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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS DIREKTIV 96/26/EG

av den 29 april 1996
om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt
erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt
utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella
transporter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i
detta,

med beaktande av kommissionens förslag i 1 ),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis avse
ende yrkesmässigt bedrivande av vägtransporter och om
åtgärder avsedda att främja det effektiva utövandet av
etableringsfriheten på detta område (6) har ändrats ett
flertal gånger och i väsentliga delar. För att förtydliga och
rationalisera bör därför de nämnda direktiven sammanfö
ras till en text .

Transportmarknadens organisation är en väsentlig faktor
för genomförandet av den i fördraget föreskrivna gemen
samma transportpolitiken .

yttrande (2), i enlighet med det i artikel 189 b i fördraget
angivna förfarandet ( 3 ), och
med beaktande av följande:

Antagandet av åtgärder som syftar till en samordning av
villkoren för rätten att yrkesmässigt bedriva godstrans
porter är ägnat att främja ett effektivt utnyttjande av
etableringsrätten .

Rådets direktiv 74/561 /EEG av den 12 november 1974

om rätt att yrkesmässigt bedriva nationella och interna
tionella godstransporter på väg (4), rådets direktiv 74/
562/EEG av den 12 november 1974 om rätt att yrkes
mässigt bedriva nationella och internationella person
transporter på väg ( 5 ) och rådets direktiv 77/796/EEG av
den 12 december 1977 om ömsesidigt erkännande av

Det är nödvändigt att föreskriva införandet av gemen
samma regler för rätten att yrkesmässigt bedriva natio
nella och internationella vägtransporter för att höja
utbildningsnivån och därigenom bidra till en sanering av
marknaden och till förbättrad service i användarnas,
transportföretagens och samhällsekonomins intressen
samt till en ökad trafiksäkerhet.

(') EGT nr C 286, 14.11.1990, s. 4 samt en den 16 december
1993 genomförd ändring.
(2 ) EGT nr C 339 , 31.12.1991 , s. 5 och EGT nr C 295 ,
22.10.1994, s . 30 .

(3 ) Europaparlamentets yttrande av den 13 december 1991
(EGT nr C 13, 20.1.1992, s. 433 ) och av den 20 april 1994
(EGT nr C 128 , 9.5.1994, s. 136 ), rådets gemensamma
ståndpunkt av den 8 december 1995 (EGT nr C 356,
30.12.1995 ) och den . . . ( ännu inte offentliggjord i EGT ) och
Europaparlamentets beslut av den 8 mars 1996.
(4) EGT nr L 308 , 19.11.1974, s. 18 . Direktivet senast ändrat
genom förordning ( EEG ) nr 3572/90 ( EGT nr L 353 ,

Reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva nationella
och internationella vägtransporter bör därför innehålla
krav med avseende på gott anseende, ekonomiska resur
ser och yrkesmässig kompetens.
Dessa regler behöver dock inte omfatta vissa typer av
transporter som har liten ekonomisk betydelse .

17.12.1990, s. 12 ).

(5) EGT nr L 308 , 19.11.1974, s. 23 . Direktivet senast ändrat
genom förordning ( EEG ) nr 3572/90 (EGT nr L 353 ,
17.12.1990, s. 12 ).

(6 ) EGT nr L 334 , 24.12.1977, s. 37. Direktivet senast ändrat
genom förordning 89/438/EEG ( EGT nr L 212, 22.7.1989,
s. 101 ). Rättelse, se EGT nr L 298 , 17.10.1989 , s . 31 .
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Från och med den 1 januari 1993 regleras rätten att
bedriva godstransporter på väg över gränserna av ett
system med gemenskapstillstånd som beviljas på grundval
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antagit i enlighet med de gemensamma reglerna i detta
direktiv.

av kvalitetskriterier .
2.

När det gäller kravet på gott anseende visar det sig för att
effektivt sanera marknaden nödvändigt att på ett enhet
ligt sätt göra rätten att yrkesmässigt bedriva transport
verksamhet beroende av att sökanden inte har dömts för

allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott, av att han
inte har förklarats olämplig att utöva yrket och av att
han uppfyller de föreskrifter som är tillämpliga på yrkes
mässiga transporter på väg.

När det gäller kravet på tillräckliga ekonomiska resurser
är det nödvändigt, i synnerhet för att säkerställa lika
behandling av företagen i de olika medlemsstaterna, att
fastställa vissa kriterier som vägtransportörerna måste
uppfylla .

I fråga om gott anseende och ekonomiska resurser bör de
relevanta handlingar som är utfärdade av behörig myn
dighet i vägtransportörens ursprungsland eller det land
han kommer från godtas som tillräckliga bevis för rätten
att i en annan värdmedlemsstat bedriva ifrågavarande
verksamhet .

När det gäller yrkesmässig kompetens förefaller det lämp
ligt att föreskriva att de sökande vägtransportörerna
förvärvar sådan kompetens genom att avlägga ett skrift
ligt examensprov, men att medlemsstaterna får undanta
sökanden från ett sådant prov om han kan styrka att han
besitter tillräcklig praktisk erfarenhet.

I fråga om yrkesmässig kompetens skall värdlandet godta
de intyg som utfärdats i enlighet med gemenskapsbestäm
melserna om att yrkesmässigt bedriva transporter på
väg.

Åtgärder bör vidtas för att skapa ett system för ömsesi
digt bistånd mellan medlemsstaterna för tillämpningen av

I detta direktiv avses med

— yrkesmässigt bedrivande av godstransporter på väg:
den verksamhet som bedrivs av ett företag som med
hjälp av antingen ett enskilt motorfordon eller en
motorfordonskombination bedriver transport av gods
för annans räkning,
— yrkesmässigt bedrivande av persontransporter på väg:
den verksamhet som bedrivs av ett företag som, med
hjälp av motorfordon, byggda och utrustade på
sådant sätt att de är lämpliga att transportera mer än
nio personer — inklusive föraren — och är avsedda
för detta ändamål, bedriver persontrafik för allmänhe
ten eller särskilda användarkategorier mot ersättning
som betalas av de transporterade personerna eller av
organisatören,

— företag: en fysisk eller juridisk person, vare sig verk
samheten drivs i vinstsyfte eller inte, en sammanslut
ning eller grupp av personer som inte är juridiska
personer, vare sig verksamheten drivs i vinstsyfte eller
inte, eller ett offentligt organ oavsett om detta självt
är en juridisk person eller är beroende av en myndig
het som är juridisk person .

Artikel 2

1.
Detta direktiv skall inte gälla för företag som bedri
ver yrkesmässiga godstransporter på väg med hjälp av
fordon med en tillåten nyttolast av högst 3,5 ton eller en
högsta tillåten vikt av högst 6 ton. Medlemsstaterna får
dock sänka sagda trösklar för alla eller vissa typer av
transportverksamhet.

detta direktiv.

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas förplik
telser vad gäller de tidsfrister för genomförande som
anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Rätt att yrkesmässigt bedriva transporter på väg

2.

Efter samråd med kommissionen får medlemssta

terna från tillämpningen av alla eller vissa av bestämmel
serna i detta direktiv undanta företag som bedriver yrkes
mässiga godstransporter på väg om dessa uteslutande
bedriver inrikestransporter som endast har ringa bety
delse för transportmarknaden, på grund av
— det transporterade godsets karaktär, eller
— det korta transportavståndet.

Vid oförutsedda omständigheter får medlemsstaterna
bevilja ett tillfälligt undantag tills samrådet med kommis
sionen har avslutats .

Artikel 1

3.

1 . Rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg
skall regleras av de föreskrifter som medlemsstaterna har

Efter samråd med kommissionen får medlemssta

terna från tillämpningen av samtliga eller vissa av
bestämmelserna i detta direktiv undanta företag som
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uteslutande utför vissa persontransporter på väg i icke
kommersiella syften eller som har sin huvudsakliga för
värvsverksamhet på andra områden än persontransporter
på väg, förutsatt att deras transportverksamhet endast
har ringa betydelse för transportmarknaden .

Nr L 124/3

— löne- och anställningsförhållanden i branschen,
— transporter på väg av gods eller personer, särskilt
bestämmelserna om förarnas arbets- och viloperio
der, nyttofordons vikt och mått, trafik- och for
donssäkerhet.

Artikel 3

1 . Företag som önskar yrkesmässigt bedriva transpor
ter på väg skall

I de fall som avses i a , b eller c skall kravet på gott
anseende fortsätta att anses som icke uppfyllt tills åter
upprättande har ägt rum eller annan åtgärd med likvärdig
effekt har vidtagits i enlighet med gällande nationella
föreskrifter .

a ) ha gott anseende,
b) ha tillräckliga ekonomiska resurser,
c) uppfylla kravet på yrkesmässig kompetens .

Om sökanden är en fysisk person som inte uppfyller
villkoret i c, får de behöriga myndigheterna likväl bevilja
honom tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på
väg, förutsatt att han anvisar myndigheterna en annan
person som uppfyller villkoren i a och c och som
varaktigt och reellt leder företagets transportverksamhet.
Om sökanden inte är en fysisk person

— måste villkoret i a vara uppfyllt av den eller de
personer som varaktigt och reellt leder företagets
transportverksamhet. Medlemsstaterna får kräva att
andra personer i företaget också uppfyller detta
krav,

— måste villkoret i c vara uppfyllt av den eller de
personer som nämns i den första strecksatsen .
2.

Medlemsstaterna skall bestämma de villkor som

företag som är etablerade på deras territorium måste
uppfylla för att tillgodose villkoret på gott anseende.

3 . a ) Villkoret avseende tillräckliga ekonomiska resurser
skall bestå i att förfoga över tillräckliga ekono
miska medel för att säkerställa att företaget startas
och drivs på ett riktigt sätt.

b) Vid utvärdering av de ekonomiska resurserna skall
den behöriga myndigheten i förekommande fall
beakta : företagets årsbokslut, tillgängliga medel
inräknat bankmedel, möjligheter till överdrag och
lån, alla tillgångar inräknat egendom som företaget
kan utnyttja som säkerhet, kostnader inräknat
inköpskostnader eller första betalningar för for
don, lokaler, anläggningar och utrustning, samt
rörelsekapital.

c) Företaget skall förfoga över kapital och reserver
till ett värde som åtminstone uppgår till
— 3 000 ecu för varje använt fordon,

— 150 ecu per ton av totalvikten för dem av
företaget använda fordonen,
— 150 ecu per sittplats i dem av företaget
använda fordonen för persontransport,
varvid det belopp som är lägst skall tillämpas .

De skall föreskriva att detta villkor inte är uppfyllt eller
inte längre är uppfyllt om den eller de fysiska personer
som förutsätts uppfylla detta krav enligt punkt 1

a ) har dömts för allvarliga brott, inräknat ekonomiska

Medlemsstaterna får avvika från första stycket i
fråga om företag som bedriver sin verksamhet
uteslutande på den nationella marknaden .

brott,
b) har förklarats olämpliga att bedriva transporter på

väg i enlighet med gällande bestämmelser,

d) Såvitt avser punkterna a-c får den behöriga myn
digheten som bevis godta bekräftelse eller försäk
ran av en bank eller någon motsvarande, vederbör

ligen kvalificerad inrättning. Sådan bekräftelse eller
c) har dömts för allvarliga, upprepade överträdelser av
gällande bestämmelser om

försäkran får tillhandahållas i form av en bankga
ranti eller i annan liknande form .
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e) Punkterna b, c och d skall endast tillämpas på
företag som i enlighet med nationella bestämmel
ser från och med den 1 januari 1990 i en med
lemsstat har tillstånd att bedriva yrkesmässiga väg
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— såvitt avser Grekland före den 1 januari 1984,
— såvitt avser Spanien och Portugal före den 1 januari
1986 ,

transporter.

— såvitt avser f.d. Tyska demokratiska republikens terri
4. Villkoret i fråga om yrkesmässig kompetens innebär
att vederbörande skall besitta kompetens som konstate
rats inom ramen för ett skriftligt examensprov, vilket kan
ha formen av flervalsfrågor och skall arrangeras av den
myndighet eller den instans som medlemsstaten har utsett
att ansvara för detta .

Medlemsstaterna får befria sådana sökande som kan

styrka minst fem års praktisk erfarenhet på företagsled
ningsnivå i ett transportföretag, från kravet på att
genomgå prov.
Medlemsstaterna

får

befria

innehavarna

av

vissa

examensbevis avseende högre utbildningar eller tekniska
utbildningar, som kan styrka att de har goda kunskaper i
de i bilaga I förtecknade ämnen som i detta syfte skall
särskilt anges av staterna, från kravet att avlägga prov i

torium före den 3 oktober 1989,

i en medlemsstat enligt nationella bestämmelser beviljats
tillstånd att på området för nationella eller internationella
transporter yrkesmässigt bedriva gods- eller persontrans
porter på väg, befrias från skyldigheten att tillhandahålla
bevis på att de uppfyller de krav som ställs i artikel 3 .
2.

Dock måste fysiska personer som

— såvitt avser Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike,
Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och För
enade kungariket efter den 31 december 1974 och
före den 1 januari 1978 ,
— såvitt avser Grekland efter den 31 december 1980 och

före den 1 januari 1984 ,

de ämnen som omfattas av examensbevisen.

— såvitt avser Spanien och Portugal efter den 31 decem
ber 1982 och före den 1 januari 1986 ,

Ett intyg utfärdat av den myndighet eller den instans som
avses i första stycket måste företes som bevis för yrkes
mässig kompetens.

— såvitt avser f.d. Tyska demokratiska republikens terri
torium efter den 2 oktober 1989 och före den 1 ja
nuari 1992,

— antingen har beviljats tillstånd att, utan att enligt
nationella bestämmelser tillhandahålla bevis för
Artikel 4

Medlemsstaterna skall bestämma på vilka, villkor ett
företag som bedriver transporter på väg, trots bestämmel
serna i artikel 3.1 , får drivas provisoriskt i högst ett års
tid, vilken tid i vederbörligen bestyrkta specialfall kan
förlängas med högst sex månader, i fall då den fysiska
person som utövat vägtransportverksamheten eller den
fysiska person som uppfyllt föreskrifterna i artikel 3.1 a
och c avlider eller förlorar sin fysiska eller rättsliga
förmåga att utöva verksamheten .
De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får dock i
särskilda fall undantagsvis meddela ett permanent till
stånd för en person, som inte uppfyller det i artikel 3.1 c
angivna villkoret om yrkesmässig kompetens, att fortsätta
att driva transportföretaget under förutsättning att perso
nen i fråga har minst tre års praktisk erfarenhet av den
dagliga driften av företaget.

sin yrkesmässiga kompetens, bedriva yrkesmässiga
gods- eller persontransporter på väg, eller

— har utsetts att varaktigt och reellt leda ett företags
transportverksamhet,
ha uppfyllt det i artikel 3.4 angivna villkoret rörande
yrkesmässig kompetens

— såvitt avser Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike,
Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och För
enade kungariket före den 1 januari 1980,
— såvitt avser Grekland före den 1 januari 1986 ,
— såvitt avser Spanien och Portugal före den 1 januari
1988 , och

— såvitt avser f.d. Tyska demokratiska republikens terri
torium före den 1 juli 1992 .
Samma krav skall gälla i fall som avses i artikel 3.1 tredje
stycket.

Artikel 5

1.

Företag som kan styrka att de

— såvitt avser Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike,
Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och För
enade kungariket före den 1 januari 1978 ,

Artikel 6

1.
Beslut som medlemsstaternas behöriga myndigheter
har fattat i enlighet med de bestämmelser som antagits på
grundval av detta direktiv och som innebär att en ansö
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kan om att yrkesmässigt få bedriva transporter på väg
avslås, skall innehålla en redovisning av skälen till beslu
ten .

2. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga myn
digheterna återkallar tillståndet att yrkesmässigt bedriva
transporter på väg, om myndigheterna konstaterar att
föreskrifterna i artikel 3.1 a, b eller c inte längre är
uppfyllda, under förutsättning att de i förekommande fall
föreskriver en tillräcklig tidsfrist för utseende av en
ersättare .

3.

I fråga om de beslut som avses i punkterna 1 och 2

skall medlemsstaterna säkerställa att de av detta direktiv

berörda företagen har möjlighet att med lämpliga medel
tillvarata sina intressen .

Artikel 7

1.
Om sådana allvarliga överträdelser eller lindrigare,
upprepade överträdelser som kan leda till indragning av
tillstånd att bedriva transporter på väg har begåtts av
reglerna för gods- eller persontransporter på väg av i
landet icke bosatta transportörer, skall medlemsstaterna
förse den medlemsstat där transportören är etablerad
med all tillgänglig information om dessa överträdelser
och de sanktioner som de har ålagt.
2.

