρα
γωγικότητας σε σχέση με το μέσο όρο.
(7) Αυτό το είδος μέτρων μπορεί επίσης να αποτελέσει μια θετική δράση ενθάρρυνσης
των επιχειρήσεων ώστε να επενδύσουν περισσότερο στην επαγγελματική κατάρτιση.
H επιδότηση ή η φορολογική απαλλαγή θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να
αντικατοπτρίζει τις εξωτερικές οικονομικές που συνεπάγεται η αξιοποίηση από τον
εργαζόμενο των γνώσεων που έχει αποκτήσει πρόσφατα στην αγορά εργασίας.
(8) Μολονότι o στόχος τέτοιων μέτρων είναι να βελτιώσει την κατάσταση των εργαζομέ

νων στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι επωφελούνται και οι
επιχειρήσεις, στο βαθμό που θα μπορέσουν να περιορίσουν το εργατικό κόστος
χάρη στον ενδιάμεσο ρόλο που διαδραματίζουν κατά την εφαρμογή των φορολογι
κών και χρηματοδοτικών μέτρων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι
η προβλεπόμενη εντατικοποίηση των δράσεων για την απασχόληση, δεν θα θίξει τις
παράλληλες προσπάθειες που καταβάλλει η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ για να
περιορίσει τις τεχνητές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στο πλαίσιο των άρθρων 61
και 62 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.
(9) Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν διάφορους στόχους:

— να διευκρινιστεί η ερμηνεία του άρθρου 61 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ και του
άρθρου 1 του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας περί εποπτείας και Δικαστηρίου
όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της απασχό
λησης, ώστε να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην απόφαση κοινοποίησης
βάσει του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας περί εποπτείας και
Δικαστηρίου ,

— να διασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ των κανόνων του ανταγωνισμού και της
υλοποίησης των απαραίτητων πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας,
— να αποσαφηνιστεί, με τον ορισμό των διαφόρων ειδών ενισχύσεων και των
στόχων τους, η προσέγγιση που ακολουθεί συνήθως η Εποπτεύουσα Αρχή της
ΕΖΕΣ και συνίσταται στην ευνοϊκή αντιμετώπιση των κρατικών ενισχύσεων των
οποίων στόχος είναι η βελτίωση της κατάστασης της απασχόλησης.

18.2. Πεδίο εφαρμογής τον άρθρον 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ
( 1 ) Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν μόνον τα μέτρα που καλύπτονται
από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ, το
οποίο προβλέπει ότι "ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οιαδήποτε μορφή από τα
κράτη μέλη της ΕΚ, τα κράτη της ΕΖΕΣ ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή
απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων
επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής, είναι ασυμβίβαστες με τη λειτουργία
της παρούσας συμφωνίας, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των συμβαλλο
μένων μερών συναλλαγές". Τα μέτρα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται εκ των
προτέρων στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρα
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φος 3 της συμφωνίας περί εποπτείας και Δικαστηρίου , έκτος αν ευρίσκονται εντός
των ορίων του κανόνα de minimis. H υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει τόσο για τα
καθεστώτα ενισχύσεων όσο και για όλες τις περιπτώσεις χορήγησης ad hoc ενισχύ
σεων στην απασχόληση , εκτός των εγκεκριμένων καθεστώτων.
(2) Ορισμένα μέτρα πολιτικής της απασχόλησης δεν υπάγονται στο άρθρο 61 παράγρα
φος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ:
— είτε γιατί πρόκειται για ενισχύσεις σε πρόσωπα που δεν ευνοούν ορισμένες
επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής,
— είτε γιατί δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
— είτε γιατί απειλούν "γενικά" λεγόμενα μέτρα.
Αυτό ισχύει, φυσικά, στην περίπτωση μέτρων που προορίζονται να διασφαλίσουν
τις υπηρεσίες προσανατολισμού και παροχής συμβουλών, την παρακολούθηση της
κατάρτισης των ανέργων (ενισχύσεις σε πρόσωπα που δεν ευνοούν ορισμένες
επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής), καθώς και ενισχύσεις με στόχο τη
βελτίωση του γενικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας ή την προσαρμογή του
εκπαιδευτικού συστήματος (γενικά μέτρα).
18.2.1 . Ενισχύσεις σε πρόσωπα που δεν ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους
κλάδους παραγωγής
( 1 ) Τα μέτρα για πρόσωπα που δεν έχουν ούτε ως στόχο ούτε ως αποτέλεσμα να
ευνοήσουν ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής δεν αποτελούν
κρατικές ενισχύσεις με την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας
ΕΟΧ.

