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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 600/2004
av den 22 mars 2004
om fastställande av vissa tekniska åtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av
konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(4)

Vissa tekniska åtgärder som antagits av Antarktiskommissionen har införlivats genom rådets förordning (EG)
nr 3943/90 av den 19 december 1990 om tillämpning
av det observations- och kontrollsystem som upprättats
enligt artikel XXIV i Konventionen om bevarande av
marina levande tillgångar i Antarktis (3) och genom
rådets förordning (EG) nr 66/98 av den 18 december
1997 om vissa bevarande- och kontrollåtgärder som
skall tillämpas vid fiskeriverksamhet i Antarktis (4).

(5)

Antarktiskommissionens antagande av nya bevarandeåtgärder samt uppdateringen av de åtgärder som är i
kraft sedan antagandet av ovannämnda förordningar
innebär att dessa förordningar bör ändras.

(6)

För att gemenskapslagstiftningen skall bli tydligare är det
lämpligt att införliva åtgärderna separat, så att åtgärderna
för kontroll av fiskeriverksamheten skiljs från åtgärderna
på det tekniska området. Därför bör förordningarna
(EEG) nr 3943/90 och (EG) nr 66/98 upphävas genom
rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars
2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i
Antarktis (5), och gemenskapsbestämmelserna måste
kompletteras med den här förordningen. Detta hindrar
inte att vissa särskilda tekniska bestämmelser för provfiske förs in i de förordningar som årligen antas av
gemenskapen och som rör de fiskemöjligheter som tilldelas gemenskapens fartyg samt villkoren knutna till
dessa (de årliga förordningarna om TAC:er och kvoter).

(7)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna
förordning och för att anpassa bilagorna till de regelbundna ändringarna av de tekniska åtgärder som Antarktiskommissionen antar med stöd av konventionen, bör
antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den
28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid
utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och
av följande skäl:

(1)

Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (nedan kallad ”konventionen”)
godkändes av gemenskapen genom beslut 81/691/
EEG (2) och trädde i kraft i gemenskapen den 21 maj
1982.

(2)

Konventionen anger en ram för det regionala samarbetet
om bevarande och förvaltning av marina levande tillgångar i Antarktis genom inrättandet av en kommission
för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis
(CCAMLR, nedan kallad ”Antarktiskommissionen”) och
genom Antarktiskommissionens antagande av bevarandeåtgärder som blir bindande för de fördragsslutande
parterna.

(3)

Antarktiskommissionen har antagit vissa åtgärder för
bevarande och förvaltning av fiskeresurserna där det
bland annat ingår tekniska bestämmelser som styr
utövandet av vissa typer av fiskeriverksamhet i det
område som omfattas av konventionen. Dessa åtgärder
omfattar särskilt föreskrifter för användandet av vissa
fiskeredskap, förbud mot vissa typer av utrustning som
anses vara skadliga för miljön, en minskning av fiskets
skadliga verkan på arter som havsfåglar och marina
däggdjur samt föreskrifter om vetenskaplig observation
ombord på fiskefartygen, i syfte att samla in uppgifter.
Dessa åtgärder är bindande för gemenskapen och bör
följaktligen genomföras.

(1) Yttrandet avgivet den 16 december 2003 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(2) EGT L 252, 5.9.1981, s. 26.

(3) EGT L 379, 31.12.1990, s. 45.
(4) EGT L 6, 10.1.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2742/1999 (EGT L 341, 31.12.1999, s. 1).
(5) Se sidan 16 i detta nummer av EUT.
(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1
Tillämpningsområde
1.
I denna förordning föreskrivs tekniska åtgärder för fiskefartyg från gemenskapen som fångar och ombord bevarar
marina organismer ur marina levande tillgångar i det område
som omfattas av konventionen om bevarande av marina
levande tillgångar i Antarktis (nedan kallad ”konventionen”).
2.
Denna förordning skall gälla utan att det påverkar
tillämpningen av bestämmelserna enligt konventionen och skall
tillämpas under beaktande av målen och principerna samt
bestämmelserna i slutakten från den konferens där konventionen antogs.