I den mån en medlemsstat återkallar tillståndet att

yrkesmässigt bedriva internationella transporter på väg
skall den underrätta kommissionen, vilken skall vidarebe
fordra nödvändiga upplysningar till berörda medlemssta
ter .

3.
Medlemsstaterna skall lämna varandra ömsesidigt
bistånd för tillämpningen av detta direktiv.

Nr L 124/5

2 . Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 3
och 4 skall ett värdland vid prövning av fråga om rätt att
yrkesmässigt bedriva transporter på väg som tillräcklig
bevisning om gott anseende och konkursfrihet godta
utdrag ur kriminalregistret eller, i avsaknad av ett sådant,
en likvärdig handling som är utställd av behörig rättslig
eller administrativ myndighet i transportörens ursprungs
land eller i det land varifrån han kommer, där det

framgår att dessa krav är uppfyllda .
3 . Om värdlandet ställer vissa krav på sina egna
medborgare i fråga om gott anseende och utredning om
att sådana krav är uppfyllda inte kan inhämtas med hjälp
av de i punkt 2 nämnda handlingarna, skall staten i fråga
om medborgare i andra medlemsländer som tillräcklig
bevisning godta intyg som är utfärdade av behörig rättslig
eller administrativ myndighet i ursprungslandet eller i det
land varifrån den utländska medborgaren kommer, där
det framgår att de ifrågavarande kraven är uppfyllda.
Sådana intyg skall innehålla de uppgifter som skall beak
tas av värdlandet.

4. Om ursprungslandet eller det land varifrån den
utländska medborgaren kommer inte utfärdar en sådan
handling som krävs enligt punkt 2 och 3 , kan en sådan
handling ersättas av en försäkran under ed eller på heder
och samvete av ifrågavarande person inför rättslig eller
administrativ myndighet eller, i förekommande fall, inför
notarie i vederbörandes ursprungsland eller i det land
varifrån vederbörande kommer, varvid myndigheten eller
notarien skall utfärda ett intyg som styrker att denna
försäkran avgivits. Försäkran om konkursfrihet får även
avges inför ett kompetent branschorgan i samma land.
5 . Handlingar som utfärdats i enlighet med punk
terna 2 och 3 skall inte godtas, om de ges in mer än tre
månader efter utfärdandet. Detta villkor gäller även för
försäkran avgiven enligt punkt 4.

Artikel 9
AVDELNING II

Samordnad bedömning av utbildnings-, examens- och
andra behörighetsbevis

1 . Om det i ett värdland krävs intyg om ekonomiska
resurser, skall den staten godta motsvarande intyg, som
har utfärdats av banker i ursprungslandet eller i det land
varifrån den utländska medborgaren kommer eller som
har utfärdats av andra av det landet utsedda organ som
likvärdiga med intyg utfärdade på dess eget territorium.

Artikel 8

1.

I fråga om de verksamheter som avses i detta

direktiv skall medlemsstaterna vidta de i detta direktiv

föreskrivna åtgärderna beträffande etablering inom sina
territorier av sådana fysiska personer och företag som

avses i avdelning I i Allmänna handlingsprogrammet för
etableringsfrihet ( 1 ).
f 1 ) EGT nr 2, 15.1.1962 , s. 36/62 .

2.
Om en medlemsstat ställer vissa krav på sina egna
medborgare i fråga om ekonomiska resurser och om den i
punkt 1 angivna handlingen inte utgör bevisning om
detta, skall staten i fråga om medborgare i andra med
lemsländer som tillräcklig bevisning godta av behörig
administrativ myndighet i ursprungslandet, eller i det
land varifrån den utländska medborgaren kommer, utfär
dade intyg av vilka framgår att ifrågavarande krav är
uppfyllda . Sådana intyg skall innehålla de uppgifter som
skall beaktas av värdlandet.
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Artikel 10

Artikel 12

1.
Från och med den 1 januari 1990 skall medlemssta
terna som tillräckligt bevis för yrkesmässig kompetens
erkänna de intyg som avses i artikel 3.4 fjärde stycket

Detta direktiv skall även tillämpas på medborgare i
medlemsstater som i egenskap av anställda utövar verk
samhet som vägtransportör enligt i artiklarna 8 och 11 i
rådets förordning (EEG ) nr 1612/68 av den 15 oktober
1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenska
pen (').

och som har utfärdats av annan medlemsstat.

2. Beträffande företag som såvitt avser Grekland före
den 1 januari 1981 och såvitt avser övriga medlemsstater
före den 1 januari 1975 har fått tillstånd att yrkesmässigt
bedriva gods- eller persontransporter på väg i nationell
och/eller internationell trafik, skall medlemsstaterna som

tillräcklig utredning om yrkeskunnande, förutsatt att de
berörda företagen är bolag enligt artikel 58 i fördraget,
godta intyg om att den ifrågavarande verksamheten har
bedrivits i en medlemsstat under tre år som tillräckligt
bevis för yrkesmässig kompetens. Denna verksamhet får
inte ha upphört mer än fem år innan intyget ges in .

Artikel 13

1.

Medlemsstaterna skall efter samråd med kommis

sionen senast vid de tidpunkter som anges i bilaga II
del B vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv.
2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som

I fråga om fysiska personer skall sådant intyg som styrker
att verksamhet har bedrivits utfärdas för en av de fysiska
personer som reellt leder företagets transportverksamhet.

3 . De intyg som före den 1 januari 1990 har utfärdats
till vägtransportörer som bevis på yrkesmässig kompe
tens, i enlighet med till och med den dagen gällande
bestämmelser, skall anses vara likvärdiga med intyg som
utfärdats i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

de antar inom det område som omfattas av detta direk
tiv .

Artikel 14

De direktiv som anges i bilaga II del A upphävs härmed
utan att detta påverkar medlemsstaternas skyldigheter
såvitt avser tidsfristerna för genomförande och tillämp
ning som anges i bilaga II del B.
Hänvisningar till de upphävda direktiven skall anses som
hänvisningar till det här direktivet och skall läsas i
enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

AVDELNING III

Artikel 15

Avslutande bestämmelser

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Artikel 11

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1996 .
Medlemsstaterna skall utse de myndigheter och organ
som skall vara behöriga att utfärda de i artiklarna 8.2
och 9 angivna handlingarna och det i artikel 10.2
angivna intyget. De skall genast underrätta övriga med

På rådets vägnar
W. LUCHETTI

Ordförande

lemsstater och kommissionen om detta .

(') EGT nr L 257, 19.10.1968 , s . 2 . Förordningen senast ändrad
genom förordning ( EEG ) nr 2434/92 ( EGT nr L 245 ,
26.8.1992 , s . 1 ).
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BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN SOM AVSES I ARTIKEL 3.4

De kunskaper som skall beaktas när yrkesmässig kompetens skall konstateras måste omfatta åtminstone i
denna förteckning angivna ämnen. Dessa måste anges på ett detaljerat sätt och ha utarbetats eller godkänts
av behöriga nationella myndigheter. Personer som har en utbildning som motsvarar det stadium då
skolplikten upphör måste kunna tillgodogöra sig ämnena.

A. ÄMNEN I VILKA KUNSKAPER KRÄVS FÖR VÄGTRANSPORTÖRER SOM AVSER ATT ENBART

ÄGNA SIG ÅT INRIKESTRANSPORTER

Juridik
Sådana, avsnitt av civilrätten, handelsrätten, sociallagstiftningen och skatterätten om vilka kunskaper är
nödvändiga för att utöva yrket, med särskild tonvikt på
— avtal i allmänhet,

— fraktavtal, särskilt med avseende på transportföretagets ansvar (typ av ansvar och ansvarets
omfattning),
— rörelseidkande bolag,
— handelsböcker,

— regler om arbetsförhållanden och social trygghet,
— skattesystem .

1 . Godstransporter på väg
a ) Ekonomisk och kommersiell ledning

— betalningssätt och finansiering,
— kostnadsberäkning,
— prissättning och fraktvillkor,
— affärsbokföring,

— försäkringar,
— fakturor,

— stödnäringar inom transportområdet,

— ledningsteknik för vägtransportföretag,
— kommersiell teknik .

b ) Tillträde till marknaden
— föreskrifter för rätt att utöva och fortsätta att utöva yrket,

— transportdokument.
c ) Tekniska normer och tekniska driftförhållanden
— fordonens vikter och dimensioner,

— val av fordon,

— typgodkännande och registrering,
— normer för fordonsunderhåll,

— lastning och lossning av fordon,

— transport av farligt gods,
— transport av livsmedel ,

— grundreglerna för miljöskydd med avseende på motorfordons användning och underhåll.
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d ) Trafiksäkerhet
— lagar och andra författningar som gäller för trafiken,
— trafiksäkerhet,

— förebyggande av olycksfall och förfarande vid olycksfall.
2. Persontransporter på väg

a ) Ekonomisk och kommersiell ledning av ett företag
— betalningssätt och finansiering,
— kostnadsberäkning,
— prissättning och transportvillkor,
— affärsbokföring,
— försäkringar,
— fakturor,
— resebyråer,
— ledningsteknik för vägtransportföretag,
— kommersiell teknik .

b ) Bestämmelser om persontransporter på väg
— upprättande av trafiklinjer och transportplaner,
— villkor för tillhandahållande av persontrafik,
— föreskrifter rörande tillträde till och fortsatt utövning av yrket,
— transportdokument.
c ) Tekniska normer och tekniska driftförhållanden
— val av fordon ,

— typgodkännande och registrering,
— normer för fordonsunderhåll ,

— grundreglerna för miljöskydd med avseende på motorfordons användning och underhåll.
d ) Trafiksäkerhet
— lagar och andra författningar som gäller för trafiken,
— trafiksäkerhet,

— geografiska kunskaper om vägsträckorna,
— förebyggande av olycksfall och förfarande vid olycksfall.
B. ÄMNEN I VILKA KUNSKAPER KRÄVS FÖR VÄGTRANSPORTÖRER SOM AVSER ATT ÄGNA

SIG ÅT INTERNATIONELLA TRANSPORTER
— ämnen som räknas upp under A,

— föreskrifter som tillämpas på godstransporter på väg mellan medlemsstater och mellan gemenskapen
och icke-medlemsstater till följd av nationell lagstiftning, gemenskapsnormer, internationella konven
tioner och avtal ,

— tullregler och tullformaliteter,
— de viktigaste trafikreglerna i medlemsstaterna .
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BILAGA II

DEL A

UPPHÄVDA DIREKTIV

( som anges i artikel 14 )
— Direktiv 74/56 1 /EEG

— Direktiv 74/562/EEG
— Direktiv 77/796/EEG

och följande ändringar till dessa :
— Direktiv 80/ 1178 /EEG
— Direktiv 80/ 1179/EEG
— Direktiv 80/ 1180/EEG

— Direktiv 85/578 /EEG
— Direktiv 85/579/EEG

— Direktiv 89/438 /EEG

— Förordning ( EEG ) nr 3572/90: Endast artiklarna 1 och 2 .

DEL B

Direktiv

Slutdatum för genomförande
eller tillämpning

74/56 1/EEG ( EGT nr L 308 , 19.11.1974, s. 18 )

1 januari 1977
1 januari 1978

80/1178/EEG ( EGT nr L 350, 23.12.1980, s. 41 )

1 januari

85/578/EEG ( EGT nr L 372, 31.12.1985 , s. 34 )

1 januari 1986

89/438/EEG ( EGT nr L 212 , 22.7.1989, s. 101 )

1 januari

1990

74/562/EEG ( EGT nr L 308 , 19.11.1974, s . 23 )

1 januari
1 januari

1977
1978

80/1179/EEG ( EGT nr L 350, 23.12.1980, s. 42 )

1 januari 1981

85/579/EEG ( EGT nr L 372 , 31.12.1985 , s. 35 )

1 januari

1986

89/438/EEG ( EGT nr L 212, 22.7.1989, s. 101 )

1 januari

1990

77/796/EEG ( EGT nr L 334, 24.12.1977, s . 37)

1 januari

1979

80/1 18 0/EEG ( EGT nr L 350, 23.12.1980, s. 43 )

1 januari

1981

89/438/EEG ( EGT nr L 212 , 22.7.1989, s. 101 )

1 januari

1990

1981
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BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv

Direktiv
74/56 1 /EEG

Artikel 1.1

Artikel 1.2 , första strecksatsen

Artikel 1.2 , andra strecksatsen
Artikel 2.1 och 2.2

Direktiv
77/796/EEG

Direktiv
89/438/EEG

74/562/EEG

Artikel 1.1

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.2 , första strecksatsen

—

Artikel 1.2 , första strecksatsen

Artikel 1.2 , andra strecksatsen

Artikel 1.2 , andra strecksatsen

Artikel 1.2 , tredje strecksatsen
Artikel 2.1 och 2.2

—

Artikel 1.3

Artikel 2.3

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 5 a

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 6

—

—

—

—

-

—

Artikel 1.1

Artikel 8.1

Artikel 3

Artikel 8.2

Artikel 4

Artikel 9

Artikel 5.1

Artikel 10.1

Artikel 5.2

Artikel 10.2

Artikel 10.3

Artikel 4
Artikel 6

Artikel 11

Artikel 1.2

Artikel 12
Artikel 13

Artikel 5

Artikel 14

—

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 15

Bilaga punkt A. 1

Bilaga punkt A. 1

Bilaga I punkt A

Bilaga punkt A.2 , 3, 4, 5
—

Bilaga punkt B

Bilaga I punkt A. 1 a, b, c, d

—

Bilaga punkt A.2, 3 , 4, 5

Bilaga I punkt A.2 a, b, c, d

Bilaga punkt B

Bilaga I punkt B

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Bilaga II del A
Bilaga II del B
Bilaga III
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(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRADET

GEMENSAMMA EES-KOMMITTEN

GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT
NR 10/96

av den 1 mars 1996

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering ) till
EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse
enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet", särskilt artikel 98 i
detta , och
med beaktande av följande:

Bilaga II till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94
av den 21 mars 1994 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet (');
Kommissionens direktiv 95/8/EG av den 10 april 1995 om ändring av direktiv 77/
535/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provtagnings- och analys

metoder för gödselmedel (Analysmetoder för spårämnen vid större koncentration än
10% )( 2) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.
Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 2 (kommissionens direktiv 77/535/EEG ) i
kapitel XIV i bilaga II till avtalet :
"— 395 L 0008: Kommissionens direktiv 95/8/EG av den 10 april 1995 ( EGT nr
L 86, 20.4.1995, s. 41 )".

0 ) EGT nr L 160, 28.6.1994, s . 1 .
<2 ) EGT nr L 86 , 20.4.1995 , s . 41 .
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Artikel 2

Texterna till direktiv 95/8/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive språkver
sion av detta beslut, är giltiga.
Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.
Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 1 mars 1996 .

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT
NR 12/96

av den 1 mars 1996

om ändring av bilaga XIV (Konkurrens ) till EES-avtalet

GEMEESAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, protokollet
med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet", särskilt artikel 98 i detta, och
med beaktande av följande:

Bilaga XIV till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut
nr 7/94 av den 21 mars 1994 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till
EES-avtalet ^).

Kommissionens förordning (EG) nr 870/95 av den 20 april 1995 om tillämpning av
artikel 85.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden
mellan linjerederier (konsortier ) i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 479/92 (2) skall
införlivas i avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.