(2) Στο βαθμό που εφαρμόζονται κατά τρόπο αυτόματο σε φυσικά πρόσωπα σύμφωνα
με αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους
κλάδους παραγωγής, δεν αποτελούν κρατικές ενισχύσεις τα μέτρα που αποβλέ
πουν :

— στη βελτίωση της προσωπικής θέσης των εργαζομένων στην αγορά εργασίας ή
στο να καταστεί βιώσιμη η επαγγελματική ή κοινωνική τους ένταξη, ιδιαίτερα με
την επαγγελματική κατάρτιση ή την εκμάθηση ,
— στη συμπλήρωση των εισοδημάτων ορισμένων εργαζομένων,

— στην ενθάρρυνση της απασχόλησης των γυναικών σε επαγγέλματα που ασκού
νται παραδοσιακά από άνδρες ή της απασχόλησης προσώπων που προέρχονται
από εθνικές μειονότητες,
— στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, της δημιουργίας ανεξάρ
τητης δραστηριότητας ή της πρόσληψης ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων με
προσωρινά κοινωνικοεπαγγελματικά μειονεκτήματα,
— στην προώθηση της απασχόλησης σωματικά και διανοητικά μειονεκτούντων
ατόμων.

18.2.2. Επίδραση στις συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών

(1) Οι ενισχύσεις υπάγονται στην εφαρμογή του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφω
νίας ΕΟΧ μόνο στο βαθμό που επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλο
μένων μερών. Έτσι, ενισχύσεις στην απασχόληση που αφορούν δραστηριότητες οι
οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
(για παράδειγμα, παροχή υπηρεσιών σε γειτονιές, ορισμένες τοπικές πρωτοβουλίες
για την απασχόληση), δεν υπάγονται στην εφαρμογή του άρθρου 61 παράγραφος 1
της συμφωνίας ΕΟΧ. H Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ θεωρεί ότι το ίδιο ισχύει και
για την περίπτωση των λεγόμενων ενισχύσεων "de minimis" (3), στις οποίες υπάγο
νται οι περισσότερες από τις ενισχύσεις για τη δημιουργία ανεξάρτητης δραστηριό
τητας.

18.2.3. Γενικό μέτρο ή κρατική ενίσχυση
(1 ) O διαχωρισμός μεταξύ γενικού μέτρου και κρατικής ενίσχυσης υπερβαίνει το
πλαίσιο των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών.

(2) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα γενικά μέτρα μπορούν να επηρεάσουν τους
όρους ανταγωνισμού και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών όσο και οι κρατικές
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ενισχύσεις αλλα, δεδομενου ότι τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν κρατικές ενισχύσεις με
την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ, η αντιμετώπιση των
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που μπορούν να προκαλέσουν δεν υπάγεται στον
έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που προβλέπεται στα άρθρα 61 , 62 και 63 της
συμφωνίας ΕΟΧ.

(3) H προώθηση της απασχόλησης μπορεί επίσης να διασφαλιστεί και με άλλα μέτρα,
όπως τα μέτρα για την ανάπτυξη της κατάρτισης ή/και επανειδίκευσης. Σε ό,τι
αφορά το θέμα αυτό, είναι ίσως χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις,
οι επιδοτήσεις για την κατάρτιση ή/και επανειδίκευση δεν αποτελούν κρατικές
ενισχύσεις με την έννοια του άρθρου 61 της συμφωνίας ΕΟΧ και του άρθρου 1 του
πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας περί εποπτείας και Δικαστηρίου και ότι, στις
περιπτώσεις που τα μέτρα αυτά υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61
παράγραφος 1 της συμφωνίας, αντιμετωπίζονται συνήθως ευνοϊκά από την
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ.

(4) Το ίδιο ισχύει και για τα μέτρα που προορίζονται για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας.
18.3. Κρατικές ενισχύσεις στην απασχόληση

(1) Επιβάλλεται να γίνει μια διευκρίνιση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των παρουσών
κατευθυντήριων γραμμών. Οι ενισχύσεις στην απασχόληση που εξετάζονται στην
παρούσα περίπτωση είναι αποκλειστικά ενισχύσεις που δεν συνδέονται με μια
επένδυση .

(2) Οι ενισχύσεις για επενδύσεις, ακόμη και αν υπολογίζονται ανά δημιουργούμενη
θέση εργασίας ή αν περιέχουν ένα σκέλος που προβλέπει πριμοδοτήσεις για τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, δεν αποτελούν ενισχύσεις στην απασχόληση αυτές
καθεαυτές γιατί δεν αποβλέπουν άμεσα στη δημιουργία ή τη διατήρηση θέσεων
εργασίας. Τα αποτελέσματα τους σχετικά με την καταπολέμηση της ανε8γίας δεν
υλοποιούνται παρά έμμεσα με την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων που
προορίζονται για τη διαρθρωτική μετατροπή της επιχείρησης. H αναφορά στις
δημιουργούμενες θέσεις εργασίας δεν είναι παρά ένα κριτήριο αξιολόγησης της
συγκεκριμένης ενίσχυσης για επένδυση. Λαμβανομένων υπόψη του προορισμού
τους και των μονίμων αποτελεσμάτων τους στη βιομηχανική διάρθρωση, οι ενι
σχύσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπισθούν όπως και όλες οι άλλες ενισχύσεις για
επενδύσεις και να υποβληθούν στα συνήθη κριτήρια αξιολόγησής τους.
18.3.1 . Γενικές παρατηρήσεις