Artikel 2
Definitioner
I denna förordning används följande uttryck med de betydelser
som här anges:
a) konventionsområde: det område där konventionen tillämpas
enligt artikel I i konventionen.
b) antarktisk konvergens: den linje som binder samman
följande punkter längs bredd- och längdgrader: 50° S, 0° —
50° S, 30° O — 45° S, 30° O — 45° S, 80° O — 55° S, 80°
O — 55° S, 150° O — 60° S, 150° O — 60° S, 50° V —
50° S, 50° V — 50° S, 0°.
c) gemenskapens fiskefartyg: ett fiskefartyg som för flagg från
en medlemsstat i gemenskapen, som är registrerat i gemenskapen och som fångar och bevarar ombord marina organismer från marina levande tillgångar inom konventionsområdet.
d) finskalig ruta: ett område på 0,5° breddgrad x 1o längdgrad i
förhållande till det statistiska delområdets eller sektionens
nordvästliga hörn. En ruta definieras genom breddgraden
för dess nordligaste gräns och längdgraden för gränsen
närmast 0°.
e) nytt fiske: fiske efter en art med användande av en bestämd
fångstmetod i något av FAO:s statistiska delområden i
Antarktis, för vilket Antarktiskommissionen inte har fått
någon av följande uppgifter:
i) Uppgifter om utbredning, mängd, population, potentiell
avkastning och beståndens identitet baserade på omfattande forskning/kartläggning eller försöksfiske.
ii) Uppgifter om fångster och fiskeansträngningar.
iii) Uppgifter om fångster och fiskeansträngningar under de
två närmast föregående säsonger då fiske bedrivits.

1.4.2004

f) provfiske: fiske som inte längre betraktas som ”nytt fiske” i
den betydelse som anges i led e. Det skall betecknas som
provfiske fram till dess att Antarktiskommissionen har fått
tillräckliga uppgifter
i) för att kunna utvärdera målartens utbredning, mängd
och population och göra en uppskattning av den potentiella avkastningen från fisket,
ii) för att bedöma fiskets potentiella inverkan på beroende
och närstående arter, och
iii) för att Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté
skall få tillfälle att beräkna och ge råd om lämpliga
fångstnivåer och fiskeansträngningar samt rekommendera lämpliga fiskeredskap.
KAPITEL II
FISKEREDSKAP

Artikel 3
Särskilda fiskeredskap för specifikt fiske
1. Fiske efter Dissostichus eleginoides i FAO:s statistiska
delområde 48.3 får endast bedrivas av fartyg som bara
använder långrevar och tinor.
2. Fiske efter Dissostichus eleginoides i FAO:s statistiska
delområde 58.5.2 får endast bedrivas av fartyg som bara
använder trålar eller långrevar.
3. Fiske efter Champsocephalus gunnari i FAO:s statistiska
delområde 48.3 får endast bedrivas av fartyg som bara
använder trålar. Bottentrålar får inte användas i riktat fiske efter
Champsocephalus gunnari i delområdet.
4. Fiske efter Champsocephalus gunnari i FAO:s statistiska
delområde 58.5.2 får endast bedrivas av fartyg som bara
använder trålar.
5. För det fiske som definieras i punkt 4 skall det område
som är öppet för fiske vara den del av FAO:s statistiska delområde 58.5.2 som avgränsas av en linje som dras enligt följande:
a) Linjen startar vid den punkt där meridianen för longituden
72°15'O korsar gränsen för Australia–France Maritime Delimitation Agreement, och fortsätter därefter söderut längs
meridianen tills den korsar parallellen för latituden 53°25'S,
b) därefter fortsätter linjen österut längs parallellen tills den
korsar meridianen för longituden 74°O,
c) därefter fortsätter den i nordostlig riktning längs en geodetisk linje till korsningen mellan parallellen för latituden
52°40'S och meridianen för longituden 76°O,
d) därefter fortsätter den norrut längs meridianen tills den
korsar parallellen för latituden 52°S,
e) därefter fortsätter den i nordvästlig riktning längs en geodetisk linje till korsningen mellan parallellen för latituden 51oS
med meridianen för longituden 74°30'O, och
f) därefter går den i sydvästlig riktning längs en geodetisk linje
tillbaka till startpunkten.
6. Fiske efter krabba i FAO:s statistiska delområde 48.3 får
endast bedrivas av fartyg med tinor.
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Artikel 4
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4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas
enligt förfarandet i artikel 20.2.