Artikel 1

Följande punkt skall läggas till efter punkt 11 .B ( kommissionens förordning ( EEG) nr
1617/93 ) i bilaga XIV till avtalet:
" 11 .C 395 R 0870: Kommissionens förordning (EG) nr 870/95 av den 20 april 1995
om tillämpning av artikel 85.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och
samordnade förfaranden mellan linjerederier ( konsortier) i enlighet med rådets
förordning ( EEG ) nr 479/92 ( EGT nr L 89, 21.4.1995, s . 7)."
Bestämmelserna i förordningen skall, inom ramen för detta avtal tillämpas med
följande anpassning:

a ) I artikel 2 skall orden " hamnar inom gemenskapen " ersättas med "hamnar inom
det territorium som omfattes av EES-avtalet ".

b ) I artikel 7.1 skall orden " förutsatt att avtalen i fråga har anmälts till kommissio
nen i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 4260/88
och att kommissionen inte gör invändningar mot undantaget" ersättas med
"förutsatt att avtalen i fråga har anmälts till EG-kommissionen eller EFTA:s
övervakningsmyndighet enligt bestämmelserna i kommissionens förordning ( EEG)
nr 4260/88 och motsvarande bestämmelser i protokoll 21 till EES-avtalet och att
den behöriga övervakningsmyndigheten inte gör invändningar mot undantaget".
c) I artikel 7.2 skall "kommissionen " ersättas med " EG-kommissionen eller EFTA:s
övervakningsmyndighet " .
O EGT nr L 160, 28.6.1995, s. 1 .
( 2 ) EGT nr L 89, 21.4.1995, s . 7.
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d ) I artikel 7.5 skall andra meningen ersättas med följande :

" Den skall invända mot undantaget om den mottar en begäran om detta från en
stat som ligger inom dess behörighetsområde inom tre månader efter det att en
anmälan enligt punkt 1 har skickats till staterna i fråga ."

e ) I artikel 7.6 skall andra meningen ersättas med följande :
" Om invändningen gjordes på begäran av en stat som ligger inom dess behörig
hetsområde och denna begäran vidhålls, kan den dock tas tillbaka endast efter
samråd med Rådgivande kommittén för avtal och dominerande ställning på
sj ötransportområdet. "
f) Följande tillägg skall göras i slutet av artikel 7.9:
" eller motsvarande bestämmelser i protokoll 21 till EES-avtgalet."

g) I artikel 12 inledande stycket skall orden "i enlighet med artikel 6 i förordning
( EEG) nr 479/92 " ersättas med ", antingen på eget initiativ eller på begäran av den
andra övervakningsmyndigheten eller en stat som ligger inom dess behörighetsom
råde eller av fysiska eller juridiska personer som hävdar ett berättigat intresse i
saken,".
Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 870/95 på isländska och norska, vilka bifogas respektive
språkversion av detta beslut, är giltiga.
Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén .
Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 1 mars 1996 .
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT

NR 13/96

av den 1 mars 1996

om ändring av bilaga XX (Miljö ) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse
enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet", särskilt artikel 98 i
detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga XX till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut
nr 75/95 (').

Rådets direktiv 94/66/EG av den 15 december 1994 om ändring av direktiv 88/609/EEG

om begränsning av utsläpp i luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanlägg
ningar (2) skall införlivas med avtalet.
HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.
Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 19 (rådets direktiv 88/609/EEG) i bilaga XX
till avtalet:

i dess lydelse enligt
— 394 L 0066: Rådets direktiv 94/66/EG av den 15 december 1994 (EGT nr L 337,
24.12.1994, s. 83 )".
Artikel 2

Texterna till direktiv 94/66/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive
språkversion av detta beslut, är giltiga.
Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.
Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 1 mars 1996.
Pä Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande

( ] ) EGT nr L 57, 7.3.1996, s . 41 .
(2 ) EGT nr L 337, 24.12.1994, s . 83 .
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Nr L 124/ 16

GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT
NR 14/96

av den 4 mars 1996

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse
enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet", särskilt artikel 98 i
detta, och

med beaktande av följande:
Bilaga II till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut
nr 13/95 ( 1 ).

Kommissionens direktiv 95/42/EG av den 19 juli 1995 om ändring av direktiv 93/102/EG
om ändring av direktiv 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (2 ) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.
Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 18 (rådets direktiv 79/112/EEG) i kapitel XII i
bilaga II till avtalet:
"— 395 L 0042: Kommissionens direktiv 95/42/EG av den 19 juli 1995 (EGT
nr L 182, 2.8.1995, s. 20 )".
Artikel 2

Texterna till direktiv 95/42/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive
språkversion av detta beslut, är giltiga.
Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.
Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 4 mars 1996 .

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande

(') EGT nr L 83, 13.4.1995, s. 45 .
(2) EGT nr L 182, 2.8.1995, s. 20.
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BESLUT AV GEMENSAMMA EES-KOMMITTEN
NR 15 /96

av den 4 mars 1996

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering ) till
EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse
enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet", särskilt artikel 98 i
detta, och

med beaktande av följande:
Bilaga II till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr
46/95 (').

Kommissionens direktiv 95/35/EG av den 14 juli 1995 om ändring av rådets direktiv
91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2) skall införlivas med
avtalet .

Kommissionens direktiv 95/36/EG av den 14 juli 1995 om ändring av rådets direktiv
91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (3 ) skall införlivas med
avtalet .

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.

Artikel 1

Följande strecksatser skall läggas till efter punkt 12 .A (rådets direktiv 91/414/EEG) i
kapitel XV i bilaga II till avtalet:
"— 395 L 0035 : Kommissionens direktiv 95/35/EG av den 14 juli 1995 ( EGT nr
L 172, 22.7.1995, s. 6 ),

— 395 L 0036: Kommissionens direktiv 95/36/EG av den 14 juli 1995 ( EGT nr
L 172 22.7.1995 , s. 8 )."

Artikel 2

Texterna till direktiv 95/35/EG och kommissionens direktiv 95/36/EG på isländska och
norska, vilka bifogas respektive språkversion av detta beslut, är giltiga .

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.
(') Ännu inte offentliggjort i EGT.
(2) EGT nr L 172, 22.7.1995, s. 6 .
( 3 ) EGT nr L 172 , 22.7.1995 , s. 8 .
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Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 4 mars 1996 .
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT
NR 16/96

av den 4 mars 1996

om ändring av bilaga XV ( Statligt stöd ) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse
enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet", särskilt artikel 98 i
detta , och
med beaktande av följande:
Bilaga XV till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut
nr 21 /95 ( 1 ).

Europeiska unionens råd har antagit rådets förordning ( EG) nr 3094/95 av den
22 december 1995 (2 ) om stöd till varvsindustrin som införlivar dess förpliktelser enligt
Avtalet om organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ( OECD ) avseende
normala konkurrensvillkor i den privata varvsindustrin, inbegripet fartygsreparationer.
I artikel 10 i förordning ( EG ) nr 3094/95 anges att de relevanta artiklarna i rådets
direktiv 90/684/EEG av den 21 december 1990 ( 3) om stöd till varvsindustrin, senast
ändrat genom direktiv 94/73/EG (4 ), skall fortsätta att gälla till den dag då avtalet träder i

kraft, dock längst till den 1 oktober 1996 . Detta gäller under förutsättning att
OECD-avtalet avseende normala konkurrensvillkor i den privata varvsindustrin, inbegri
pet fartygsreparationer, inte träder i kraft den 1 januari 1996 .
För att reglerna inom EES-området skall vara enhetliga bör de relevanta artiklarna i
rådets direktiv 90/684/EEG av den 21 december 1990 om stöd till varvsindustrin, som är

införlivade i EES-avtalet, fortsätta att gälla inom EES-området lika länge som de gäller
inom Europeiska unionen.
Punkt l.B i bilaga XV till avtalet skall därför ändras.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.
Artikel 1

Följande punkt skall läggas till i punkt l.B ( rådets direktiv 90/684 ( EEG )) i bilaga XV till
avtalet:

"( t) Artikel 13 skall ändras på följande sätt: 'Bestämmelserna i detta direktiv skall
tillämpas till den dag artiklarna 1 och 9 i rådets förordning ( EG ) nr 3094/95 om
stöd till varvsindustrin träder i kraft i Europeiska gemenskapen, dock längst till
den 1 oktober 1996 ."'

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996 , under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén. Det skall gälla
från och med den 1 januari 1996 .
(')
(2)
(3 )
(4 )

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

158 ,
332 ,
380 ,
351 ,

8.7.1995 , s .
30.12.1 995 ,
31.12.1995 ,
21.12.1994 ,

43 .
s. 1 .
s . 27.
s . 10 .
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Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 1996 .

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT
NR 11 /96

av den 12 mars 1996

om ändring av bilaga VI ( Social trygghet ) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom
protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet", särskilt artikel 98 i detta,
och

med beaktande av följande:

Bilaga VI till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut
nr 1 /96 ( 1 ).

Tillämpningen av beslut nr 155 av den 6 juli 1994 om de förlagor till formulär som är
nödvändiga för tillämpningen av rådets förordningar ( EEG) nr 1408/71 och ( EEG )

nr 574/72 (E 401-411 ) bekräftades av de nya medlemsstaterna Österike, Finland och
Sverige genom beslut nr 157 av den 1 juli 1995 som antagits av Administrativa
kommittén för social trygghet för migrerande arbetstagare.

Beslut nr 155 av den 6 juli 1994 om de förlagor till formulär som är nödvändiga
för tillämpningen av rådets förordningar ( EEG) nr 1408/71 och ( EEG) nr 574/72
(E 401-411 ) som antagits av Administrativa kommittén för social trygghet för migrerande
arbetstagere ( 2 ), skall införlivas i avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall läggas till punkt 29 ( beslut nr 130 ) i bilaga VI till avtalet:
395 D 0353 : Beslut nr 155 av den 6 juli 1994 (E 401-411 ) ( EGT nr L 209,
5.9.1995 , s . 1 )."

Artikel 2

Följande strecksats skall läggas till punkt 42 ( beslut nr 147) i bilaga VI till avtalet:
", ändrad genom
— 395 D 0353 : Beslut nr 155 av den 6 juli 1994 (E 401-411 ) ( EGT nr L 209,
5.9.1995 , s . 1 )."

Artikel 3

Texten till beslut nr 155 på isländska och norska som bifogas respektive språkversion till
detta beslut är båda lika giltiga .
(') EGT nr L 90, 11.4.1996, s. 38 .
(2 ) EGT nr L 209 , 5.9.1995 , s. 1 .
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Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.
Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 12 mars 1996 .
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT
NR 9/96

av den 26 mars 1996

om ändring av bilaga II ( Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) til
EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse
enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet ", särskilt artikel 98 i
detta, och

med beaktande av följande:
Bilaga II till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr
15/96 ( , ).

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/27/EG av den 29 juni 1995 om ändring av
rådets direktiv 86/662/EEG om begränsning av bullernivån hos hydrauliska grävmaskiner,
lindrivna grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare ( 2) skall införlivas
med avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.
Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 10 (rådets direktiv 86/662/EEG) i kapitel VI i
bilaga II till avtalet:
"— 395 L 0027: Europaparlamentets och rådets direktiv 95/27/EG av den 29 juni
1995 ( EGT nr L 168 , 18.7.1995 , s . 14)".
Artikel 2

Texterna till direktiv 95/27/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive
språkversion av detta beslut, är giltiga.
Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.
Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 26 mars 1996 .
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande

( ! ) Se sidan 17 i detta nummer av EGT.
( 2 ) EGT nr L 168 , 18.7.1995 , s . 14 .
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT
NR 17/96

av den 26 mars 1996

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering ) till
EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse
enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet", särskilt artikel 98 i
detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga II till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut
nr 14/96 (').

Kommissionens direktiv 95/3 1/EG av den 5 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för

sötningsmedel som används i livsmedel (2) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.

Artikel 1

1 . Följande strecksats skall läggas till i punkt 16 (rådets direktiv 78/663/EEG) i kapitel
XII i bilaga II till avtalet:
"— 395 L 0031 : Kommissionens direktiv 95/31/EG av den 5 juli 1995 (EGT nr
L 178 , 28.7.1995 , s. 1 )".

2. Följande punkt skall läggas till efter punkt 46 (kommissionens direktiv 89/107/EEG)
i kapitel XII i bilaga II till avtalet:
" 46.A. 395 L 0031 : Kommissionens direktiv 95/31/EG av den 5 juli 1995 som

fastställer särskilda renhetskriterier för sötningsmedel som används i livsmedel
( EGT nr L 178, 28.7.1 995, s. 1 )".

Artikel 2

Texterna till direktiv 95/31/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive
språkversion av detta beslut, är giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996 , under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén .
(') Se sidan 16 i detta nummer av EGT.
(2 ) EGT nr L 178 , 28.7.1995, s. 1 .
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Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 26 mars 1996.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT
NR 18/96

av den 26 mars 1996

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering ) till
EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse
enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet", särskilt artikel 98 i
detta , och

med beaktande av följande:
Bilaga II till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut
nr 38/94 (').

Kommissionens sjätte direktiv 95/32/EG av den 7 juli 1995 om analysmetoder för
kontroll av kosmetiska produkters sammansättning ( 2 ) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.
Artikel 1

Följande punkt skall läggas till efter punkt 6 ( kommissionens femte direktiv 93/73/EEG ) i
kapitel XVI i bilaga II till avtalet:
" 7. 395 L 0032 : Kommissionens sjätte direktiv 95/32/EG av den 7 juli 1995 om
analysmetoder för kontroll av kosmetiska produkters sammansättning ( EGT nr
L 178 , 28.7.1 995 , s. 20 )".
Artikel 2

Texterna till direktiv 95/32/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive
språkversion av detta beslut, är giltiga .
Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996 , under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén .
Artikel 4

Detta beslut sakll offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 26 mars 1996 .

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande

C ) EGT nr L 372, 31.12.1994, s. 11 .
(2 ) EGT nr L 178 , 28.7.1995 , s . 20 .
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT
NR 19/96

av den 26 mars 1996

om ändring av bilaga XIII (Transport ) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse
enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet ", särskilt artikel 98 i
detta, och

med beaktande av följande:
Bilaga XIII till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut
nr 74/95 0 .

Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller
av vägtransporter av farligt gods (2) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.
Artikel 1

Följande punkt skall läggas till efter punkt 17.C (rådets beslut 93/704/EG) i bilaga XIII
till avtalet:

" 17.D. 395 L 0050: Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga
förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (EGT nr L 249,
17.10.1995, s. 35 )".
Artikel 2

Texterna till direktiv 95/50/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive
språkversion av detta beslut, är giltiga .
Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.
Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 26 mars 1996.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande

O EGT nr L 57, 7.3.1996, s . 36 .
( 2 ) EGT nr L 249 , 17. 10.1995 , s . 35 .
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT
NR 20/96

av den 26 mars 1996

om ändring av bilaga XIII (Transport) til EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse
enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet", särskilt artikel 98 i
detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga XIII till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut
nr 8/96 (').

Rådets direktiv 95/21 /EF av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer

för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden
ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas
territorialvatten ( hamnstatskontroll ) ( 2 ) skall införlivas med avtalet.
HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.
Artikel 1

Följande punkt skall läggas till efter punkt 6 .A ( kommissionens förordning (EEG) nr
2158/93 ) i bilaga XIII till avtalet:
" 56 .B. 395 L 0021 : Rådets direktiv 95/21 /EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av
internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening
samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemen
skapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten ( hamnstat
skontroll ) ( EGT nr L 157, 7.7.1995 , s . 1 )".
Artikel 2

Texterna till direktiv 95/21/EG på isländska och norska, vilka bifogas respektive
språkversion av detta beslut, är giltiga .
Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996, under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.
Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 26 mars 1996 .
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande

O EGT nr L 102, 25.4.1996, s. 51 .
(2 ) EGT nr L 157, 7.7.1995, s. 1 .
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTENS BESLUT
NR 21/96

av den 26 mars 1996

om ändring av bilaga XIII ( Transport) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i dess lydelse
enligt protokollet med justeringar av avtalet, nedan kallat " avtalet ", särskilt artikel 98 i
detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga XIII till avtalet ändrades senast genom Gemensamma EES-kommitténs beslut
nr 8/960 .

Rådets resolution 95/C 264/01 av den 28 september 1995 om införande av telematik
inom sektorn för vägtransporter (2) skall införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.
Artikel 1

Följande punkt skall läggas till efter punkt 85 ( rådets resolution 95/C 169/03 ) i
bilaga XIII till avtalet:
" 86 . 395 Y 1011(01 ): Rådets resolution 95/C 264/01 av den 28 september 1995 om
införande av telematik inom sektorn för vägtransporter ( EGT nr C 264,
11.10.1995 , s . 1 )".
Artikel 2

Texterna till rådets resolution 95/C 264/01 på isländska och norska, vilka bifogas
respektive språkversion av detta beslut, är giltiga.
Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996 , under förutsättning att alla anmälningar
enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén.
Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 26 mars 1996 .
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. BENAVIDES

Ordförande

O EGT nr L 102, 25.4.1996 , s . 51 .
( 2 ) EGT nr C 264, 11.10.1 995 . s . 1 .
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EFTA:S ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

BESLUT AV EFTA:s ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET
NR 106/95/KOL

av den 31 oktober 1995

om skattebefrielse för glasbehållare från grundskatten på icke-återanvändbara dryckes
förpackningar (stöd nr 95-002 [Norge])

EFTA:s ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ('), särskilt
artikel 61-63 i detta,

med beaktande av avtalet mellan EFTA-staterna om inrättandet av en övervakningsmyn
dighet och en domstol ( 2), särskilt artikel 1 i protokoll 3 till detta,
efter att, i enlighet med ovan nämnda artiklar, ha gett de berörda parterna möjlighet att
lämna synpunkter på beslutet, och
med beaktande av följande:

I. SAKLÄGET
1 . Anmälan

EFTA:s övervakningsmyndighet mottog den 24 januari 1995 ett brev daterat den
20 januari 1995 ( ref. 95-512 A) i vilket den norska regeringen i enlighet med artikel 1.3 i
protokoll 3 till övervaknings- och domstolsavtalet anmälde sina planer på att medge
befrielse för glasförbehållare från grundskatten ( 3 ) på icke-återanvändbara dryckesför
packningar (" Grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer ", parlamentariskt beslut
St. prp. 1 [ 1994-1 995]), dvs. alla förpackningar som inte används mer än en gång för
samma ändamål utan att bearbetas. EFTA:s övervakningsmyndighet begärde i brev av den
3 februari 1995 (ref. 95-573 D ) ytterligare information av den norska regeringen. Den

begärda informationen lämnades till myndigheten genom fax (ref. 95-979 A) daterat den
15 februari 1995 och mottaget den 16 februari 1995 .