(1 ) Χορηγώντας ενισχύσεις σε ορισμένες επιχειρήσεις και κλάδους παραγωγής για
προώθηση της απασχόλησης, οι αρμόδιες αρχές τους απαλλάσσουν από ένα μέρος
του εργατικού κόστους τους και τους παρέχουν με τον τρόπο αυτό χρηματοδοτικά
πλεονεκτήματα που βελτιώνουν την ανταγωνιστική τους θέση. Στο μέτρο που τα εν
λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να καταστούν ανταγωνιστικά έναντι εκείνων
των επιχειρήσεων άλλων κρατών μερών της συμφωνίας ΕΟΧ, οι ενισχύσεις αυτές
ενδέχεται να αλλοιώσουν τον ανταγωνισμό και να επηρεάσουν τις συναλλαγές
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και, επομένως, είναι καταρχήν ασυμβίβαστες με
τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ. Πράγματι, στην ενιαία αγορά, οι ενισχύσεις που
χορηγούνται για τη μείωση του εργατικού κόστους μπορούν να προκαλέσουν
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον ΕΟΧ και να οδηγήσουν σε καταχρήσεις των
διατεθέντων πόρων, σε κινητές επενδύσεις, στη μεταφορά της ανεργίας από τη μια
χώρα στην άλλη και στη μεταφορά των δραστηριοτήτων.
(2) H Εποπτεύσουσα Αρχή της ΕΖΕΣ εκτιμά ότι, ελλείψει ενός αυστηρού ελέγχου και
αυστηρών περιορισμών, οι ενισχύσεις στην απασχόληση μπορεί να έχουν αρνητικές
συνέπειες στο μακροοικονομικό επίπεδο που να εξουδετερώνουν τις άμεσες θετικές
επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στο βαθμό που χρησιμοποιούνται για
την προστασία των επιχειρήσεων που εκτίθενται στον ανταγωνισμό στον ΕΟΧ, οι
ενισχύσεις στην απασχόληση μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση
των απαραίτητων προσαρμογών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Εξάλλου, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε η
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων να μη δημιουργήσει κλιμάκωση επιδοτήσεων που
θα τις καταστήσουν αναποτελεσματικές και θα οδηγήσουν σε κατασπατάληση των
δημοσίων πόρων των μεν και των δε. Τέλος, εφόσον χορηγούνται ανεξέλεγκτα, οι
ενισχύσεις είναι πιθανό να μεταφέρουν απλώς το πρόβλημα της ανεργίας, χωρίς να
συμβάλουν στην επίλυσή του στο έδαφος που καλύπτεται από τη συμφωνία ΕΟΧ
και άρα να προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σε βαθμό αντίθετο με τη
λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ.
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(3 ) H Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ διακειται παραδοσιακά ευνοϊκά έναντι των
ενισχύσεων στην απασχόληση, κυρίως όταν οι ενισχύσεις αυτές έχουν ως στόχο να
ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ή να προσλάβουν
πρόσωπα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας. H
θέση αυτή δικαιολογείται τόσο από την εξασθένηση του χρηματοδοτικού πλεονεκτή
ματος της επιχείρησης λόγω της μικρότερης παραγωγικότητας των εν λόγω κατηγο

ριών εργαζομένων όσο και από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είναι επίσης
δικαιούχοι του συγκεκριμένου μέτρου και κινδυνεύουν να μείνουν αποκλεισμένοι
από την αγορά εργασίας ελλείψει τέτοιων κινήτρων για τους εργοδότες. Οι παρόντες
κανόνες επιβεβαιώνουν τη θέση αυτή.
18.3.2. Μορφές ενισχύσεων
(1 ) Οι ενισχύσεις στην απασχόληση που καθιερώθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΚ και
τα κράτη της ΕΖΕΣ παρουσιάζονται συνήθως με τη μορφή επιδοτήσεων (εφάπαξ
καταβολές ή σε μηνιαίες δόσεις) και απαλλαγών για ορισμένες επιχειρήσεις σε ό,τι
αφορά την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή ορισμέ
νων φόρων. Οι διάφορες αυτές μορφές ενίσχυσης μπορούν να συνδυάζονται σε
οιρισμένες περιπτώσεις.
18.3.3. Τα είδη κρατικών ενισχύσεων στην απασχόληση

(1 ) Οι έννοιες της ενίσχυσης για διατήρηση της απασχόλησης και της ενίσχυσης για τη
δημιουργία απασχόλησης θα πρέπει να διευκρινιστούν γιατί έχουν ιδιαίτερη σημα
σία κατά την εξέταση του συμβιβάσιμου των ενισχύσεων με τη λειτουργία της
συμφωνίας ΕΟΧ.