Maskstorlekar
1.
Inga trålar, snurrevadar eller liknande nät varav någon del
är försedd med maskor som är mindre än den minsta maskstorleken enligt bilaga I får användas vid riktat fiske efter följande
arter eller grupper av arter:
a) Champsocephalus gunnari

Artikel 8
Oavsiktligt vållad död bland havsfåglar vid fiske med
långrev

b) Dissostichus eleginoides
c) Gobionotothen gibberifrons
d) Lepidonotothen squamifrons
e) Notothenia rossii
f) Notothenia kempi
2.
All användning av hjälpmedel eller anordningar för att
täppa till maskorna eller minska maskstorleken är förbjuden.

Artikel 5

1. Långrevsfiskeoperationer skall genomföras på ett sådant
sätt att agnade krokar sjunker så snart som möjligt efter att ha
nedsänkts i vatten. Fartyg som använder den spanska metoden
för fiske med långrev måste släppa vikterna innan linan sträcks;
vikter på minst 8,5 kg totalt skall användas, och de skall
placeras med mellanrum på högst 40 m, eller vikter på minst
6 kg totalt som placeras med högst 20 meters mellanrum.
Endast upptinat bete får användas.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 7 får långrevar endast sättas under natten (dvs. under de mörka
timmarna mellan den nautiska skymningen och gryningen).

Kontroll av maskstorleken
För sådana nät som avses i artikel 4 skall maskstorleken enligt
bilaga I fastställas i enlighet med bestämmelserna i bilaga II.

Revarna skall i möjligaste mån vara utlagda senast tre timmar
före soluppgången.

Artikel 6

Under nattligt fiske med långrev får endast fartygsljus som
påkallas av säkerhetsskäl användas.

Krabbfiske i FAO:s statistiska delområde 48.3
1.
Fisket skall begränsas till könsmogna hankrabbor; alla
honkrabbor och icke-fullvuxna hankrabbor skall släppas
oskadda. När det gäller Paralomis spinosissima och Paralomis
formosa får hankrabbor med en minsta bredd på ryggskölden
av 94 mm respektive 90 mm bevaras ombord.
2.
Krabbor som bereds till havs skall frysas ned i delar så att
krabbornas storlek kan bestämmas utifrån delarna.