2. Stödåtgärdens innehåll och syfte

Den norska regeringen har föreslagit att glasförbehållare undantas från en indirekt skatt
på icke-återanvändbara dryckesförpackningar. Den nuvarande skattesatsen per förpack
ningsenhet är 0,70 norska kronor. Skattebefrielsen skall gälla lika för alla, såväl inhemska
som importerade glasförbehållare. Syftet med stödet är i första hand sektoriellt, dvs. att
säkra fortsatt produktion vid PLM Moss Glassverk A/S. PLM-gruppen hade tidigare
beslutat att lägga ner produktionen i Norge på grund av bristande lönsamhet.
(') Nedan kallat EES-avtalet.

(2) Nedan kallat övervaknings- och domstolsavtalet.
(3) Termen grundskatt ("grunnavgift") används bl.a. för att skilja denna skatt från den rörliga
miljöskatt som tas ut på återanvändbara förpackningar beroende på i vilken grad de återan
vänds .
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Lönsamheten för PLM Moss Glassverk A/S har enligt de norska myndigheterna avsevärt
påverkats av miljöbeskattningens utformning i Norge, i synnerhet av de skatter som lagts
på dryckesförpackningar. De norska skatterna på dryckesförpackningar och de energirela
terade skatterna är enligt anmälan osedvanligt höga jämfört med andra EES-länders . Den
norska regeringen har funnit att det är nödvändigt att motverka dessa effekter genom att
införa den föreslagna stödåtgärden.
PLM Moss Glassverk A/S är den största användaren av insamlat glasavfall som bearbetas
för återanvändning och betraktas därför av den norska regeringen som en mycket viktig
del av det norska glasåtervinningssystemet. De norska myndigheterna anser att det skulle
innebära ett allvarligt hot mot hela detta system om PLM-gruppen skulle lägga ner sitt
dotterbolag i Norge.

De norska myndigheterna anser att stödet är befogat med hänvisning till de undantag
som anges i artikel 61.3 c i EES-avtalet, med hänvisning till vikten av att glasproduktion
bibehålls i Norge, till miljöaspekter i sammanhanget och till de effekter en eventuell
nedläggning av företaget skulle ha på sysselsättningen i en region med industriell
tillbakagång.

3 . PLM Moss Glassverk A/S och marknaden för dryckesförpackningar
PLM Moss Glassverk A/S

PLM Moss Glassverk A/S är den enda tillverkaren av glasförbehållare i Norge. Företagets
produktionsanläggningar är belägna i Moss, den regionala administrativa huvudorten i
0stfolds fylke, där företaget är en av de större arbetsgivarna. Företaget är ett dotterbolag
till PLM-gruppen, vars styrelse har sitt säte i Sverige ( 1 ). PLM-gruppen övertog Moss
Glassverk A/S (2 ) efter det att företaget inställt sina betalningar 1989. PLM Moss

Glassverk har redovisat förluster sedan 1992. År 1993 var förlusten 10,3 miljoner norska
kronor.

PLM Moss Glassverk sysselsätter omkring 285 personer. Produktionsanlägningen består
av två smältugnar och fyra tillverkningsenheter, vilka samtidigt kan producera längs fem
löpande band. Smältugnarna har en livslängd på åtta år, varefter de måste byggas om. En
av smältugnarna kommer att förbrukas under loppet av 1995 , den andra år 1996.
PLM-gruppen måste därför besluta om att antingen reparera en smältugn provisoriskt till
en kostnad av 20 miljoner norska kronor eller att investera i en ny smältugn till en
kostnad av 33 miljoner. I båda fallen skulle investeringar i den andra smältugnen vara
nödvändiga.
Det första beslutsalternativet bygger på antagandet att produktionen i Norge gradvis

kommer att plana ut under perioden 1995-1998 med ökade investeringar och ökad
produktion i PLM-gruppens fabrik i Limmared i Sverige. Det andra alternativet kommer
att göra det möjligt att fortsätta produktionen i Norge efter år 2000. Ett villkor som
PLM ställt för att välja det andra alternativet är att produktionen i Norge bedöms gå
med förtjänst.

Den 5 december 1994 beslöt PLM-gruppen att i första hand successivt dra ner på

produktionen i PLM Moss Glassverk A/S. Efter samråd med den norska regeringen gick
PLM-gruppen dock med på det andra alternativet enligt ovan.
PLM Moss Glassverk A/S:s produktionsstatistik för 1990-1994 visar på betydande
fluktuationer både när det gäller värdet av och den faktiska volymen på företagets
produktion. Det värde per enhet på engångsförpackningar för läskedrycker, den produkt
kategori inom företaget som förväntas påverkas mest av undantaget från grundskatt, har
sjunkit under hela kontrollperioden.
(') PLM är en av Europas ledande tillverkare av förpackningar. PLM tillverkar och marknadsför en
rad konsumentförpackningar i metall, glas och plast.
(2 ) Grundat år 1898 .
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Stöd till PLM Moss Glassverk A/S

De norska myndigheterna har uppskattat PLM Moss Glassverk A/S:s ekonomiska vinst
till följd av skattebefrielsen för glasförbehållare till 13 miljoner norska kronor per år
genom att multiplicera antalet av företaget producerade engångsflaskor med skatten på
varje enhet, nämligen 0,70 norska kronor.
Under 1994 fick PLM Moss Glassverk A/S ett direkt stöd på 11 miljoner norska kronor
som den norska regeringen (') beviljat för år 1993 enligt ett tillfälligt stödprogram för
insamling och återvinning av glas in Norge. Norsk Glassgjenvinning A/S, det företag som
specialiserat sig på insamling och bearbetning av glas för återanvändning som råmaterial,
fick under 1994 från samma program ett bidrag på 1 miljon norska kronor. Det tillfälliga
stödprogrammet avslutades den 31 december 1994 .

Den norska marknaden för dryckesförpackningar
Marknaden för dryckesförpackningar kan inte särhållas från marknaden för drycker. Ur
konsumentens synpunkt görs normalt ett samtidigt val mellan olika drycker och olika
förpackningar. Ur producentsynpunkt sker tillverkningen av förpackningen, alltefter
förpackningsmaterialet, ofta samtidigt med produktionen och " buteljeringen " av drycken.
Glasförbehållare måste dock framställas i en separat process .

Följande upplysningar som bygger på ett omfattande underlag visar på några centrala
karaktäristiska drag när det gäller den norska marknaden för drycker och dryckesför
packningar.

Öl säljs vanligtvis på returglas (marknadsandel på 72% för 1993 ) eller tappat från kran
(marknadsandel på 27% för 1993 ). Vad gäller icke-återanvändbara förpackningar täcker
plåtburkar endast 1 % av ölmarknaden. Plastförpackningar används uppenbarligen endast
i ytterst ringa utsträckning.
Vad gäller kolsyrade läskedrycker har returförpackningar av plast trängt ut glasflaskor
från marknaden. Marknadsandelen för returglas föll från 88% 1990 till 26% 1993 ,
medan plastförpackningar ökade sin andel från 1 % 1990 till 73 % 1993 ( 2 ). Vad beträffar
öl behöll plåtburkarna en stabil andel på 1% . Marknadsandelarna för glasförbehållare
för juicer och andra icke kolsyrade läskedrycker förefaller vara relativt stabil, även om
den information som finns tillgänglig visar på en viss minskning av glasförbehållare även
på denna sektor av marknaden.
Den sammanlagda konsumtionen i Norge 1994 var 219 miljoner liter öl, 526 miljoner
liter kolsyrade läskedrycker och 200 miljoner icke kolsyrade läskedrycker.
Nästan allt öl som säljs på returglas är av inhemskt ursprung medan importerat öl
huvudsakligen säljs på burk och engångsglas samt i ringa utsträckning på returglas.
Hälften av all starksprit, vin och starköl säljs i returglas, hälften i engångsglas. Nästan
alla drycker av dessa slag som säljs på returglas är av inhemskt ursprung, medan alla som
säljs på engångsglas är importerade . Kolsyrade drycker som säljs i returförpackningar
(glas och PET) är huvudsakligen producerade inom landet, medan sådana som säljs i
engångsförpackning ( huvudsakligen burkar) är uteslutande importerade.

Tabell 1 nedan bygger på statistik ( 3 ) som publicerats av den norska branschorganisatio
nen för förpackningsproducenter ( 4 ). Klassificeringen enligt Harmoniserade systemet gör
det inte möjligt att entydigt fastställa om dryckerna är förpackade i metall- eller

plastförpackningar vid export eller import. Sådana förpackningar har därför inte tagits
med i tabell 1 . Tabellen visar en allmän ökning av exporten av glasflaskor för alkoholhal
( J ) Budsjettinstilling S II ( 1993—1994 ), kapitel 1442, post 70.

(2) Enligt energi- och industriministeriet ökade marknadsandelen för returförpackningar i plast
ytterligare till ungefär 93% under 1994 på bekostnad av glasförbehållare.
(3) Källa: NOS Utenrikshandel.
(4) Den Norske Emballasjeforening-Emballasjeindustriens Landsforening (EIL).
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tiga och alkoholfria produkter, flaskor som kan ha tillverkats endast av PLM Moss
Glassverk A/S . Denna iakttagelse stämmer väl överens med PLM-gruppens beslut att
lägga ner sin produktionsanläggning i Sverige ( Hammar) och överföra delar av produktio
nen till Norge efter det att den förvärvat Moss Glassverk A/S. Importen av glasflaskor till
Norge ökade under samma period, men volymerna var mindre.

Tabell 1

Import och export av dryckesförpackningar

1990

Varuslag

HS-nr

I

I

1993

1991

Import

Export

(milj .

( milj .

Import
( milj .

Export
(milj .

Import
(milj.

Export
( milj .

NOK )

NOK)

NOK )

NOK )

NOK)

NOK )

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

Glasförbehållare
7001.9001
7001.9002

Flaskor för öl
mineralvatten

och

Flaskor för vin, sprit
eller juice

7001.9005

Andra flaskor

4 . Skatter på dryckesförpackningar

Grundskatten (" grunnavgift") på engångsförpackningar för drycker infördes den 1 ja
nuari 1994 ( 1 ). Den skattesats som gäller från den 1 januari 1995 är 0,70 norska kronor
per enhet. Skatten utgår på alla engångsförpackningar oberoende av återvinningsgraden.
Som engångsförpackning definieras (2) alla förpackningar som inte får återanvändas för
samma ändamål . Grundskatten tas ut på alla engångsförpackningar ( 3 ) för drycker utom
a ) mjölk och mjölkprodukter, b) drycker baserade på kakao, choklad eller koncentrat av
sådana produkter och c ) produkter i pulverform. Ett undantag för drycker baserade på te
och kaffe avskaffades den 1 januari 1995 .
Skatten utgår på samma sätt för alla förpackningar antingen vid importen eller då
drycken fylls på den förpackning som avslutar produktionen. Grundskatten betalas inte
direkt av PLM Moss Glassverk A/S. Skatten utgår inte på dryckesförpackningar som
exporteras från Norge.
Grundskatten granskas fortlöpande av övervakningsmyndigheten vad gäller dess överens
stämmelse med artikel 14 i EES-avtalet.

En rörlig miljöskatt (4) på i princip alla dryckesförpackningar infördes vid sidan av
grundskatten den 1 juli 1993 . Skattens storlek varierar beroende på graden av återvinning
för varje förpackningskategori i enlighet med de bestämmelser som gäller för återläm
ningssystemen för dryckesförpackningar. Hela skatten på engångsförpackningar är 3,00
norska kronor per enhet, medan den reducerade skatten för returglas är 1,05 norska
kronor. Insamlings- och återvinningssystem finns inte för andra dryckesförpackningar än
glas . Sådana system är emellertid under utarbetande ( 5 ).
(') St.prp. nr 1 ( 1994-1995 ) Skatter og avgifter til statskassen. Grunnavgift på engangsemballasje for
drikkevarer .

(2) Paragraf 2 punkt b i "Forskrifter om grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer fastsatt av
Finansdepartementet 30. desember 1993 ".
( 3 ) Med en volym på mindre än 4 liter.
(4) Miljöskatten och bestämmelserna om returglassystemet beskrivs nämare i myndighetens beslut av

den 13 april 1995 om inledande av undersökningsförfarande ( EGT nr C 212, 17.8.1995 , s. 6).
(-5 ) Den norska industrin slöt den 14 september 1995 fyra avtal med miljödepartementet om
återvinning av andra förpackningsmaterial.
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5 . Det norska systemet för insamling och återvinning av glasavfall
Insamlingen och återvinningen av glasförbehållare baserar sig på de regler som fastställs i
bestämmelserna om återlämningssystemet för dryckesförpackningar av den 10 december
1993 .

Glasinsamling startade i Norge 1988 . År 1992 tog PLM Moss Glassverk A/S initiativet
till grundandet av Norsk Glassgjenvinning A/S (NGG), det företag som specialiserat sig
på insamling och bearbetning av glas för återanvändning som råmaterial . NGG startade
sin verksamhet 1993 och är godkänt som återlämningsystem av den norska miljövårds
myndigheten i enlighet med de ovan angivna bestämmelserna . Den förväntade återläm
ningsfrekvensen i NGG:s system uppskattas bli 65% under 1995 . Kostnaden för detta
återlämningssystem täcks av en återvinningsavgift per enhet glasförpackning till NGG,
som betalas av medlemmarna i NGG och företagets vinst på försäljningen av bearbetat
glasavfall . Medlemmarna i NGG är därför skyldiga att, alltefter ifrågavarande glasförbe
hållares miljöegenskaper, betala grundskatten (= 0,70 norska kronor per enhet), den
reducerade miljöskatten ( 35% av hela miljöskatten = 1,05 norska kronor per enhet )
förutom återvinningsavgiften till NGG.
NGG köper upp glasavfall från kommuner som samlar in det separat. Glasavfallet
bearbetas av NGG innan det säljs som råmaterial till PLM Moss Glassverk A/S eller
andra uppköpare. NGG tar emot allt glasavfall, inbegripet glasavfall från PLM Moss
Glassverk A/S och importerat glas . Detta innebär att mer glas samlas in ( 38 000 ton
1995 ) än vad som kan återvinnas av PLM Moss Glassverk A/S ( 25 000 ton 1995 ). Man
har därför undersökt nya metoder för att återvinna glasavfall . Under år 1995 har detta
resulterat i att det glasavfall som samlats in av NGG används för produktion av
mineralull av speciell kvalitet (" glava "). NGG:s leveranser till produktionen av "glava "
beräknas uppgå till ca 6 000 ton under 1995 . Ett projekt har satts igång av det norska
forskningsinstitutet SINTEF för att undersöka användningen av glasavfall som råmaterial
i produktionen av kvalitetsbetong ( glasbetong). Detta projekt befinner sig dock fortfa
rande i ett tidigt skede . Något sätt varmed man kan utnyttja återstående 7 000 ton har
man ännu inte kommit på, men man håller på att undersöka exportmöjligheterna.
II. FÖRFARANDEN ENLIGT ARTIKEL 1.2 I PROTOKOLL 3
TILL ÖVERVAKNINGS- OCH DOMSTOLSAVTALET

1 . Undersökningsförfarande

EFTA:s övervakningsmyndighet beslutade den 13 april 1995 ( beslut nr 40/95/KOL) att
inleda det formella undersökningsförfarandet beträffande det föreslagna stödet. Den
norska regeringen underrättades om beslutet i ett brev av den 18 april 1995 (vår ref.
95-2478-D ) som innehöll en kopia av myndighetens beslut av den 13 april 1995 . I brevet
uppmanades den norska regeringen att inkomma med sina synpunkter inom en månad
från mottagandet av beslutet och att förse myndigheten med all den information den
behövde för att kunna pröva ärendet. Den norska regeringen erinrades om sin skyldighet
att inte låte de planerade åtgärderna träda i kraft förrän undersökningsförfarandet hade
lett till ett slutligt beslut. Den norska regeringen inkom i brev av den 30 maj 1995 ,
mottaget samma dag (ref. 95-3289 A ), med sina synpunkter på myndighetens beslut. Det
föreslagna stödet diskuterades vid ett möte med de norska myndigheterna den 12 juni
1995 .