(2) Ενίσχυση για διατήρηση της απασχόλησης, νοείται η ενίσχυση που χορηγείται σε μια
επιχείρηση για να την παρακινήσει να μην απολύσει τους εργαζόμενους που
απασχολεί. H ενίσχυση υπολογίζεται συνήθως με βάση το συνολικό αριθμό των
εργαζομένων που απασχολούνται τη στιγμή της χορήγησής της.
(3) H ενίσχυση για τη δημιουργία απασχόλησης, αντίθετα, έχει ως αποτέλεσμα τη
χορήγηση θέσεων εργασίας σε πρόσωπα που δεν είχαν ακόμη εργασία ή είχαν χάσει
την προηγούμενη απασχόληση τους. H ενίσχυση θα χορηγηθεί με βάση τον αριθμό
των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως
δημιουργία θέσεων εργασίας θεωρείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δηλαδή
επιπλέον θέσεις εργασίας σε σχέση με το προσωπικό (μέσος όρος για μια ορισμένη
περίοδο) της εξεταζόμενης επιχειρήσης. H απλή αντικατάσταση ενός εργαζομένου
χωρίς αύξηση του προσωπικού, και άρα χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
δεν αποτελεί πραγματική δημιουργία απασχόλησης.
(4) Μια ιδιαίτερη μορφή δημιουργίας απασχόλησης, λόγω του γεγονότος ότι δεν
υπάρχει αύξηση του συνόλου των παρεχομένων ωρών στο επίπεδο της επιχείρησης,
αντιπροσωπεύει o καταμερισμός της εργασίας που συνίσταται στην κατανομή της
συνολικής εργασίας μεταξύ ενός μεγαλύτερου αριθμού θέσεων εργασίας, με αναλο
γικά μειωμένο ωράριο.

18.4. Εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 61 παράγραφοι 2
και 3 της συμφωνίας ΕΟΧ
(1 ) Όταν οι ενισχύσεις στην προώθηση της απασχόλησης εμπίπτουν στην απαγόρευση
που προβλέπει το άρθρο 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ, θα πρέπει να
εξεταστεί σε ποιο βαθμό οι ενισχύσεις αυτές μπορούν να ενταχθούν σε μια από τις
παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του εν λόγω άρθρου 61
της συμφωνίας ΕΟΧ. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ
των ενισχύσεων για δημιουργία απασχόλησης και των ενισχύσεων που αποβλέπουν
στη διατήρηση της απασχόλησης.
(2) H Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ διάκειται γενικά ευνοϊκά έναντι των ενισχύσεων
για τη δημιουργία απασχόλησης. Οι ενισχύσεις αυτές, παρά τους κινδύνους που
εμπεριέχουν σχετικά με τον ανταγωνισμό στον ΕΟΧ, βελτιώνουν την ένταση της
ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ των
ιδιαίτερων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν
ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, και στο βαθμό που το ύψος της ενίσχυσης ανά
εργαζόμενο δικαιολογείται και δεν αντιπροσωπεύει ένα υπερβολικό ποσοστό του
κόστους παραγωγής της επιχείρησης, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, όταν η επιχείρη
ση καταβάλλει μια τέτοια προσπάθεια, η ενίσχυση που της χορηγείται για το σκοπό
αυτό μπορεί συνήθως να ενταχθεί στην παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 61
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας ΕΟΧ, εφόσον προορίζεται να διευκολύνει
την ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων και δεν αλλοιώνει τους όρους των
συναλλαγών σε βαθμό αντίθετο με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ.
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(3) H Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ θα αξιολογήσει τις ενισχύσεις αυτές σύμφωνα με
τα ακόλουθα κριτήρια:
— η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ διάκειται γενικά ευνοϊκά έναντι των ενισχύσε
ων, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (4) και στις περιοχές που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενι
σχύσεις (5). H θετική αυτή αντιμετώπιση επεκτείνεται επίσης, εκτός από τις δύο
αυτές κατηγορίες, και στις ενισχύσεις με στόχο την ενθάρρυνση της πρόσληψης
ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες
για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει καθαρή δημιουργία απασχό
λησης, εφόσον η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι κενή μετά από φυσική
αποχώρηση και όχι εξαιτίας απόλυσης,
— η ευνοϊκή αυτή θέση της Επιτροπής εφαρμόζεται επίσης και για ενισχύσεις που
αποβλέπουν στον καταμερισμό της εργασίας, που επιτρέπει την κατανομή της
συνολικής εργασίας μεταξύ ενός μεγαλύτερου αριθμού θέσεων εργασίας με
μειωμένο ωράριο και προσφέρει έτσι τη δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε
ένα μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων,
— για να αξιολογηθούν ευνοϊκά οι ενισχύσεις που υπάγονται στις προηγούμενες
κατηγορίες, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους
όρους της σύμβασης απασχόλησης, όπως, ιδιαίτερα, στην υποχρέωση να πραγμα
τοποιηθεί η πρόσληψη στο πλαίσιο μιας σύμβασης αορίστου χρόνου ή αρκετά
μεγάλης διάρκειας και στην υποχρέωση να διατηρηθεί η νεοδημιουργηθείσα
αυτή θέση εργασίας για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά τη δημιουργία της,
δεδομένου ότι τέτοιοι όροι αποτελούν εγγυήσεις σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα
της δημιουργηθείσας απασχόλησης. Επίσης θα ληφθεί υπόψη και οποιαδήποτε
άλλη εγγύηση σχετικά με τη διάρκεια της νεοδημιουργηθείσας θέσης εργασίας,
ιδαίτερα η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης,
— η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ θα διασφαλίσει ότι το επίπεδο της ενίσχυσης
δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι απαραίτητο για να αποτελέσει κίνητρο για τη
δημιουργία απασχόλησης, λαμβανομένων υπόψη , ενδεχομένως, των δυσκολιών
που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ή/και των μειονεκτημά
των που πλήττουν τη συγκεκριμένη περωχή. H ενίσχυση θα πρέπει να είναι
προσωρινή,