Artikel 7
Användande och bortskaffande av packningsband av plastmaterial på gemenskapens fiskefartyg
1.
Det är förbjudet att på gemenskapens fiskefartyg använda
packningsband av plast för att försegla beteslådorna.
Det är också förbjudet att använda andra typer av packningsband för andra ändamål, på fiskefartyg som inte använder
förbränningsugnar (slutna system) ombord.
2.
Alla packningsband skall, när de avlägsnats från förpackningarna, klippas så att de inte längre kan forma en ögla och
skall så snart som möjligt brännas i förbränningsugnen
ombord.
3.
Alla plastrester skall behållas ombord fram till återkomsten till hamnen; de får under inga omständigheter dumpas
i havet.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 8 får fiskavfall inte dumpas i havet under det att arbetet med att lägga ut
långrev pågår. Fiskavfall bör så långt det är möjligt inte dumpas
i havet medan arbetet med att ta upp långrev pågår. Om det
inte går att undvika dumpning av avfall medan långrev tas upp
får det endast ske på motsatt sida mot den del av fartyget där
långreven läggs ut eller tas upp. Innan avfallet dumpas skall
eventuella krokar tas bort från avfallet och fiskhuvudena.
Fartyg skall vara utformade så att de har möjlighet att bearbeta
avfall ombord eller tillräcklig kapacitet att förvara avfall
ombord eller möjlighet att dumpa avfallet på motsatt sida mot
den sida där långrevarna halas in.
4. Alla ansträngningar skall göras för att havsfåglar som
infångas levande under arbetet med långrev också släpps
levande, samt att krokar i möjligaste mån tas bort utan att
fåglarnas liv riskeras.
5. En lina med remsor avsedd att avhålla havsfåglar från att
landa på betet medan långrev läggs ut, skall släpa efter fartyget.
En detaljerad beskrivning av hur linan med remsor skall se ut
samt hur den skall läggas ut ges i bilaga III. De mer specifika
detaljerna kring utformningen kan variera när det gäller antalet
lekare och placeringen av dessa, under förutsättning att den del
av havsytan som täcks av remsorna inte är mindre än den yta
som täcks av förlagan i bilaga III. Detaljerna i den anordning
som fungerar som dragg i vattnet för att spänna linan får också
variera.
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6.
Andra varianter av linor med remsor får prövas på fartyg
som har två observatörer ombord, varav minst en skall vara
utsedd enligt Antarktiskommissionens system för internationell
vetenskaplig observation, under förutsättning att villkoren i
punkterna 1–5 och 7 efterlevs.

7.
Förbudet enligt punkt 2 mot att sätta ut långrevar på
dagen skall inte gälla för fiske i FAO:s statistiska delområden
48.6, söder om 60°S, 88.1, 88.2 och sektion 58.4.2, under
förutsättning att följande krav är uppfyllda:
a) Det berörda fartyget kan vid utfärdandet av licensen för
detta fiske visa följande för de behöriga myndigheterna:
i) Det har full kapacitet att följa något av försöksprotokollen för sänkning av långrevar i bilaga IV. Medlemsstaterna skall rapportera till Antarktiskommissionen om
resultaten av de tekniska kontroller som i detta syfte
genomförts på varje licensierat fartyg.
ii) Åtgärder har vidtagits för att garantera närvaron av de
vetenskapliga observatörer som fartyget i enlighet med
artikel 14.2 har skyldighet att medföra ombord.

1.4.2004
KAPITEL III
FISKERIVERKSAMHETEN

Artikel 10
Fartygens förflyttning i förhållande till bifångsternas
storlek
1. Vid andra typer av fiske än nytt fiske och provfiske skall
förflyttningen av gemenskapens fiskefartyg stå i förhållande till
bifångsternas storlek i enlighet med bestämmelserna i bilaga V
avsnitt A.
2. Vid nytt fiske och provfiske skall förflyttningen av
gemenskapens fiskefartyg stå i förhållande till bifångsternas
storlek i enlighet med bilaga V avsnitt B.

b) Det berörda fartygets revar har en nedsänkningshastighet
som aldrig är lägre än 0,3 m/s under dess fiskeoperationer.

Artikel 11

c) Det fångar inte fler än två havsfåglar. Varje fartyg som
fångar tre havsfåglar skall omedelbart återgå till utläggning
av revar nattetid.

Särskilda bestämmelser som skall tillämpas vid provfiske
av Dissostichus spp.

8.
Med avvikelse från punkt 3 skall ingen dumpning av
avfall vara tillåten vid sådant fiske som avses i punkt 7.

9.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

1. Gemenskapens fiskefartyg som bedriver provfiske av
Dissostichus spp. med trål eller långrev i konventionsområdet
skall, med undantag för sådant fiske som omfattas av särskilt
undantag utfärdat av Antarktiskommissionen, följa föreskrifterna i punkterna 3–6.
2. I denna artikel avses med ett drag att trålen sätts ut en
gång. Vid fiske med långrevar skall med ett drag avses att en
eller flera långrevar sätts ut på ett och samma fångstställe.

Artikel 9

Oavsiktligt vållad död hos havsfåglar och marina däggdjur
vid trålfiske

1.