EG-kommissionen informerades i enlighet med protokoll 27 till EES-avtalet genom en
kopia av beslutet. Huvudpunkterna i beslutet offentliggjordes i form av en notis i
EES-avsnittet av Europeiska gemenskapernas officiella tidning ( EGT nr C 212 av den

17 augusti 1995, sidorna 6-13 ) och i EES-tillägget till denna . På så sätt informerades de
EFTA-stater som är parter i EES-avtalet, EU:s medlemsstater samt övriga berörda parter,
och de uppmanades att inkomma med sina synpunkter inom en månad från dagen för
offentliggörandet.
Myndigheten mottog synpunkter från följande berörda parter: Beverage Can Makers
Europé ( ref. 95-5245 A ), Elopak A/S (ref. 95-5376 A), Tetra Pak A/S (ref. 95-5374 A ),
Prosess- og foredlingsindustriens Landsforening (ref. 95-5416 A ) och Norges Dagligvare
handels Förbund (ref. 95-56 18 A). Myndigheten förmedlade i brev av den 21 september
1995 ( ref. 95-5504 D ) och den 4 oktober 1995 ( ref. 95-5800 D ) kopior av synpunkterna

från dessa parter till den norska regeringen och uppmanade den att inkomma med sina
kommentarer. Den norska regeringens kommentarer mottogs per fax den 20 oktober
1995 ( ref. 95-6092 A).
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2 . Den norska regeringens synpunkter
De norska myndigheterna betonar två faktorer beträffande avsteget från det allmänna
förbudet mot statligt stöd enligt artikel 61.1 med hänvisning till artikel 61.3 c och i
anslutning till detta för reglerna för statligt stöd för miljöskydd. För det första betonas
den väsentliga roll som PLM Moss Glassverk A/S spelar i det norska systemet för
återvinning av glasavfall och för det andra de negativa effekter skatten har på företagets
ekonomi. I kombination med andra miljöskatter och med de besvärliga och snabbt
växlande marknadsförutsättningarna anser de att företaget har lidit allvarligt avbräck av
att den nya miljöbeskattningen på dryckesförpackningar införts.
De norska myndigheterna medger att det föreslagna undantaget från grundskatt för
glasförbehållare utgör ett statligt stöd i den mening som åsyftas i artikel 61 i EES-avtalet
och har därför anmält det föreslagna stödet till myndigheten. De medger också att
artikel 61 EES inte kan utnyttjas för att kringgå reglerna i avtalet om den fria rörligheten
för varor. Man hävdar dock att ett undantag från grundskatt för returglas inte kan ha en
sådan inverkan . Myndigheterna finner inte att skattelättnaden ger upphov till diskrimine
ring mellan inhemska och importerade produkter, och man hänvisar till det faktum att
allt engångsglas, även det importerade, kommer att undantas från grundskatten.
De norska myndigheterna anser vidare att undantagsbestämmelserna i artikel 61.3 c i det
aktuella fallet möjliggör ett undantag från det allmänna förbudet för stöd enligt
artikel 61.1 . Man hänvisar till paragraf 15.4.3.1 i riktlinjerna för statsstöd (*), som tillåter
statsstöd i samband med avfallshantering och tillfällig befrielse från nya miljöskatter.

Med hänvisning till marknadssituationen när det gäller bearbetat glasavfall i Norge och
systemet för återvinning av glasavfall (2) kommer de norska myndigheterna fram till att
återvinningssystemet för glas i hög grad är baserat på PLM Moss Glassverk A/S:s
kapacitet när det gäller återvinningen, eftersom det för närvarande inte finns något
lönsamt alternativ. Om den enda norska glasfabriken skulle läggas nedskulle detta hota
hela systemet.
Med hänvisning till paragraf 15.4.3.3 i riktlinjerna för statsstöd som, då det är
nödvändigt, medger tillfällig befrielse från nya miljöskatter för att motverka förlorad
konkurrenskraft till följd av sådana skatter, och som svar på myndighetens fråga om en
försämrad konkurrenskraft verkligen uppstått, anser de norska myndigheterna att PLM
Moss Glassverk A/S:s försämrade konkurrensmöjligheter måste ses i ett större samman
hang. I överensstämmelse med sin ursprungliga anmälan, senare kompletterad med
statistik, finner de att det är tillräckligt dokumenterat att PLM Moss Glassverk A/S har
haft en kraftig nedgång i efterfrågan på sina produkter, bl.a. på grund av att nya
produkter ( plastflaskor) introducerats på marknaden . Denna situation har accentuerats
genom att olika miljöskatter har införts, vilka alla inom loppet av en kort tid har
påverkat PLM Moss Glassverk A/S.
Det faktum att grundskatten inte utgår på exportvaror innebär inte, enligt de norska
myndigheterna, att PLM Moss Glassverk A/S:s internationella konkurrenskraft inte
påverkas. Grundskatten uppfattas som ett hinder när det gäller att etablera och bibehålla
en stabil inhemsk produktionsbas, och en sådan bedöms vara en grundförutsättning för

att kunna konkurrera utomlands. Å andra sidan kan det i detta fall, eftersom glas i stor
utsträckning är en inhemsk vara som är billig men skrymmande, så att långa transporter
av det inte är särskilt lönsamma, inte anses rimligt att bedöma konkurrenskraften utifrån
exportmöjligheterna . Det är emellertid enligt de norska myndigheterna uppenbart att
företaget, sett i ett större sammanhang, har fått minskad konkurrenskraft, en minskning
som förstärkts genom grundskatten.

Slutligen framhåller de norska myndigheterna, liksom i den ursprungliga anmälan, att
man vid beslutsfattandet måste ta i beaktande den svåra sysselsättningssituation som

råder i 0stfold fylke, där PLM Moss Glassverk A/S utgör en viktig del av den industriella
basen i Moss, liksom beslutes konsekvenser för den enda glastillverkaren i Norge samt
den osäkerhet som beslutet kan framkalla vad beträffar det norska glasinsamlings
systemet.

(') Formella och materiella bestämmelser inom området för statsstöd antagna av myndigheten den
19 januari 1994 .
( 2 ) Se avsnitt I punkt 5 i detta beslut.
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3 . De berörda parternas synpunkter
Beverage Can Makers Europé (') ( BCME) hävdar att Norge redan gör skillnad mellan
återanvändning (returglas) och återvinning ( engångsglas ) såtillvida att grundskatten
drabbar dem som säljer drycker i icke-återanvändbara förpackningar, oberoende av om

dessa återvinns eller ej , och att denna beskattning skärps ytterligare genom tillkomsten av
en rörlig miljöskatt på återvinningsbara förpackningar beroende på i vilken grad de
återvinns. Det föreslagna stödet skulle därför ytterligare diskriminera burkar och göra
återvinningssystemet för glas mera lönsamt utan att ge återvinningen av andra förpack
ningsmaterial motsvarande undantag. BMCE uppfattar förslaget om stöd som ologiskt då
det hotar att snedvrida konkurrensen och till följd därav utgör ett handelshinder.

Elopak A/S och Tetra Pak A/S (2 ) anser att det föreslagna undantaget från skatt för
engångsförpacknmgar av glas inte bör medges då det skulle diskriminera andra slag av
dryckesförpackningar och därigenom strida mot innehållet i och avsikten med EES-avtalet
Grundskatten i sig uppfattas stå i konflikt med EES-avtalet och inte vara försvarbar ur
miljösynpunkt. Grundskatten drabbar enligt företagen särskilt dryckesförpackningar av
kartong, eftersom mer än 2/3 av de förpackningar som ålagts skatt i dag är av denna
kategori. Företagen säger att flera analyser av livslängden visar att dryckesförpackningar
av kartong miljömässigt är att föredra framför andra former av dryckesförpackningar inräknat återanvändbara sådana för drycker som mjölk och juicer. Producenter och
påfyllare av dryckeskartonger i Norge har nu också infört ett av industrin finansierat
system för insamling och återvinning, Norsk Returkartong A/S , som löser avfallsproble
men med dryckeskartongerna.

En skattelättnad för glasflaskor skulle få en mycket negativ effekt på försäljningen och
användningen av dryckeskartonger, då glasflaskor utgör den mest sannolika ersättningen
för juiceförpackningar i kartong. En diskriminering på 0,70 norska kronor per produkt
till förmån för glasflaskor skulle lätt kunna leda till en förändring av efterfrågan i fråga
om juiceförpackningar. Engångsflaskor är avsevärt tyngre ( 10-30 gånger) än kartong och
avfallsproblemen skulle dramatiskt öka genom en förändring, även med höga returande
lar. Konsekvenserna skulle sålunda bli de motsatta mot den norska regeringens avsikt
med grundskatten.

Elopak A/S och Tetra Pak A/S anser att den statistik som lagts fram av de norska
myndigheterna inte är aktuell. Om siffrorna för 1994 hade presenterats skulle de enligt
företagen visat på en ökning av användningen av engångsförpackningar på grund av den
framgång som nya drycker haft, t.ex. Snapple och Fruitopia, som båda säljs i engångsflas
kor.

Prosses- og foredlingsindustriens Landsforening ( PIL)( 3 ) anför som huvudsakligt argu
ment att en skattepolitik som gör åtskillnad mellan olika material för dryckesförpack
ningar inte har något miljöbetingat berättigande . PIL har nyligen (4) i samarbete med
andra industriorganisationer ingått avtal (5 ) med miljödepartementet och industrin om
ökad avfallsåtervinning. Avtalen gäller återlämningsordningar som skall finansieras
genom privata avgifter från industrin själv. PIL anser att det nuvarande skattesystemet
utgör ett hinder för ett återvinningssystem som jämställer avfallet av dryckesförpack
ningar med annat förpackningsavfall, och PIL anser systemet vara oförenligt med ovan
angivna avtal.

Norges Dagligvarehandels Förbund (DF)(6) hänvisar till de problem som leverantörer av
hushållsvaror har upplevt när de försökt införa ett återlämningssystem för glas-, metall
(') Beverage Can Makers Europé, grundat 1990, beskriver sig som en organisation utan vinstintresse
som företräder den europeiska dryckesförpackningsindustrin.
(2) Elopak A/S och Tetra Pak A/S är norska producenter av dryckesförpackningar av främst
kartong.

(3) Prosess- og foredlingsindustriens Landsforening räknar de flesta norska producenter av dryckes
förpackningar, inbegripet PLM Moss Glassverk A/S, bland sina medlemmar.
(4) Avtalen slöts den 14 september 1995 .

(s) I avtalen anges de nivåer för insamlande och återvinning som eftersträvas vad gäller plast, metall,
kartong och brunt papper.
(6) Norsk sammanslutning av leverantörer av allmänna hushållsvaror (specerier).
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och PET-avfall på grund av det norska skattesystemet för dryckesförpackningar. Man
hänvisar till den s.k. "Resirk-gruppen" (') i vilken DF ingår. Gruppen har lämnat en
ansökan till norska miljöskyddsmyndigheten (SFT (2) om inrättande av ett återlämnings
system för engångsförpackningar. Detta system för förpackningsavfall kan godkännas av
SFT. Emellertid kommer drycker i engångsförpackningar fortfarande att vara beskattade
per enhet med 1,30 norska kronor plus moms (3). Skattesystemet för dryckesförpack
ningar anses av DF underminera "Resirk-systemets " ekonomiska bärkraft och därmed
visa att det norska skattesystemet för dryckesförpackningar har till följd att konkurrens
från importerade varor diskrimineras.

Den norska regeringen gjorde inga särskilda kommentarer till ovanstående synpunkter.

III.

BEDÖMNING

Den föreslagna åtgärden innebär statligt stöd

De norska myndigheterna har genom sin anmälan av den 20 januari 1995 fullgjort sin
skyldighet enligt artikel 1.3 i protokoll 3 till övervaknings- och domstolsavtalet att
anmäla planer på att bevilja eller förändra stöd.

Eftersom stödet skall utgå i form av befrielse från en skatt som påförts av den norska
regeringen skall det beviljas av staten av statsmedel. Även om befrielsen från grundskatten
på engångsförpackningar för drycker tillämpas lika på både inhemska och importerade
produkter och inte gynnar den enda norska tillverkaren av glasförbehållare, PLM Moss
Glassverk A/S i förhållande till andra tillverkare av glasförbehållare inom EES, kan man
ändå dra slutsatsen att åtgärden innebär ett statligt stöd. En befrielse från grundskatten
på glasförbehållare kommer i första hand att gynna PLM Moss Glassverk A/S i dess
egenskap av ledande tillverkare av glas på den norska marknaden. Företagets produktion
kommer att gynnas av befrielsen från grundskatten på dess produktion av engångsglas för

drycker. Återstoden av den ekonomiska förmån som skattebefrielsen för glasförbehållare
utgör kan säkert komma åtskilliga tillverkare av glasförbehållare och andra aktörer på

marknaden för dryckesvaror till godo. Men eftersom PLM Moss Glassverk A/S inom EES
har att möta faktisk och potentiell konkurrens från likartade alternativ av annat

förpackningsmaterial än glas, hotar stödet att snedvrida konkurrensen och påverka
handeln inom det område som täcks av EES-avtalet. Därför dras slutsatsen att den

föreslagna åtgärden innebär ett stöd av det slag som beskrivs i artikel 61.1 i EES-avtalet.
Denna slutsats bestyrks av de synpunkter som inlämnats till myndigheten av de berörda
parterna och de norska myndigheterna.

Undantag från det allmänna förbudet mot statligt stöd
Inom ramen för inledandet av förfarandet bedömde myndigheten huruvida någon av
undantagsklausulerna i artiklarna 61.2 och 61.3 i EES-avtalet var tillämpliga för att
kunna undanta stödet från det allmänna förbudet mot stöd i artikel 61.1 . Slutsatsen var

att de undantag som anges i artikel 61.2 a-c och artikel 61.3 a, b och d inte är tillämpliga
i det föreliggande fallet.
I sin anmälan och i sina kommentarer betonar de norska myndigheterna, som ett
bidragande argument för det föreslagna stödet, det besvärliga industri- och sysselsätt
ningsläget i 0stfolds fylke, där företaget utgör en viktig del av den industriella basen i
Moss. Myndigheten har funnit att undantagen för regionalt stöd i artikel 61.3 a och c
inte är tillämpliga i det föreliggande fallet, eftersom 0stfolds fylke inte ingår i något
norskt stödområde (4), berättigat till regionalt stöd, och de norska myndigheterna varken
har föreslagit någon ändring av kartan över stödområden eller hänfört stödet till något
allmänt system för regionalt stöd.
(') I " Resirk-gruppen " ingår företrädare för detaljhandeln, bl.a . bryggerier och producenter av
mineralvatten .

(2 ) Statens forureningstilsyn.
( 3 ) Mervärdesskatt.
(4) Beslut av den 16 november 1994 om kartan över stödområden (Norge), 157/94/KOL (EGT nr
C 14, 19.1.1995 , s. 4 ).
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I den anmälan och de synpunkter som Norge lämnat till myndigheten i samband med
undersökningsförfarandet försöker man motivera det föreslagna stödet huvudsakligen
med hänvisning till behovet av att befria PLM Moss Glassverk A/S från de negativa
ekonomiska effekterna av grundskatten på engångsglas för drycker, för att på så sätt
säkerställa det norska systemet för återvinning av glasavfall. Därför, och i överensstäm
melse med beslutet att inleda undersökningen, bedöms artikel 61.3 c vara den enda
relevanta undantagsklausul enligt vilken det föreslagna stödet kan prövas, eftersom denna
artikel anger möjligheten att medge "stöd för att underlätta utveckling av vissa närings
verksamheter ... när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som
strider mot det gemensamma intresset", och detta särskilt i samband med reglerna om
stöd för miljöskydd enligt kapitel 15 i riktlinjerna för statsstöd.
För att kunna komma i fråga för någon som helst av undantagsklausulerna krävs att
åtgärderna inte står i strid med andra bestämmelser i EES-avtalet, t.ex. bestämmelserna
om fri rörlighet för varor.
Stödet skulle i första hand förbättra PLM Moss Glassverk A/S:s ekonomiska situation och

göra det möjligt för företaget att ta en större andel av förpackningsmarknaden. Stödet
skulle inte vara kopplat till nyinvesteringar, skapande av arbetstillfällen eller andra
tidsbegränsade insatser, och det skulle sålunda utgöra ett driftsstöd.
Driftsstöd baserat på miljöskäl

Enligt paragraf 15.4.3.1 i riktlinjerna för statsstöd skall EFTA:s övervakningsmyndighet
normalt inte godkänna driftsstöd som befriar företag från kostnader som uppstår till följd
av de föroreningar och olägenheter som de förorsakar. Myndigheten kan dock under
vissa noga definierade omständigheter göra undantag från denna princip . EG-kommissio
nen har gjort sådana på avfallshanteringens område och i fråga om befrielse från
miljöskatter. Dessa undantag har gjorts efter bedömningar i varje enskilt fall och mot
bakgrund av de strikta kriterier som skall tillämpas inom de nämnda områdena. Dessa är
att stödet

1 ) utgår som ersättning endast för merkostnader i produktionen jämfört med gängse
kostnader,

2) är tidsbegränsat och avtar med tiden, så att en minskning av föroreningarna och
införande av ett effektivare resursutnyttjande uppmuntras och påskyndas,
3 ) inte strider mot andra bestämmelser i EES-avtalet, särskilt inte mot dem som rör fri
rörlighet för varor och tjänster.