— εξάλλου , το γεγονός ότι η δημιουργία απασχόλησης που αποτελεί το αντικείμενο
της βοήθειας συνοδεύεται από κατάρτιση ή επανειδίκευση του προσλαμβανομέ
νου εργαζόμενου θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο ενόψει της ευνοϊ
κής αξιολόγησης εκ μέρους της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ.
(4) Ενισχύσεις για τη διατήρηση της απασχόλησης, παρόμοιες με τις ενισχύσεις
λειτουργίας, μπορούν να εγκριθούν μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
— τέτοιες ενισχύσεις μπορούν να εγκριθούν όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 61 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συμφωνίας ΕΟΧ, προορίζονται για την
επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονό
τα. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ενισχύσεις για τη διατήρηση της απασχό
λησης μπορούν επίσης να εγκριθούν στις περιοχές που μπορούν να επωφελη
θούν από την παρέκκλιση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 61 παράγραφος 3
στοιχείο α) της συμφωνίας ΕΟΧ σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη περιοχών
στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί
σοβαρή υποαπασχόληση (6),
— όταν οι ενισχύσεις για τη διατήρηση της απασχόλησης προβλέπονται στο πλαίσιο
της διάσωσης ή της εκπόνησης ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης ή μετατροπής μιας
προβληματικής επιχείρησης, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν και θα αξιολογηθούν
σύμφωνα με τους προσανατολισμούς που καθορίζονται στις κατευθυντήριες
γραμμές της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ για το θέμα αυτό (7).
Εννοείται ότι οι περιπτώσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά τις ενισχύσεις για τη
διατήρηση της απασχόλησης και ότι τα κράτη της ΕΖΕΣ έχουν τη δυνατότητα να
αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίσουν τη διατήρηση της
απασχόλησης μέσω γενικών μέτρων, όπως για παράδειγμα η γενική μείωση των
φορολογικών ή κοινωνικών εισφορών που βαρύνουν τις επιχειρήσεις.
(5) Οι ενισχύσεις για τη δημιουργία απασχόλησης που περιορίζονται σε έναν ή περισσό
τερους ευαίσθητους τομείς, σε κατάσταση πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας ή
κρίσης, παρουσιάζουν επίσης χαρακτηριστικά που , συνήθως, δεν επιτρέπουν την
αντιμετώπισή τους με το γενικά ευνοϊκό πνεύμα με το οποίο εξετάζονται οι ενι
σχύσεις για τη δημιουργία απασχόλησης που αφορούν το σύνολο της οικονομίας.