3. Fisket skall ske med så stort geografiskt och batymetriskt
intervall som möjligt. Av denna anledning skall fisket i en finskalig ruta upphöra när fångsterna, som deklareras i enlighet
med artikel 12 i förordning (EG) nr 601/2004, uppgår till 100
ton; denna ruta skall sedan vara stängd för fiske under återstoden av fiskesäsongen. Inte vid något tillfälle får mer än ett
fartyg fiska i en viss finskalig ruta.

Styrkabel på näten får inte användas vid trålfiske.
4.

Vid tillämpning av punkt 3 skall

2.
Gemenskapens fiskefartyg skall under hela fiskeoperationen använda en belysning som genom sin placering och sin
styrka begränsar belysningen utanför fartyget i så stor utsträckning som möjligt utan att fartygets säkerhet äventyras.

a) den exakta geografiska positionen för ett tråldrag fastställas
vid medianpunkten mellan dragets start- och slutpunkt på
den sträcka fartyget har tillryggalagt,

3.
Fiskavfall får inte dumpas i havet under det att arbetet
med att sätta ut och ta upp trålen pågår.

b) den exakta geografiska positionen för en utsättning av
långrev fastställas vid mittpunkten på den eller de långrevar
som satts ut,

4.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

c) den finskaliga ruta inom vilken ett fartyg anses fiska vara
den ruta inom vilken den exakta geografiska positionen för
ett drag befinner sig,
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d) ett fartyg anses bedriva fiske inom en finskalig ruta från det
att utsättningen påbörjas fram till det att inhalningen av alla
långrevar avslutats inom den finskaliga rutan.
5.
Vid varje drag med en långrev skall, utom vid exceptionella omständigheter utanför fartygets kontroll (som is och
dåligt väder), långreven ligga kvar i vattnet under högst 48
timmar, räknat från det att utsättningen avslutas till det att
inhalningen påbörjas.
6.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

L 97/5
Artikel 14

Verksamhet som skall omfattas av vetenskapliga observationer
1. Gemenskapens fiskefartyg skall under varje fiskeperiod ha
minst en och, när så är möjligt, två vetenskapliga observatörer
ombord när de fiskar efter
a) Champsocephalus gunnari i FAO:s statistiska delområde
48.3 och i sektion 58.5.2,
b) krabba i FAO:s statistiska delområde 48.3,

Artikel 12
Särskilda bestämmelser för fiske efter Champsocephalus
gunnari i FAO:s statistiska delområde 48.3
1.
Fiske efter Champsocephalus gunnari skall vara förbjudet
inom en radie på 12 nautiska mil från Sydgeorgiens kust under
lekperioden mellan den 1 mars och den 31 maj […].
2.
Om fångsten av Champsocephalus gunnari i ett enskilt
drag överskrider 100 kg och om mer än 10 % av antalet fiskar
av den arten i draget har en total längd som ligger under
240 mm, skall fiskefartyget flytta sig till en annan fiskeplats
minst 5 nautiska mil därifrån. Under minst fem dagar får fiskefartyget inte befinna sig inom ett område på 5 nautiska mil från
den plats där fångsten av Champsocephalus gunnari av mindre
storlek översteg 10 %. Med ett område där den oavsiktliga
fångsten av Champsocephalus gunnari av mindre storlek
översteg 10 % avses den sträcka som fartyget tillryggalagt från
den punkt där fiskredskapet först sattes ut till den punkt där
fartyget tog upp det.
3.
Om ett fartyg fångar 20 havsfåglar måste det upphöra
med sin fiskeriverksamhet och får inte återuppta verksamheten
inom detta fiske under resten av den pågående säsongen.
4.
Alla fartyg som deltar i detta fiske under perioden den 1
mars–31 maj måste genomföra minst tjugo tråldrag i forskningssyfte, på det sätt som beskrivs i bilaga VI.