Vad gäller det första av dessa kriterier konstaterar myndigheten att den merkostnad vid
tillverkning av dryckesvaror tappade på engångsglas som orsakas av grundskatten
kompenseras genom den föreslagna befrielsen. Det föreslagna stödet synes därmed
uppfylla det första villkoret.

Vad gäller det andra villkoret har den norska regeringen utfäst sig " att noga följa
utvecklingen av marknaden för returglas och om så behövs ompröva behovet av ett
undantag från grundskatt för returglas ". Myndigheten anser inte att denna utfästelse är
tillräcklig för att tidsbegränsa stödets varaktighet. Stödet kan alltså inte betraktas som
tidsbegränsat, eftersom det beviljas på obestämd tid. Inte heller är stödet tänkt att avta
med tiden utan det skulle rent av kunna öka, nämligen om grundskatten, på vilken stödet
beräknas, skulle höjas. Det andra villkoret för medgivande av driftsstöd är således inte
uppfyllt.

Beträffande det tredje villkoret anser myndigheten att förslaget att undanta glas från
grundskatten skulle leda till en skillnad i beskattning vad gäller grundskatten mellan
återvinningsbart glas och återvinningsbara förpackningar av andra material såsom PET
eller metall. Skillnaden förefaller vara motiverad av att man vill göra ett system för
återvinning av glas lönsamt medan återvinning av annat förpackningsmaterial inte
underlättas genom en motsvarande befrielse från grundskatten . Det måste därför antas att

slopandet av grundskatten på återvinningsbart glas faktiskt innebär en annorlunda
beskattning av liknande eller konkurrerande inhemska produkter. Vissa av de förpack
ningar på vilka grundskatt även fortsättningsvis skulle utgå, t.ex. aluminiumburkar,
används dessutom i stor utsträckning för utländska produkter, medan sådana produkter
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som är undantagna från grundskatten, vare sig på grund av sin återanvändbarhet eller
genom att glasflaskor är undantagna från grundskatten, oftast skulle användas för
inhemska produkter. Alltså förefaller det föreslagna undantaget leda till att en skatt läggs
på visse importerade produkter utöver den som läggs på liknande eller konkurrerande
inhemska produkter.

Synpunkterna i föregående stycke bekräftas i hög grad av de synpunkter som kommissio
nen fått från beörda parter. I dessa påpekas också att grundskatten kan utgöra ett hinder
om man vill utveckla ett återvinningssystem för andra förpackningsmaterial än glas.
Synpunkterna från de norska myndigheterna motsäger inte denna uppfattning. Därför
kan myndigheten inte dra slutsatsen att det föreslagna undantaget för glas från grund
skatten skulle innebära ett skattesystem som är förenligt med artikel 14 i EES-avtalet.
Alltså är det tredje villkoret för driftsstöd inte uppfyllt.
Befrielse från miljöskatter

Enligt paragraf 15.4.3.3 i riktlinjerna för statsstöd kan tillfällig befrielse från nya
miljöskatter medges om detta är nödvändigt som kompensation för förlorad konkurrens
kraft, särskilt sett ur ett internationellt perspektiv. Det bör framhållas att detta krav i det
föreliggande ärendet måste ses som ett tilläggskrav till de villkor för beviljande av
driftstöd av miljöskäl som behandlats ovan.
De nuvarande beskattningen, från vilken ett undantag föreslås, förefaller ha varit avsedd
att av miljöskäl minska användningen av icke-återanvändbara dryckesförpackningar,
eftersom de norska myndigheterna i överensstämmelse med sin uppfattning om en
avfallsordning prioriterar återanvändning mer än materialåtervinning och förnybar energi.
En ofrånkomlig konsekvens av detta är att producenter och importörer av sådana
förpackningar kommer att drabbas av skatten. I sitt beslut att inleda undersökningen
konstaterade myndigheten att PLM Moss Glassverk A/S föreföll kunna åtminstone delvis
kompensera sig för förluster på marknaden för icke-återanvändbara förpackningar genom
ökad efterfrågan på marknaden för återanvändbara sådana, och vidare att skatten på
icke-återanvändbara glasförbehållare tillämpas på alla sådana förpackningar, vare sig de

tillverkas av PLM Moss Glassverk A/S eller importeras. Å andra sidan utgår inte skatten
på glasförbehållare som exporteras från Norge. Därför förefaller inte den internationella
konkurrenskraften för PLM Moss Glassverk A/S:s produktion påverkas av skatten på
icke-återanvändbara glasförbehållare.

De norska myndigheterna hävdar att frågan om förlorad konkurrenskraft, särskilt i ett

internationellt perspektiv, måste ses i ett större sammanhang, eftersom företaget har
påverkats negativt även av andra miljöskatter och har mött en minskad efterfrågan på
sina produkter, huvudsakligen på grund av att nya produkter (plastflaskor) introducerats.
De norska myndigheterna menar vidare att det faktum att skatten inte utgår på
exportvaror inte betyder att inte företagets internationella konkurrenskraft har påverkats.
Det är, menar de, uppenbart att företaget har gjort en förlust och att grundskatten är ett
hinder när det gäller att skapa och befästa ett tillräckligt inhemskt produktionsunder
lag.

Myndigheten ifrågasätter i princip inte argumentet att ett visst inhemskt produktionsun
derlag kan vara en förutsättning för den som vill delta i den internationella konkurrensen.
De norska myndigheterna har emellertid inte gjort någon bedömning av vilka ytterligare
förluster företaget har drabbats av till följd av andra miljöskatter än grundskatten.
Myndigheten ifrågasätter inte att företaget har lidit en förlust genom införandet av
grundskatten. Detta är uppenbart eftersom det är en direkt följd av det egentliga syftet
med grundskatten, nämligen att minska efterfrågan på alla icke-återanvändbara dryckes
förpackningar oberoende av material. Men företaget kan dra fördel av en befrielse från
grundskatten bara genom att tillmötesgå en ökad efterfrågan på icke-återanvändbara
dryckesförpackningar eller genom att utveckla nya typer av icke-återanvändbara dryckes
förpackningar, vilket i sig skulle stå i strid med den norska modellen för avfallsordning.
Vidare har de norska myndigheterna inte framlagt några bevis på att glasförbehållare har
mindre skadliga effekter på miljön än andra förpackningsmaterial. Därför drar myndighe
ten slutsatsen att företagets minskade konkurrenskraft huvudsakligen är av strukturell
natur till följd av att nya, konkurrerande ersättningsmaterial har introducerats. Således är
inte heller detta tilläggsskrav för att medge befrielse från miljöskatter uppfyllt.
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Slutsats

Av de skäl som anges ovan och oberoende av vad som kan bli resultatet av myndighetens

prövning av grundskattens överensstämmelse med artikel 14 i EES-avtalet, måste den
slutsatsen dras att det föreslagna stödet inte uppfyller kraven på undantag för " stöd för
att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter ... när det inte påverkar handeln i
negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset" enligt
artikel 61.3 c. Norge får därför inte låta den föreslagna åtgärden träda i kraft.

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

1 . EFTA:s övervakningsmyndighet har beslutat att inte godkänna det anmälda stödet till
PLM Moss Glasswerk A/S i form av ett undantag från grundskatten på icke
återvändbara dryckesförpackningar för glasförbehållare ( stöd 95-002 ).
2. Den norska regeringen får inte låta den föreslagna åtgärd som anges i artikel 1 träda i
kraft.

3 . EG-kommissionen har underrättats i enlighet med protokoll 27 d i EES-avtalet genom
en kopia av beslutet.

4. Övriga EFTA-stater som är parter i EES-avtalet, EG:s medlemsstater och berörda
parter har underättats genom offentliggörande av beslutet i EES-avsnittet av Europe
iska gemenskapernas officiella tidning och i EES-tillägget till denna.
5. Detta beslut, vars engelska text äger giltighet, riktar sig till Norge.

Utfärdat i Bryssel den 31 oktober 1995 .
På EFTA:s övervakningsmyndighets vägnar
Knut ALMESTAD

Ordförande
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BESLUT AV EFTA:S ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET
nr 124/95/KOL

av den 6 december 1995

om den sjätte ändringen av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för
statligt stöd

EFTA:S ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

har ändrat procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd ( 1 ),
antagna den 19 januari 1994 (2 ) senast ändrade den 9 juni 1995 ( 3 ), på följande sätt:

1 . Kapitel 6 i riktlinjerna för statligt stöd skall ersättas med följande:
" 6 . Närmare uppgifter om stöd som är otillåtet enligt procedurreglerna

1 ) Bortsett från de särdrag som anges nedan, följer förfarandet vid fall av stöd som
är otillåtet enligt procedurreglerna samma mönster som vid anmälan.
6.1 Begreppet stöd som är otillåtet enligt procedurreglerna
1 ) Eftersom begreppet 'icke anmält stöd' skulle vara för snävt för att omfatta allt
stöd som verkställs på ett sätt som strider mot sista meningen i artikel 1.3 i
protokoll 3 till övervakningsavtalet, har övervakningsmyndigheten beslutat att
använda begreppet 'stöd som är otillåtet enligt procedurreglerna ' (nedan benämnt
'otillåtet stöd').

Begreppet omfattar
a) stöd som inte anmälts,

b) stöd som lämnas genom en oriktig tillämpning av ett godkänt stödprogram
(missbruk av stöd enligt artikel 1.2 i protokoll 3 till övervakningsavtalet),
c) stöd som anmälts sent, dvs. som har anmälts efter det att det har 'verkställts',
och

d) stöd som är anmält i förväg men 'verkställts' innan övervakningsmyndigheten
har fattat ett beslut (').
6.2 Begäran om upplysningar

1 ) När övervakningsmyndigheten får kännedom om ett fall av stöd som kan vara
otillåtet, anmodas den berörda EFTA-staten att inkomma med fullständiga
uppgifter i ärendet inom normalt 20 arbetsdagar. Detta överensstämmer med den
tidsfrist som normalt medges för att lämna ytterligare uppgifter vid anmälan av
stödärenden (se 3.2.4 2 ). En påminnelse skickas ut vid behov.
2 ) Det bör erinras att övervakningsmyndigheten är bemyndigad att gå vidare och
fatta ett beslut på grundval av tillgänglig information ( se 5.4 3 ), även om den
berörda EFTA-staten inte lämnar de begärda uppgifterna.
(') Nedan kallade riktlinjerna för statligt stöd.
( 2 ) EGT nr L 231 , 3 . 9 . 1994, s. 1 .
( 3 ) EGT nr L 175 , 27. 7. 1995 , s . 59 .
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6.2.1 Förbudsföreläggande ('interimsåtgärder')

1 ) Övervakningsmyndigheten får genom ett interimsbeslut ålägga EFTA-staten att
inställa utbetalning av stöd i avvaktan på resultatet av undersökningen (2 ).
Följande förfarande tillämpas :
2 ) När det har fastställts att otillåtet stöd har lämnats skall övervakningsmyndighe
ten bereda den berörda EFTA-staten möjlighet att yttra sig innan den fattar ett
beslut som ålägger staten att omedelbart inställa utbetalningar av stöd i avvaktan
på resultatet av undersökningen (3)

3 )(4) Övervakningsmyndigheten anser att ett åläggande om inställande av otillåtet
stöd i vissa fall inte är tillräckligt och inte motverkar evefttuella överträdelser mot
procedurreglerna, i synnerhet inte när stödet i fråga redan helt eller delvis
utbetalats. Myndigheten underrättar därför EFTA-staterna om att den i förekom
mande fall — efter att ha givit den berörda EFTA-staten möjlighet att lämna
synpunkter och efter att ha övervägt att i stället bevilja undsättningsstöd enligt
definitionen i kapitel 16 i dessa riktlinjer — får anta ett interimistiskt beslut som
ålägger EFTA-staten att återkräva eventuellt stöd som lämnats i strid med
procedurreglerna . Stödet skulle då behöva återkrävas i enlighet med punkterna
6.2.3.2 och 6.2.3.3 i dessa riktlinjer.
4 ) Om EFTA-staten underlåter att inställa utbetalning av stöd eller att återkräva stöd
har övervakningsmyndigheten rätt att under tiden som ärendet undersöks hän
skjuta detta direkt till EFTA-domstolen och anhålla om ett tillkännagivande om
att sådana utbetalningar utgör överträdelser av avtalet ( 5 ).
6.2.2 Förfarande

1 ) Vid fall av otillåtna stöd strävar övervakningsmyndigheten efter att fatta ett beslut
inom två månader efter det att den mottagit fullständiga upplysningar.
2 ) Om övervakningsmyndigheten vid fall av otillåtet stöd finner att stödet är
förenligt med EES-avtalets funktion skall den fatta ett positivt beslut med
utgångspunkt från sakförhållandena i fallet.

6.2.3 Åläggande om återkrav
1 ) Vid negativa beslut i fall med otillåtet stöd ålägger övervakningsmyndigheten i
regel EFTA-staten att återkräva stödet från mottagaren ( 7)

2 ) Återbetalningen skall ske med tillämpning av den nationella lagstiftningen, inbe
räknat bestämmelserna om dröjsmålsränta för belopp som skall betalas till staten;
normalt skall räntan löpa från den dag då det otillåtna stödet i fråga har lämnats .
De relevanta bestämmelserna i den nationella lagstiftningen måste tillämpas på
sådant sätt att återbetalningen inte görs omöjlig i praktiken. ( 8 )

3 )(9) Övervakningsmyndigheten anser att i syfte att återställa de tidigare förhållan
dena är marknadsräntan ett lämpligt mått på den fördel stödmottagaren orättmä

tigt åtnjutit. Myndigheten underrättar därför EFTA-staterna om att den i eventu
ella beslut om återkrav av otillåtet stöd kommer att tillämpa den referensränta
som används vid beräkningen av nettobidragsekvivalenten av regionalstödsåtgär
der ( 10) som utgångspunkt för marknadsräntan."
(') Se avsnitt 3.3 för tolkning av "verkställa ".
(2 ) EG-domstolens mål C-301/87 av den 14 februari, Frankrike mot kommissionen
( 1990) 1990 REG 1-307 ( punkt 19-20 ).
(3 ) Ibidem 356 (punkt 19 ).
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(4) Denna punkt motsvarar kommissionens brev till medlemsstaterna av den 30 april
1995 ( EGT nr C 156, 22.6.1995 ).

( 5 ) Ibidem 357 (punkt 23 ).
( é) Se avsnitt 3.3 för tolkning av " verkställa ".
( 7) Första gången omnämmt i EG-domstolens mål 70/72 av den 12 juli 1973 om
Kommissionen mot Tyskland ( 1973 ) REG s . 813 , 828-829 (punkt 10-13 ); se
även EG-domstolens mål C-142/87 av den 21 mars 1990 om Belgien mot
kommissionen ( 1990 ) REG I s. 959, 1020 ( punkt 65-66 ) och EG-domostolens
mål 310/85 av den 24 februari 1987 om Deufil mot kommissionen ( 1987 ) REG
s. 901 , 927 (punkt 24 ).
( 8 ) Se EG-domstolens mål C-142/87 av den 21 mars 1990 om Belgien mot kommis
sionen ( 1990 ) REG I s. 959, 1018-1020 (punkt 58-63 ); se även EG-domstolens
mål 5/89 av den 20 september 1990 om Kommissionen mot Tyskland ( 1990 )
REG I s. 3457 3456 ( punkt 12 ); EG-domstolens mål C-74/89 av den 21 februari
1990 om Kommissionen mot Belgien ( 1990) REG I s . 491 ; EG-domstolens mål
94/87 av den 2 februari 1989 om Kommissionen mot Tyskland ( 1989 ) REG
s. 175 , 192 (punkt 12 ).
( 9) Denna punkt motsvarar kommissionens brev till medlemsstaterna av den 22 feb
ruari 1995 ( GS(95 ) D/1983 ).