(6) Πράγματι, τέτοιες τομεακές ενισχύσεις αποτελούν ένα πλεονέκτημα για τον ή τους
συγκεκριμένους τομείς που βελτιώνει την ανταγωνιστική τους θέση σε σχέση με τις
επιχειρήσεις των άλλων κρατών μελών της ΕΚ και κρατών μελών της ΕΖΕΣ. Έτσι,
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ενισχύσεις που μειώνουν το εργατικό κοστος ενος ή περισσότερων παραγωγικών
τομέων έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνουν το κόστος παραγωγής των τομέων
αυτών, γεγονός που τους επιτρέπει να βελτιώσουν το μερίδιο τους στην αγορά σε
βάρος των ανταγωνιστών τους στον ΕΟΧ τόσο στο επίπεδο του ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους της ΕΚ ή κράτους της ΕΖΕΣ όσο και στο επίπεδο των εξαγωγών
εντός και εκτός του εδάφους που καλύπτεται από τη συμφωνία ΕΟΧ, με όλες τις
σχετικές συνέπειες σε ό,τι αφορά την επιδείνωση της απασχόλησης στους εν λόγω
τομείς των άλλων κρατών μελών της ΕΚ ή κρατών της ΕΖΕΣ. Συνεπώς, το
προστατευτικό αποτέλεσμα τέτοιων ενισχύσεων για τον ή τους συγκεκριμένους
τομείς, ιδιαίτερα στους τομείς που βρίσκονται σε κρίση, και οι αρνητικές επιπτώσεις
τους στην απασχόληση στους ανταγωνιστικούς τομείς των άλλων κρατών μελών της
ΕΚ ή κρατών της ΕΖΕΣ, υπερτερούν συνήθως του κοινού συμφέροντος που
συνδέεται με τα ενεργά μέτρα μείωσης της ανεργίας, και οι ενισχύσεις αυτές δεν
τυχαίνουν συνήθως ευνοϊκής αξιολόγησης από την πλευρά της Εποπτεύουσας
Αρχής της ΕΖΕΣ σε ό,τι αφορά το συμβιβάσιμο με τη λειτουργία της συμφωνίας
ΕΟΧ. Πάντως, όταν οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται σε περιοχή με σοβαρή
υποαπασχόληση, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ λαμβάνει υπόψη της το συγκε
κριμένο παράγοντα.
(7) H Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ μπορεί, εντούτοις, να διατηρήσει μια πιο ευνοϊκή
προσέγγιση έναντι ενισχύσεων για τη δημιουργία συμπληρωματικών θέσεων εργασί
ας όταν αφορούν αναπτυσσόμενους κλάδους ή υποτομείς που έχουν καλές προοπτι
κές αύξησης της απασχόλησης.
18.5. Συμπέρασμα
( 1 ) Όταν, κατόπιν εξέτασης των ενισχύσεων στην απασχόληση που σχεδιάζουν τα
κράτη της ΕΖΕΣ και που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο κοινοποίησης, η
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ διαπιστώνει ότι οι διαδικασίες και οι όροι τους
ανταποκρίνονται σε αυτές που προβλέπουν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές,
μπορεί να τις θεωρήσει ως συμβιβάσιμες με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ
βάσει της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) ως
ενισχύσεις που ευνοούν την ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων χωρίς να αλλοιώ
νουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο αντίθετο με το κοινό συμφέρον.
(2) Όμως, στην περίπτωση που η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στην απασχόληση
αφορά ορισμένους τομείς, ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένες κατηγορίες ενισχύσε
ων. που υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες, οι ενισχύσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν
ότι συμβιβάζονται με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ μόνον όταν πληρούν τους
όρους που καθορίζονται στους κανόνες αυτούς που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της
συμφωνίας ΕΟΧ.
(3) Οι διατάξεις των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών θα αποτελέσουν αντικείμενο
μιας έκθεσης εφαρμογής και, ενδεχομένως, αναθεώρησης μετά τη λήξη πενταετούς
περιόδου από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους.

(') Το κεφάλαιο αυτό αντιστοιχεί στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις στην
απασχόληση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 19 Ιουλίου 1995 (δεν έχουν ακόμη
δημοσιευθεί).
(2) Βλέπε τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το Λευκό Βιβλίο για την
ανάπτυξη , την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, οι οποίες εγκρίθηκαν από το
Ευρωπαϊκό Συμβόλιο του Έσσεν το 1994, καθώς και το κοινό ανακοινωθέν των
προεδριών των κοινών συνεδριάσεων των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας
της ΕΕ και της ΕΖΕΣ στις 18 Σεπτεμβρίου 1995.
(3) Βλέπε κεφάλαιο 12 των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και την εφαρμογή του
κανόνα " deminimis".

(4) Για τον ορισμό των MME βλέπε το κεφάλαιο 10 των κατευθυντήριων αυτών
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
(5) Βλέπε μέρος VI των κατευθυντήριων αυτών γραμμών.
(6) Βλέπε μέρος VI και ιδίως το κεφάλαιο 28 των κατευθυντήριων αυτών γραμμών.
(7) Βλέπε κεφάλαιο 15 των κατευθυντήριων αυτών γραμμών.»
3. Το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενι
σχύσεις ως κεφάλαιο 30:
«30. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το φθινόπωρο του 1994, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε κατευθυντήριες γραμμές όσον
αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης ΕΚ και της συμφωνίας ΕΟΧ στις
κρατικές ενισχύσεις στον αεροπορικό τομέα (] ).

H Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δεν έλαβε καμία κοινοποίηση ενίσχυσης από τα κράτη
της ΕΖΕΣ προς τις επιχειρήσεις του αεροπορικού τομέα. Εντούτοις, αν χρειαστεί να
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εξετάσει μια ενίσχυση του είδους αυτού, η Εποπτεύουσα Αρχή θα εφαρμόσει κριτήρια
αντίστοιχα με αυτά που προβλέπονται στις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές
της Επιτροπής.

(*) Εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης ΕΚ του άρθρου 61 της συμφωνίας
ΕΟΧ στις κρατικές ενισχύσεις στον αεροπορικό τομέα (ΕΕ αριθ. C 350 της
10. 12. 1994).»
4. Το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενι
σχύσεις, ως κεφάλαιο 31 :
«31 . ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΝΑ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΧΩΡΑ 0)