c) Dissostichus eleginoides i FAO:s statistiska delområden 48.3
och 48.4 och i sektion 58.5.2, eller
d) Martialia hyadesi i FAO:s statistiska delområde 48.3.
2. Gemenskapens fiskefartyg skall också, när de bedriver
provfiske enligt artikel 11 i denna förordning eller annat provfiske som är tillåtet enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 601/
2004 ha minst två vetenskapliga observatörer ombord, av vilka
den ene skall vara en vetenskaplig observatör från Antarktiskommissionen som utsetts i enlighet med artikel 15.
3. Med avvikelse från punkt 2 skall fartyg som bedriver
provfiske efter Dissostichus spp. i FAO:s statistiska sektioner
48.3a och 48.3b ha minst en och, när så är möjligt, två vetenskapliga observatörer från Antarktiskommissionen ombord.
4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas
enligt förfarandet i artikel 20.2.

Artikel 15
Vetenskapliga observatörer

5.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

1. Medlemsstaterna skall utse vetenskapliga observatörer
med befogenhet att i enlighet med denna förordning utföra de
uppdrag som är knutna till genomförandet av Antarktiskommissionens observationssystem.

KAPITEL IV

2. De vetenskapliga observatörernas funktion och uppgifter
ombord anges i bilaga VII.

VETENSKAPLIG OBSERVATION OMBORD PÅ FARTYG SOM
BEDRIVER VERKSAMHET I KONVENTIONSOMRÅDET

3. De vetenskapliga observatörerna skall vara medborgare i
den medlemsstat som utser dem. De skall rätta sig efter den
praxis och de regler som gäller på det fartyg där de utför sina
observationer.

Artikel 13
Syfte och tillämpningsområde
Det system för vetenskaplig observation som antagits av
Antarktiskommissionen med stöd av artikel XXIV i konventionen skall, i enlighet med detta kapitel, gälla för fiskefartyg
från gemenskapen som bedriver fiske- och forskningsverksamhet i konventionsområdet.

4. De vetenskapliga observatörerna skall vara väl förtrogna
med den fiskeriverksamhet och den vetenskapliga forskning
som skall observeras, med konventionens bestämmelser och de
åtgärder som antagits med stöd av konventionen, och de skall
ha fått lämplig utbildning för att på ett kompetent sätt kunna
utföra sitt arbete. De skall dessutom kunna kommunicera på
det språk som används i flaggstaten för de fartyg där de utför
sina uppgifter.
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5.
De vetenskapliga observatörerna skall ha en handling som
utfärdats av den medlemsstat som utsett dem, i en form som
godkänts av Antarktiskommissionen, där deras identitet som
vetenskapliga observatörer från Antarktiskommissionen anges.
6.
De vetenskapliga observatörerna skall, via den medlemsstat som utsett dem och senast en månad efter observationsperiodens slut eller efter deras återkomst till ursprungslandet, för
Antarktiskommissionen lägga fram en rapport om varje utfört
observationsuppdrag med användning av de observationsformulär som godkänts av Antarktiskommissionens vetenskapliga
kommitté. En kopia av rapporten skall översändas till det
berörda fartygets flaggstat samt till kommissionen.
7.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

Artikel 16
Överenskommelser om placering av observatörer ombord
på fartyg
1.
Placeringen av vetenskapliga observatörer ombord på
fiskefartyg från gemenskapen som bedriver fiskeriverksamhet
eller vetenskaplig forskning skall genomföras i enlighet med de
bilaterala överenskommelser som för detta syfte slutits med en
annan medlem av Antarktiskommissionen.
2.
De bilaterala överenskommelser som avses i punkt 1 skall
grunda sig på följande principer:
a) De vetenskapliga observatörerna skall ha befälsstatus
ombord. Kost och logi för observatörer ombord skall motsvara denna status.
b) Flaggmedlemsstaten skall försäkra sig om att de ansvariga
ombord på fartyg som för dess flagg bistår de vetenskapliga
observatörerna på ett sådant sätt att de kan utföra sina
uppgifter. De vetenskapliga observatörerna skall bland annat
ha fritt tillträde till uppgifter rörande fartyget samt till dess
operationer, så att de kan utföra sina uppgifter på det sätt
som Antarktiskommissionen kräver.
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f) De vetenskapliga observatörerna skall förse de berörda
befälhavarna med en kopia av sina rapporter, om dessa så
önskar.
g) Det land som har utsett de vetenskapliga observatörerna
skall se till att dessa har en försäkring som är godkänd av
berörda medlemmar av Antarktiskommissionen.
h) Det land som har utsett de vetenskapliga observatörerna
skall vara ansvarigt för deras transport till och från
ombordstigningsplatserna.
i) Om inget annat avtalas skall de vetenskapliga observatörernas utrustning, kläder samt lön och annan ersättning
betalas av det land som har utsett dem, medan logi och
måltider ombord skall ombesörjas av värdlandets fartyg.
3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