( 10) Se punkt 27.3 f i dessa riktlinjer."
2 . Kapitel 18 i riktlinjerna för statligt stöd skall ersättas med följande:

" 18 . SYSSELSÄTTNINGSSTÖD (')
18.1 Inledning

1 ) Att arbetslösheten ligger kvar på mycket höga nivåer är fortfarande ett av de
största ekonomiska och sociala problemen i de flesta europeiska länderna . Under
1980-talet var arbetslöshetssiffrorna mycket låga i EFTA-staterna jämfört med
resten av Europa ( runt l%-3% av arbetskraften ). Den senaste konjunkturned
gången förde dock med sig kraftiga ökningar av antalet arbetslösa i Norge och
Island så att de högsta nivåerna på flera decennier uppnåtts, nämligen 6% i
Norge 1993 och 4,7% i Island 1994 . Liechtenstein har å andra sidan fortfarande
en mycket låg arbetslöshet.
2 ) EFTA-staterna, liksom stora delar av Europa , upplever nu en ekonomisk åter
hämtning efter de senaste årens konjunkturnedgång och läget i stort vad gäller
sysselsättningen har förbättrats något, särskilt i Norge. De ogynnsamma syssel
sättningsförhållandena under de senaste åren har ändå kännetecknats av mycket
betydande ökningar av ungdoms- och långtidsarbetslösheten samt av äldre männi
skors problem på arbetsmarknaden . Denna strukturella arbetslöshet är, även om
den är mindre allvarlig än i de flesta andra europeiska länder, ett ihållande

problem och det finns få tecken som tyder på att läget skulle komma att
förbättras .

3 ) Erfarenheter i EFTA-staterna och i EG-medlemsstaterna i allmänhet visar att

personer när de en gång blivit arbetslösa måste räkna med att leta ganska länge
efter nytt arbete, eftersom de har blivit mer svåranställda . Detta fenomen är
orsaken till en alltför hög nivå av långtidsarbetslöshet i Europa (över 40% av
samtliga arbetslösa ), som i allt högre utsträckning leder till social utslagning.
4 ) Allt eftersom ekonomin återhämtar sig väntas en positiv utveckling under de
närmaste åren vad gäller skapandet av arbetstillfällen. Men den utveckling är
kanske inte tillräckligt kraftig för att få ner arbetslösheten till socialt godtagbara
nivåer. Det har nu fastställts att det är strukturella faktorer som är förklaringen
till att arbetslösheten ligger kvar på mycket höga nivåer i Europa, och särskilda
åtgärder krävs för att arbetsmarknadernas förmåga att anpassa sig skall förbätt
ras .

5 ) EG:s medlemsstater och EFTA-staterna har utarbetat en rad rekommendationer
på följande fem prioriterade områden ( 2)
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— Ökade investeringar i utbildning.
— En förbättring av mekanismerna för intern och extern flexibilitet för att öka
tillväxtens sysselsättningsinnehåll.

— En minskning av de indirekta arbetskostnaderna, särskilt genom en sänkning
av de direkta skatterna på arbete .

— En förbättring av åtgärdernas effektivitet, särskilt genom att offentliga medel
avsedda som arbetslöshetsunderstöd används för andra ändamål .

— En intensifiering av åtgärderna för att skapa sysselsättning för de mindre
gynnade kategorierna på arbetsmarknaden, t.ex. långtidsarbetslösa, ungdomar
och äldre arbetstagare.

6 ) Mot bakgrund av detta kan skatteåtgärder och finansiella åtgärder väntas spela en
viktig roll när det gäller att uppmuntra företagen att satsa på de kategorier som
har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Den effekt som uppnås genom till
exempel bidrag per skapat arbetstillfälle för långtidsarbetslösa liksom genom
målinriktade lättnader av de sociala avgifterna kan visserligen dämpas av substitu

tionseffekter och oväntade vinsteffekter, men åtgärderna gör det möjligt att
minska arbetskostnaderna längst ner på skalan och därmed att kompensera för att
produktiviteten är lägre än genomsnittet.

7) Samma typ av åtgärder kan också stimulera företagen att investera mer i
yrkesutbildning. Bidraget eller skattelättnaden skall i sådana fall motsvara den
nytta det innebär för samhället att arbetstagaren utnyttjar sina nyvunna kunska
per på arbetsmarknaden .

8 ) Syftet med dessa åtgärder är visserligen att förbättra arbetstagarnas situation på
arbetsmarknaden, men det skall erkännas att företagen också gynnas genom att de
tack vare sin roll som mellanhand vid genomförandet av skatteåtgärder och
finansiella åtgärder kan minska sina arbetskostnader. Av det skälet måste åtgärder
vidtas som säkerställer att en intensifiering av sysselsättningsfrämjande åtgärder
inte negativt påverkar övervakningsmyndighetens bemödanden att minska artifi
ciella snedvridningar av konkurrensen enligt artiklarna 61 och 62 i EES-avtalet.
9 ) Riktlinjerna har följande syften:

— Att klargöra tolkningen av artikel 61 i EES-avtalet och artikel 1 i protokoll 3
till övervakningsavtalet vad gäller statligt stöd inom området för sysselsättning
i syfte att säkerställa en större öppenhet i besluten om anmälan enligt artikel 1
i protokoll 3 till övervakningsavtalet.
— Att

säkerställa

överensstämmelse

mellan

konkurrensbestämmelserna

och

genomförandet av åtgärderna för arbetslöshetsbekämpning.
— Att genom en definition av de olika stödtyperna och deras ändamål klargöra
övervakningsmyndighetens tillvägagångssätt, som innebär att den har en
positiv grundinställning till statligt stöd som är avsett att förbättra sysselsätt
ningssituationen.

18.2 Tillämpningsområde för artikel 61.1 i EES-avtalet
1 ) Dessa riktlinjer berör endast åtgärder som omfattas av artikel 61.1 i EES-avtalet, i
vilken det anges att stöd 'som ges av EG-medlemsstater, EFTA-stater eller med
hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att

snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, skall
vara oförenligt med detta avtal i den utsträckning det påverkar handeln mellan de
avtalsslutande parterna.' Sådana stödåtgärder måste förhandsanmälas till övervak
ningsmyndigheten enligt artikel 1.3 i protokoll 3 till övervakningsavtalet, om
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de inte omfattas av bestämmelsen om försumbart stöd. Anmälningsskyldigheten
gäller stödprogram samt alla typer av enskilda sysselsättningsstöd som inte
omfattas av godkända program.
2 ) Ett antal arbetsmarknadspolitiska åtgärder omfattas inte av artikel 61.1 i EES
avtalet eftersom de

— utgör personligt stöd och inte gynnar vissa företag eller viss produktion,

— inte påverkar handeln mellan de avtalsslutande parterna, eller
— är 'allmänna' åtgärder.

Detta gäller särskilt åtgärder avsedda att tillhandahålla väglednings- och rådgiv
ningstjänster, uppföljning och utbildning av arbetslösa (personligt stöd som inte
gynnar vissa företag eller viss produktion ) liksom åtgärder avsedda att förbättra
arbetslagstiftningen eller att anpassa utbildningssystemet ( allmänna åtgärder).

18.2.1 Personligt stöd som inte gynnar vissa företag eller viss produktion
1 ) Sådana åtgärder till stöd för privatpersoner som inte har som mål eller till effekt
att gynna vissa företag eller viss produktion utgör inte statligt stöd enligt
artikel 61.1 i EES-avtalet .

2 ) I den utsträckning sådana åtgärder automatiskt är tillämpliga på privatpersoner
enligt objektiva kriterier och utan att gynna vissa företag eller viss produktion är
de inte att anse som staligt stöd om de är avsedda att

— förbättra arbetstagarnas personliga position på arbetsmarknaden eller göra det
möjligt för dem att få anställning eller bli socialt integrerade, särskilt genom
yrkesutbildning och praktik,
— komplettera vissa arbetstagares inkomster,

— uppmuntra anställning av kvinnor inom yrken som traditionellt utövas av män
eller att anställa personer som tillhör etniska minoriteter,
— gynna arbetstagarnas rörlighet, skapandet .av självständig yrkesverksamhet
eller rekryteringen av vissa kategorier arbetstagare som lider av tillfälliga
sociala eller yrkesmässiga handikapp,
— främja anställning av personer med permanenta fysiska eller psykiska handi
kapp .

18.2.2 Påverkan på handeln mellan de avtalsslutande parterna
1 ) Stöd omfattas endast av artikel 61.1 . i EES-avtalet om de påverkar handeln mellan
de avtalsslutande parterna . Sysselsättningsstöd i fråga om aktiviteter som inte är
föremål för handel mellan medlemsstaterna (t.ex. närservice, vissa lokala arbets

marknadsinitiativ) berörs inte av tillämpningen av artikel 61.1 Övervakningsmyn
digheten anser att detsamma också gäller för s.k. försumbart stöd (3) vilket utgör
huvuddelen av stödet för främjande av självständig yrkesverksamhet.
18.2.3 Allmänna åtgärder eller statligt stöd
1 ) Skillnaden mellan allmänna åtgärder och statligt stöd går utöver ramarna för
dessa riktlinjer.

2 ) Det bör dock noteras att vissa allmänna åtgärder kan påverka konkurrensvillko
ren och handeln mellan de avtalsslutande parterna i samma utsträckning som
statligt stöd, men eftersom dessa åtgärder inte utgör statligt stöd enligt
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artikel 61.1 i EES-avtalet omfattas undanröjandet av eventuella snedvridningar av
konkurrensen som dessa kan åstadkomma, inte av övervakningen av statligt stöd
enligt artiklarna 61 , 62 och i EES-avtalet.

3 ) Sysselsättningen främjas också genom andra åtgärder, t.ex. åtgärder för utbildning
' och förvärv av nya färdigheter. I detta avseende kan det vara lämpligt att påpeka
att i ett stort antal fall utgör de bidrag som beviljas för yrkesutbildning/
omskolning inte statligt stöd enligt artikel 61 i EES-avtalet och artikel 1 i
protokoll 3 till övervakningsavtalet och, i de fall då sådana åtgärder omfattas av
artikel 61.1 i avtalet, bedöms de i de allra flesta fall positivt av övervakningsmyn
digheten.
4 ) Detsamma gäller åtgärder som är avsedda att förbättra arbetsvillkoren.

18.3 Statligt sysselsättningsstöd

1 ) En punkt behöver klargöras när det gäller räckvidden för dessa riktlinjer: med
sysselsättningsstöd asvses i dessa riktlinjer stöd som inte är knutet till investe
ringar.

2 ) Investeringsstöd utgör inte sysselsättningsstöd ens om det beräknas per skapat
arbetstillfälle eller inbegriper premier för skapade arbetstillfällen, eftersom det inte
direkt är avsett att skapa arbetstillfällen eller bibehålla sysselsättningen. Dess
effekter i kampen mot arbetslöshet visar sig indirekt genom att produktiva
investeringar åstadkommer strukturförändringar i företag. Hänvisningen till ska
pade arbetstillfällen är enbart ett kriterium vid bedömningen av investeringsstödet.
Med tanke på syftet med stödet och dess bestående effekter på industristrukturen
bör det betraktas som varje annat investeringsstöd och omfattas av de normala
bedömningskriterierna .
18.3.1 Allmänna synpunkter
1 ) Genom att bevilja vissa företag eller viss produktion stöd för att främja sysselsätt
ningen tar de beviljande myndigheterna på sig en del av de lönekostnader som
utgör normala omkostnader i företagarnas eget intresse och ger dem därmed
finansiella fördelar som förbättrar deras konkurrenskraft. I den utsträckning de
berörda produkterna eller tjänsterna konkurrerar med produkter och tjänster från
företag i övriga stater som är parter till EES-avtalet kan sådant stöd snedvrida
konkurrensen och påverka handeln mellan de avtalsslutande parterna och är
därför i princip oförenligt med EES-avtalets funktion . På den inre marknaden kan
således stöd för att minska lönekostnaderna innebära att konkurrensen inom EES

snedvrids, leda till en omläggning av fördelningen av resurser och rörliga
investeringar, till att arbetslösheten förskjuts från det ena landet till det andra och
till omlokalisering.

2 ) Övervakningsmyndigheten anser att i avsaknad av noggrann kontroll och snäva
begränsningar kan sysselsättningsstöd ha skadliga effekter på det makroeko
nomiska planet som upphäver dess omedelbara effekter när det gäller att skapa
arbetstillfällen. I den utsträckning som det används för att skydda företag som är
utsatta för konkurrens inom EES kan sysselsättningsstöd ha till effekt att försena
anpassningar som är nödvändiga för att säkerställa den europeiska industrins
konkurrenskraft. Det gäller också att säkerställa att beviljandet av statligt stöd
inte leder till en spiral av bidrag som gör stödet ineffektivt och leder till slöseri
med offentliga medel för samtliga parter. Slutligen, om stöd av den här typen

beviljas på ett okontrollerat sätt riskerar det att inte åstadkomma annat än att
förflytta arbetslösheten, utan att bidra till att lösa sysselsättningsproblemen inom
det område som omfattas av EES-avtalet, och kommer därmed att orsaka

snedvridningar av konkurrensen i en omfattning som strider mot EES-avtalet.
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3 ) Traditionellt har övervakningsmyndigheten intagit en välvillig attityd i fråga om
sysselsättningsstöd, särskilt om det är avsett att uppmuntra företag att skapa
arbetstillfällen eller anställa personer som har svårt att få tillträde till arbetsmark
naden. Denna ståndpunkt är motiverad både på grund av att den finansiella

fördelen för det berörda företaget minskas av denna kategori arbetstagares lägre
produktivitet och på grund av att dessa arbetstagare också gynnas av åtgärden
samt riskerar att förbli utestängda från arbetsmarknaden om inte arbetsgivarna
erbjuds dessa stimulansåtgärder. Dessa regler bekräftar den ståndpunkten.
18.3.2

Stödformer

1 ) Det sysselsättningsstöd som EG-medlemsstaterna och EFTA-staterna inrättar har i
allmänhet formen av bidrag (engångsbelopp eller månatliga utbetalningar) och
lättnader för vissa företag i fråga om arbetsgivaravgifter eller vissa skatter. Dessa
olika stödformer kan i vissa fall kombineras .

18.3.3 Typer av statligt sysselsättningsstöd

1 ) Begreppen stöd till bibehållen sysselsättning och stöd till skapande av arbetstillfäl
len bör preciseras eftersom de är avgörande för om stödet är förenligt med
EES-avtalet .

2 ) Med stöd till bibehållen sysselsättning avses sådant stöd som ett företag får för att
stimuleras att inte friställa sina anställda, varvid bidraget i allmänhet beräknas på
det totala antalet anställda då stödet beviljas.

3 ) Stöd till skapande av arbetstillfällen däremot ges för att erbjuda anställning åt
arbetssökande som aldrig har haft ett arbete eller har förlorat sin tidigare
anställning, och stödet beräknas med utgångspunkt i det antal arbetstillfällen som
skapas . Det bör nämnas att med skapande av arbetstillfällen avses skapade
nettoarbetstillfällen, dvs . skapandet av et ytterligare arbetstillfälle i förhållande till
det (genomsnittliga ) antalet anställda (under en vis period ) vid det berörda
företaget. Att helt enkelt ersätta en arbetstagare utan att antalet anställda ökar
och utan att det skapas nya arbetstillfällen innebär ingen verklig ökning av
sysselsättningen.

4 ) En särskild form för att skapa arbetstillfällen som är ovanlig därför att den inte
leder till att antalet arbetstimmar i företaget ökar är arbetsdelning som innebär att
den totala arbetsmängden fördelas på ett större antal anställningar, med motsva
rande förkortning av arbetstiden.

18.4 Tillämpning av undantagen i artikel 61.2 och 61.3 i EES-avtalet
1 ) Om sysselsättningsstöd omfattas av förbudet i artikel 61.1 i EES-avtalet skall det
undersökas om stödet får omfattas av något av undantagen i artikel 61.2 och
61.3 . I detta sammanhang skall åtskillnad göras mellan stöd för att skapa
arbetstillfällen och stöd som syftar till att bibehålla arbetstillfällen .