(1 ) Το άρθρο 4 παράγραφος 7 της πράξης η οποία αναφέρεται στο σημείο 1β του
παραρτήματος XV της συμφωνίας ΕΟΧ σχετικά με τις ενισχύσεις προς τη ναυπη
γική βιομηχανία (2) ορίζει ότι οι ενισχύσεις προς τη βιομηχανία ναυπήγησης ή
μετασκευής σκαφών που χορηγούνται ως αναπτυξιακή συνδρομή προς μια ανα
πτυσσόμενη χώρα δεν υπόκεινται στο ισχύον ανώτατο όριο των παραγωγικών
ενισχύσεων, το οποίο καθορίζεται από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σύμφω
να με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας.
(2) Μια τέτοια ενίσχυση είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με τη λειτουργία
της συμφωνίας ΕΟΧ, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που τέθηκαν για το
σκοπό αυτό από την ομάδα εργασίας αριθ. 6 του ΟΟΣΑ στη συμφωνία σχετικά με
την ερμηνεία των άρθρων 6 έως 8 της απόφασης του συμβουλίου του ΟΟΣΑ της
3ης Αυγούστου 1981 (συμφωνία για τις εξαγωγικές πιστώσεις προς τη ναυτιλία).
(3) Κάθε σχετική ατομική πρόταση υπόκειται στην προηγούμενη κοινοποίησή της
προς την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Με βάση την εκάστοτε κοινοποίηση, η
Επιτροπή εξακριβώνει το συγκεκριμένο αναπτυξιακό περιεχόμενο της προτεινόμε
νης ενίσχυσης και διαπιστώνει αν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προαναφερ
θείσας συμφωνίας.
(4) Ως προς το τελευταίο σημείο η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ φροντίζει να
ικανοποιεί η προαναφερόμενη ενίσχυση τα κριτήρια που καθορίζονται στο έγγρα
φο C/WP6(84)3 του ΟΟΣΑ της 18ης Ιανουαρίου 1984 σχετικά με την ερμηνεία του
άρθρου 6 της συμφωνίας για τις εξαγωγικές πιστώσεις προς τη ναυτιλία (3).
(5) Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, από τα κράτη μέλη που χορηγούν αναπτυξιακές
ενισχύσεις πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
1 , η ενίσχυση δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί για τη ναυπήγηση σκαφών που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με σημαία ευκαιρίας·
2, στην περίπτωση που η ενίσχυση δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως
κρατική αναπτυξιακή ενίσχυση στα πλαίσια του ΟΟΣΑ, o χορηγός της ενί
σχυσης πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η ενίσχυση αποτελεί μέρος διακυβερνητικής
συμφωνίας3, o χορηγός της ενίσχυσης πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες διαβεβαιώσεις ότι o
πραγματικός κύριος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στη δικαιούχο χώρα και ότι η
δικαιούχος εταιρεία δεν αποτελεί μη επιχειρησιακή θυγατρική αλλοδαπής εται
ρείας·
4, o δικαιούχος πρέπει να αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην πωλήσει το σκάφος
χωρίς την προηγούμενη έγκριση της κυβέρνησης.
Επιπλέον, η χορηγούμενη ενίσχυση πρέπει να περιλαμβάνει ένα στοιχείο επιχορή
γησης τουλάχιστον 25% , υπολογιζόμενο σύμφωνα με τη σχετική μέθοδο του
ΟΟΣΑ [βλέπε έγγραφο C/WP6(85) 62 του ΟΟΣΑ της 21ης Οκτωβρίου 1985].

(6) Από την άλλη πλευρά, η προαναφερθείσα συμφωνία δεν καθορίζει κριτήρια για
την ταξινόμηση των χωρών που είναι επιλέξιμες για αναπτυξιακή ενίσχυση. H
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να θεωρεί συμβιβάσιμη με τη λειτουργία της συμφωνίας
ΕΟΧ τη χορήγηση αναπτυξιακής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρα
φος 7 της οδηγίας, προς τις ακόλουθες χώρες:
α) χώρες AKE (4)*
β) υπερπόντιες χώρες και εδάφη (5V
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γ) όλες τις χώρες που δεν υπάγονται στα στοιχεία α) και β) και οι οποίες
περιλαμβάνονται στον κατάλογο DΑC του ΟΟSΑ ως ελάχιστα αναπτυγμένες
χώρες (LLDC), ως χώρες χαμηλού εισοδήματος (LΙC) ή ως χώρες κατώτερου
μεσαίου εισοδήματος (LΜΙC). Οι χώρες αυτές είναι οι ακόλουθες:
— Αφγανιστάν (LLDC)
— Μπαγκλαντές (LLDC)
— Μπουτάν (LLDC)
— Βολιβία (LΙC)
— Βιρμανία (LLDC)
— Κίνα (LΙC)
— Νήσος Κουκ (LΜΙC)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Κούβα (LΜΙC)
Δομινικανή Δημοκρατία (LΜΙC)
Αίγυπτος (LΙC)
Ελ Σαλβαντόρ (LΜΙC)
Ισημερινός (LΜΙC)
Γουατεμάλα (LΜΙC)
Αϊτή (LLDC)
Ονδούρα (LΙC)
Ινδία (LΙC)
Ινδονησία- (LΙC)
Βόρεια Κορέα (LΜΙC)
Καμπουτσέα (LΙC)
Λάος (LLDC)
Λίβανος (LΜΙC)
Μαλδίβες (LLDC)
Μογγολία (LΙC)
Μαρόκο (LΜΙC)
Νεπάλ (LLDC)
Νικαράγουα (LΙC)
Πακιστάν (LΙC)
Παραγουάη (LΜΙC)
Περού (LΜΙC)
Φιλιππίνες (LΜΙC)
Σρι Λάνκα (LΙC)
Ταϊλάνδη (LΜΙC)
Τυνησία (LΜΙC)
Τουρκία (LΜΙC)
Βιετνάμ (LΙC)
Λαϊκή Δημοκρατία της Υεμένης (LLDC)
Υεμένη (LLDC)
Κόστα Ρίκα (LΜΙC).