Artikel 17
Meddelande av uppgifter
1. Medlemsstater som utsett vetenskapliga observatörer skall,
så snart som möjligt och senast vid ingåendet av bilaterala
överenskommelser enligt artikel 11, meddela Antarktiskommissionen alla uppgifter kring observationsprogrammen. Följande
uppgifter skall lämnas för varje observatör:
a) Datum då överenskommelsen ingicks.
b) Namn och flaggstat för det fartyg som tar emot observatören.
c) Den medlemsstat som har utsett observatören.
d) Fiskeområde (statistiskt område, delområde eller sektion
som omfattas av konventionen).
e) Typ av uppgifter som samlas in av observatören och lämnas
in till Antarktiskommissionens sekretariat (bifångster,
målart, biologiska uppgifter etc).
f) Preliminära start- och avslutningsdatum för observationsprogrammet.
g) Preliminärt datum för observatörens återkomst till sitt
ursprungsland.

c) Flaggmedlemsstaten skall vidta de åtgärder som krävs för att
garantera de vetenskapliga observatörernas säkerhet och
välbefinnande när de utför sitt arbete ombord på fartyg som
för dess flagg, se till att de får sjukvård och slå vakt om
deras frihet och värdighet.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

d) Åtgärder skall vidtas för att de vetenskapliga observatörerna
skall kunna sända och ta emot meddelanden genom fartygets kommunikationsutrustning och med operatörens hjälp.
Den medlem av Antarktiskommissionen som har utsett de
vetenskapliga observatörerna skall normalt sett stå för alla
rimliga kostnader som uppstår på grund av dessa meddelanden.

SLUTBESTÄMMELSER

Ändring av bilagorna

e) Bestämmelser rörande de vetenskapliga observatörernas
transport och ombordstigning skall fastställas på sådant sätt
att fiske- och forskningsverksamheten inte hindras.

Bilagorna I–VII skall ändras med tillämpning av de bevarandeåtgärder som blivit obligatoriska för gemenskapen och i
enlighet med förfarandet i artikel 20.3.

KAPITEL V

Artikel 18
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Artikel 19
Genomförande
De åtgärder som krävs för genomförandet av artiklarna 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15, 16 och 17 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 20.2.
Artikel 20
Kommittéförfarande

L 97/7

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara
en månad.
3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
en månad.
4.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

1.
Kommissionen skall biträdas av den kommitté som
inrättats enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 2371/
2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart
utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1).

Ikraftträdande

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 21

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2004.
På rådets vägnar
J. WALSH

Ordförande

(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.
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BILAGA I
MINSTA MASKSTORLEK ENLIGT ARTIKEL 4.1