2 ) Övervakningsmyndighetens inställning är i allmänhet positiv i fråga om stöd för
att skapa arbetstillfällen. Trots de risker vad gäller konkurrensen inom EES som
sådant stöd innebär, förbättrar det tillväxtens sysselsättningsinnehåll. Med hänsyn
tagen till särskilda regler för vissa industrisektorer och i den utsträckning som
stödbeloppet per arbetstagare är motiverat och inte utgör en överdriven andel av
företagets produktionskostnader får slutsatsen dras att när företaget gör en sådan
insats bör det stöd som företaget tilldelas för ändamålet i allmänhet omfattas av
det undantag som anges i artikel 61.3 c på grund av att det är avsett att
underlätta utvecklingen av vissa näringsverksamheter, förutsatt att det inte påver
kar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot EES-avtalets
funktion .
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3 ) Vid bedömningen av sysselsättningsstöd kommer övervakningsmyndigheten att
tillämpa följande kriterier:

— Den kommer att ha en positiv inställning till skapandet av nya arbetstillfällen i
små och medelstora företag ( 6 ) och i de regioner som är berättigade till
regionalt stöd (7). Förutom till dessa två kategorier kommer den även att ha en
positiv inställning till stöd som är avsett att uppmuntra rekrytering av vissa
kategorier arbetstagare som har särskilt svårt att komma in på eller att
återinträda på arbetsmarknaden . I det senare fallet behöver inga nettoarbets
tillfällen skapas, förutsatt att platserna blir lediga på grund av naturlig avgång
och inte genom friställning.
— Dess välvilliga inställning gäller också stöd för att främja arbetsdelning, som
tillåter att den totala arbetsmängden fördelas på fler anställningar med
förkortad arbetstid och därmed skapar möjlighet till (deltids-)arbete för ett
större antal arbetstagare.
— För att stöd inom de ovan nämnda kategorierna skall kunna ses välvilligt
ägnar övervakningsmyndigheten också uppmärksamhet åt bestämmelserna i
anställningskontraktet, särskilt skyldigheterna att upprätta kontrakt för tillsvi
dareanställning och att bibehålla nyskapade arbetstillfällen under en viss tid,
eftersom dessa villkor säkerställer det skapade arbetstillfällets stabilitet. Alla
andra garantier för att det nyskapade arbetstillfället skall bestå , särskilt
bestämmelser för utbetalningen av stödet, skall också beaktas .

— Övervakningsmyndigheten avser att säkerställa att stödnivån inte överskrider
den som är nödvändig för att skapa arbetstillfällen, i förekommande fall med
hänsyn till små och medelstora företags svårigheter eller de nackdelar den
berörda regionen har. Stödet skall vara tillfälligt.

— Därutöver är det särskilt positivt för övervakningsmyndighetens bedömning
om det nyskapade arbetstillfälle som beviljas stöd åtföljs av utbildning eller
omskolning av arbetstagaren .
4 ) Stöd till bibehållen sysselsättning som har karaktär av driftsstöd får endast tillåtas
i följande fall:
— Sådant stöd får beviljas om det enligt bestämmelserna i artikel 61.2 b i
EES-avtalet är avsett att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer
eller andra exceptionella händelser. På vissa villkor får stöd till bibehållen
sysselsättning också tillåtas i regioner som hat rätt till det undantag som avses
i artikel 61.3 a i EES-avtalet vad gäller den ekonomiska utvecklingen i regioner
där levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på
sysselsättning ( 6).

— Om stöd till bibehållen sysselsättning beviljas som en del av en plan för
undsättning, omstrukturering eller omvandling av ett företag i svårigheter,
skall det anmälas och bedömas enligt övervakningsmyndighetens riktlinjer ( 7).

Dessa överväganden avser uteslutande stöd till bibehållen sysselsättning och
EFTA-staterna har fullständig frihet att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa
att sysselsättningen bibehålls genom allmänna åtgärder, t.ex. en allmän sänkning
av de skatter eller sociala avgifter som belastar företagen.
5 ) Vad gäller sådant stöd till skapandet av arbetstillfällen som begränsar sig till en
eller flera känsliga sektorer som har överkapacitet eller befinner sig i kris, bedöms
detta i allmänhet mindre positivt än stöd för skapandet av arbetstillfällen som är
tillgängliga för ekonomin som helhet.

6 ) Sådant sektoriellt stöd utgör en fördel för den eller de berörda sektorerna genom
att förbättra deras konkurrenssituation i förhållande till företag i övriga EFTA
stater och EG-medlemsstater . Genom stöd som minskar lönekostnaderna inom en
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eller flera produktiva sektorer minskas produktionskostnaderna i dessa, vilket gör
det möjligt för dem att öka sin marknadsandel på bekostnad av konkurrenterna
inom EES, såväl inom den berörda EFTA-staten eller EG-medlemsstaten som vid

export och import både inom som utom det område som omfattas av EES-avtalet,
med alla de konsekvenser som kan följa av detta i fråga om försämrad sysselsätt
ning inom dessa sektorer i de övriga EFTA-staterna eller EG-medlemsstaterna.
Därmed motverkar skyddseffekten av sådant stöd till den eller de berörda
sektorerna, särskilt krissektorer, liksom dess negativa följder för sysselsättningen
inom konkurrerande sektorer i de övriga EFTA-staterna eller EG-medlemsstaterna
i allmänhet det gemensamma intresset av aktiva åtgärder för att minska arbetslös

heten. Övervakningsmyndigheten anser vanligen att sådant stöd är oförenligt med
EES-avtalets funktion . Om sådant stöd beviljas i en region där det råder allvarlig
brist på sysselsättning tar övervakningsmyndigheten dock hänsyn till detta .

7) Övervakningsmyndigheten är emellertid mer välvilligt inställd till stöd för att
skapa nya arbetstillfällen om dessa tillkommer i tillväxtnischmarknader eller i
delsektorer där det finns förväntningar om skapandet av en väsentlig mängd
arbetstillfällen .

18.5

Slutsats

1 ) Om övervakningsmyndigheten efter en granskning av planerade program för
sysselsättningsstöd i EFTA-staterna som är anmälningspliktiga konstaterar att
ordningarna och villkoren är i överensstämmelse med dessa riktlinjer, får det anse
dem förenliga med EES-avtalets funktion enligt undantaget i artikel 61.3 c, vilket
är tillämpligt på stöd som underlättar utvecklingen av vissa näringsverksamheter
när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot
det gemensamma intresset.

2 ) Om sysselsättningsstödet riktas till vissa sektorer, företag eller stödkategorier som
omfattas av särskilda regler, får det anses vara förenligt med EES-avtalets
funktion endast om det uppfyller de villkor som anges i de reglerna och är
tillämpliga i samband med EES-avtalet.

3 ) En rapport om tillämpningen av dessa riktlinjer skall lämnas in och vid behov
skall riktlinjerna ses över fem år efter det att de har trätt i kraft.
(') Detta kapitel motsvarar riktlinjerna för sysselsättningsstöd antagna av kommissio
nen den 19 juli 1995 ( EGT nr C 334, 12.12.1995 ).

(2 ) Se riktlinjerna och rekommendationerna till Vitboken om tillväxt, konkurrenskraft
och sysselsättning som antogs av Europeiska rådet i Essen 1994, samt det
gemensamma meddelandet från ordförandena vid EG:s och EFTA:s finans- och
ekonomiministrars gemensamma möte den 18 september 1995 .
(3 ) Se kapitel 12 i dessa riktlinjer om tillämpning och genomförande av regeln om
försumbart stöd .

(4 ) För en definition av små och medelstora företag se kapitel 10 i dessa riktlinjer om
gemenskapsstöd till små och medelstora företag.
( 5 ) Se del 6 i dessa riktlinjer.

( 6 ) Se del 6 , särskilt kapitel 28 , i dessa riktlinjer.
( 7 ) Se kapitel 15 i dessa riktlinjer."

3 . Följande text skall införas i kapitel 30 i riktlinjerna för statligt stöd:
" 30 . STÖD TILL LUFTFARTSSEKTORN

Under hösten 1994 antog EG-kommissionen riktlinjer för tillämpningen av Romför

dragets och EES-avtalets bestämmelser om statligt stöd på luftfartssektorn.
Övervakningsmyndigheten har inte mottagit några anmälningar från EFTA-staterna
om stöd till företag i luftfartssektorn. Vid bedömningen av sådant stöd kommer
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övervakningsmyndigheten att tillämpa kriterier som motsvarar dem i de ovan nämnda
riktlinjerna från kommissionen .

( ) Tillämpning av artiklarna 92 och 93 i Romfördraget och artikel 61 i EES-avtalet
på statligt stöd inom luftfartssektorn ( EGT nr C 350, 10.12.1994 )."

4. Följande text skall införas i kapitel 31 i riktlinjerna för statligt stöd :

" 31 . STÖD TILL VARVSINDUSTRIN SOM BEVILJAS SOM UTVECKLINGSBI
STÅND TILL ETT UTVECKLINGSLAND ( 1 )
1 ) I artikel 4.7 i den rättsakt det hänvisas till i punkt lb i bilaga XV till EES-avtalet

om stöd till varvsindustrin ( 2) fastställs att stöd till ny- och ombyggnad av fartyg
som beviljas som utvecklingsbistånd till ett utvecklingsland inte skall vara
föremål för det rådande tak för produktionsstöd som övervakningsmyndigheten
fastställt enligt artikel 4.2 direktivet.

2 ) Sådant stöd får anses vara förenligt med EES-antalets funktion under förutsätt
ning att det uppfyller de villkor som fastställts i det syftet av OECD:s
arbetsgrupp nr 6 i dess överenskommelse om tolkning av artikel 6-8 i OECD
rådets resolution av den 3 augusti 1981 ( överenskommelse om exportkrediter för
fartyg).

3 ) Alla sådana enskilda förslag skall förhandsanmälas till övervakningsmyndighe
ten. På grundval av anmälan skall övervakningsmyndigheten undersöka det
föreslagna stödets särskilda utvecklingsdel och försäkra sig om att den omfattas
av överenskommelsen.

4 ) Vad gäller den sistnämnda punkten skall övervakningsmyndigheten säkerställa
att det föreslagna stödet uppfyller de kriterier som fastställs i OECD:s dokument
C/WP6(84)3 av den 18 januari 1984 om tolkning av artikel 6 i överenskommel
sen om exportkrediter för fartyg ( 3 ).

5 ) Följaktligen skall de EFTA-stater som beviljar utvecklingsstöd uppfylla följande
kriterier:

1 . Stödet får inte beviljas för nybyggnad av fartyg som kommer att segla under
bekvämlighetsflagg.
2. Om stödet inte kan klassificeras som offentligt utvecklingsstöd inom ramen
för OECD måste det stödlämnande landet bekräfta att stödet utgör en del av
en mellanstatlig överenskommelse .

3 . Det stödlämnande landet skall lämna lämpliga garantier för att den verkliga
ägaren är bosatt i det stödmottagande landet och att det stödmottagande
företaget inte är ett icke-operativt dotterbolag till ett utländskt företag.
4 . Stödmottagaren måste förbinda sig att inte sälja fartyget utan förhandstill
stånd från regeringen .

Dessutom måste det beviljade stödet till minst 25 % bestå av bidrag enligt
OECD:s beräkningsmetod, se OECD-dokument C/WP6(85)62 av den 21 okto
ber 1985 .

6 ) Å andra sidan innehåller överenskommelsen inte några kriterier för klassifice
ringen av länder som är berättigade till utvecklingsstöd. Övervakningsmyndighe
ten har beslutat att med hänsyn till EG-kommissionens praxis, anse beviljandet
av utvecklingsstöd till följande länder vara förenligt med EES-avtalets funktion

på de villkor som nämns i artikel 4.7 i sjätte direktivet:
a ) AVS-stater (').

b) EB-medlemsstaternas utomeuropeiska länder och territorier ( 2 ).
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c) Alla länder som inte ingår i a eller b ovan, som i OECD:s DAC-förteckning
klassificeras som minst utvecklade länder ( LLDC), låginkomstländer ( LIC )
eller länder med lägre medelinkomst ( LMIC ). Dessa länder är följande :
— Afghanistan ( LLDC )

— Bangladesh ( LLDC )
— Bhutan ( LLDC )
— Bolivia ( LIC )
— Burma ( LLDC )

— Cook Island ( LMIC)
— Costa Rica ( LMIC )

— Cuba ( LMIC )

— Dominikanska Republiken ( LMIC )
— Ecuador ( LMIC )
— Egypten ( LMIC )

— El Salvador ( LMIC)

— Filippinerna ( LMIC )
— Guatemala ( LMIC )
— Haiti ( LLDC )

— Honduras ( LIC )
— Indien ( LIC )
— Indonesien ( LIC )

— Kambodja ( LIC )
— Kina ( LIC)
— Korea ( LMIC )

— Laos (LLDC )

— Libanon ( LMIC )
— Maldiverna ( LLDC )
— Marocko ( LMIC )

— Mongoliet ( LIC )

— Nepal ( LLDC )
— Nicaragua ( LIC )
— Pakistan ( LIC )

— Paraguay ( LMIC )
— Peru ( LMIC )

— Sri Lanka ( LIC )
— Thailand ( LMIC )
— Tunisien ( LMIC )

— Turkiet ( LMIC )
— Vietnam ( LIC )

— Nordyemen (( LLDC)
— Sydyemen ( LLDC )
7 ) Länder som klassificerats bland dem med högre medelinkomst (UMIC ) kommer
inte att anses vara berättigade.

8 ) För att säkerställa EFTA-staternas intressen inom varvssektorn kommer övervak
ningsmyndigheten dock att tillåta EFTA-staterna att bevilja utvecklingsstöd till
länder som inte omfattas av ovan nämnda kategorier, under förutsättning att
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EFTA-staterna kan belägga att ett tredje land som deltar i OECD:s överenskom
melse planerar att bevilja utveklingsstöd för ett särskilt kontrakt. Under dessa
omständigheter får övervakningsmyndigheten anse att utvecklingsstöd som bevil
jas för detta kontrakt är förenligt med EES-avtalets funktion upp till samma
nivå, enligt OECD:s metod för beräkning av stödelement, som den som planeras
av ett tredje land som deltar i OECD:s överenskommelse.
9 ) För att göra tillämpningen av artikel 4.7 i direktivet snävare och säkerställa att
de kriterier som det hänvisas till i punkt 5 ovan uppfylls, är EFTA-staterna
formellt förpliktade att för varje enskild anmälan av utvecklingsprojekt enligt
artikel 4.7 i direktivet se till att dessa kriterier uppfylls. De kommer också att
förväntas lämna relevanta uppgifter om kontraktet så att kontraktsprisets
förhållande till marknadspriser för jämförbara fartyg kan fastställas .
10 ) Vad gäller kriteriet om bekvämlighetsflagg (punkt 5.1 ovan), underrättas EFTA
staterna om att övervakningsmyndigheten anser att följande länder har bekväm
lighetsflagg:
— Antigua
— Bahamas
— Bermuda

— Cayman Islands
— Cypern
— Gibraltar

— Libanon
— Liberia
— Malta
— Panama
— St. Vincent

— Vanuatu

11 ) Bestämmelserna i detta kapitel kommer att gälla tills den rättsakt som det
hänvisas till i punkt lb i bilaga XV till EES-avtalet upphör att gälla .

(') Detta kapitel motsvarar kommissionens brev till medlemsstaterna SG(89 ) D/311
av den 3 januari 1989 .
(2 ) Rådets direktiv 90/684/EEG ändrat genom rådets direktiv 93/115/EEG och
94/73/EG. Dessa rådsdirektiv, vilka anpassades för tillämpning inom ramen för

EES-avtalet genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 21 av den 5 april
1995 , kallas i fortsättningen varvsdirektiven.
( 3 ) Rådets arbetsgrupp nr 6 : Översyn av definitioner och administrativa förfaranden
rörande överenskommelsen om exportkrediter för fartyg.
( 4 ) Se rådets och kommissionens beslut av den 24 mars 1986 om ingåendet av den
tredje AVS-EEG konventionen (EGT nr L 86, 31.3.1986 ).
( 5 ) Se rådets beslut 86/283/EEG av den 30 juni 1986 om utomeuropeiska länders och
territoriers associering med Europeiska ekonomiska gemenskapen ( EGT nr L 175 ,
1.7.1986, s . 46 ).

5 . De nuvarande kapitlen 30 i riktlinjerna för statligt stöd, " Standardiserad årsrapport ",
och 31 , "Övriga särskilda bestämmelser", skall i överensstäämelse härmed omnumre
ras till kapitel 32 respektive kapitel 33 .
Utfärdat i Bryssel den 6 december 1995 .

Pä EFTA:s övervakningsmyndighets vägnar
Knut ALMESTAD

Ordförande
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