(7) Οι χώρες που ταξινομούνται ως ανωτέρου εισοδήματος (UΜΙC) δεν κρίνονται
επιλέξιμες.

(8) Για να προστατεύσει τα συμφέροντα της ναυπηγικής βιομηχανίας των κρατών
μελών της ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ θα μπορούσε, ωστόσο, να
επιτρέψει στα κράτη της ΕΖΕΣ να χορηγήσουν αναπτυξιακή ενίσχυση σε χώρες
που δεν υπάγονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες, με την προϋπόθεση ότι τα
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κράτη της ΕΖΕΣ θα μπορούν να αποδείξουν οτι μια τρίτη χώρα μετεχουσα στη
συμφωνία του ΟΟΣΑ σχεδιάζει να χορηγήσει ανάλογη αναπτυξιακή ενίσχυση, για
κάποια συγκεκριμένη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, η Εποπτεύουσα Αρχή της
ΕΖΕΣ είναι δυνατόν να κρίνει συμβιβάσιμη με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ
αναπτυξιακή ενίσχυση, στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης, μέχρι το ύψος της
ενίσχυσης που σχεδιάζεται από την τρίτη χώρα με βάση τη συμφωνία του ΟΟΣΑ
και ως στοιχείο επιχορήγησης ΟΟΣΑ.
(9) Για να καταστεί πιο αυστηρή η εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 7 της οδηγίας
και να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω
στην παράγραφο 5, τα κράτη της ΕΖΕΣ οφείλουν, σε κάθε επιμέρους κοινοποίηση
σχεδίων αναπτυξιακής ενίσχυσης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 7 της οδηγίας,
να αναλαμβάνουν τη δέσμευση τήρησης των κριτηρίων αυτών. Τα κράτη της ΕΖΕΣ
θα πρέπει επίσης να παρέχουν ακριβή στοιχεία όσον αφορά τη σύμβαση, ώστε να
είναι δυνατή η σύγκριση των τιμών της σύμβασης με τις τιμές της αγοράς για
ανάλογα πλοία.
(10) Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται στα κράτη της ΕΖΕΣ ότι, όσον αφορά το κριτήριο
της σημαίας ευκαιρίας (βλέπε σημείο 1 της παραγράφου 5 ανωτέρω), η Εποπτεύ
ουσα Αρχή της ΕΖΕΣ θα θεωρεί τις ακόλουθες χώρες ως διαθέτουσες σημαίας
ευκαιρίας:
— Αντίγκουα
— Μπαχάμες
— Βερμούδα
— Νήσοι Καϊμάν
— Κύπρος

— Γιβραλτάρ
— Λίβανος
— Λιβερία
— Μάλτα

— Παναμάς
— Άγιος Βικέντιος
— Βανουάτου .

(11 ) Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ισχύουν μέχρι τη λήξη της ισχύος της πράξης
που αναφέρεται στο σημείο 1β του παραρτήματος XV της συμφωνίας ΕΟΧ.
(L) Το κεφάλαιο αυτό αντιστοιχεί στην επιστολή SG(89) D/311 της 3ης Ιανουαρίου 1989
που απηύθυνε η Επιτροπή στα κράτη μέλη.
(2) Οδηγία 90/684/EOK του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/
115/EK και την οδηγία 94/73/EK του Συμβουλίου. Οι οδηγίες αυτές του Συμβουλίου ,
οι οποίες προσαρμόστηκαν για τους σκοπούς της συμφωνίας ΕΟΧ με την απόφαση
αριθ. 21 της κοινής επιτροπής του ΕΟΧ της 5ης Απριλίου 1995 αναφέρονται στο εξής
ως "οδηγία για τη ναυπηγική βιομηχανία".
(3) Ομάδα εργασίας αριθ. 6 του Συμβουλίου, επιφορτισμένη με την επανεξέταση των
ορισμών και των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πιστώσεις εξαγωγής
πλοίων.

(4) Βλέπε απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1986 για τη
σύναψη της τρίτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 86 της 31. 3. 1986).
(5) Βλέπε απόφαση 86/283/EOK του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1986 σχετικά με τη
σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 175 της 1 . 7. 1986, σ. 46).»
5. Το παρόν κεφάλαιο 30 των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις,
«Τυποποιημένη ετήσια έκθεση» και το κεφάλαιο 31 «Λοιπές ειδικές διατάξεις» μετατρέ
πονται σε κεφάλαιο 32 και κεφάλαιο 33.
Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 1995.
Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
Knut ΑLΜΕSΤΑD

Πρόεδρος
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