Art

Typ av nät

Minsta maskstorlek

Notothenia rossii

Trålar, snurrevadar och liknande nät

120 mm

Dissostichus eleginoides

Trålar, snurrevadar och liknande nät

120 mm

Gobionotothen gibberifrons

Trålar, snurrevadar och liknande nät

80 mm

Notothenia kempi

Trålar, snurrevadar och liknande nät

80 mm

Lepidonotothen squamifrons

Trålar, snurrevadar och liknande nät

80 mm

Champsocephalus gunnari

Trålar, snurrevadar och liknande nät

90 mm
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BILAGA II
REGLER FÖR FASTSTÄLLANDE AV MINSTA MASKSTORLEK ENLIGT ARTIKEL 5
A. Beskrivning av mätstickorna
1. Mätstickor som används för att bestämma maskstorlek skall vara 2 mm tjocka, plana och gjorda av ett hållbart
och formbeständigt material. De skall ha antingen en serie parallellsidiga sektioner som förbinds genom mellanliggande sektioner som smalnar av i förhållandet 1:8 på varje sida eller enbart sidor som smalnar av enligt samma
förhållande. De skall vara försedda med ett hål i den smalaste änden.
2. På mätstickans översida skall bredden i millimeter vara angiven både på parallellsidiga sektioner, om sådana finns,
och på avsmalnande sektioner. I det senare fallet skall bredden vara angiven i millimeter och med jämna
mellanrum.

B. Mätstickans användning
1. Nätet skall hållas utsträckt i maskornas diagonalriktning.
2. Den i avsnitt A beskrivna mätstickans smalaste ände skall föras in i maskans öppning vinkelrätt mot nätets plan.
3. Mätstickan skall föras in i maskans öppning antingen manuellt eller med hjälp av en vikt eller dynamometer tills
den stoppas av maskans motstånd vid de avsmalnande sidorna.

C. Urval av maskor som skall mätas
1. De maskor som skall mätas skall utgöra en rad av 20 på varandra följande maskor i nätets längdriktning.
2. Maskor på ett avstånd av mindre än 50 cm från linor, lister eller bottenstropp skall inte mätas. Avståndet skall
mätas vinkelrätt mot linorna, listerna eller bottenstroppen med nätet sträckt i mätningens riktning. Maskor som
lagats eller rivits sönder eller i vilka tillbehör till nätet är fastsatta skall inte heller mätas.
3. Trots vad som sägs i punkt 1 behöver de maskor som skall mätas inte följa på varandra om villkoren i punkt 2
gäller.
4. Näten skall mätas endast när de är våta och inte nedfrysta.

D. Mätning av varje maska
En maskas storlek definieras som den bredd som mätstickan har på det ställe där den, på det sätt som anges i avsnitt
B, inte går att föra in längre.

E. Fastställande av nätets maskstorlek
Nätets maskstorlek skall anses vara det aritmetiska medelvärdet, uttryckt i millimeter, av samtliga maskor som valts
ut och mätts i enlighet med avsnitten C och D; medelvärdet skall avrundas uppåt till närmaste millimeter.
Det sammanlagda antalet maskor som skall mätas anges i avsnitt F.

F. Förfarandet vid inspektion
1. Inspektören skall mäta en serie om 20 maskor, utvalda i enlighet med avsnitt C, genom att föra in mätstickan
manuellt utan att använda någon vikt eller dynamometer.
Maskstorleken skall sedan bestämmas enligt avsnitt E.
Om beräkningen av maskstorleken visar att denna inte stämmer överens med gällande bestämmelser skall ytterligare två serier om 20 maskor, utvalda i enlighet med avsnitt C, mätas.
Maskstorleken skall sedan beräknas ytterligare en gång i enlighet med avsnitt E på grundval av de 60 maskor som
nu mätts. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall den på detta sätt beräknade maskstorleken vara
nätets maskstorlek.
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2. Om befälhavaren på fartyget inte godtar den maskstorlek som fastställts i enlighet med punkt 1 får denna mätning
inte ligga till grund för fastställandet av maskstorleken, utan inspektören skall göra en ny mätning och skall denna
gång, efter eget gottfinnande, fästa antingen en vikt eller en dynamometer vid mätstickan. Vikten skall fästas med
en krok i hålet vid mätstickans smalaste ände. Dynamometern kan fästas antingen i hålet vid mätstickans smalaste
ände eller vid dess bredaste del. Viktens eller dynamometerns precision skall intygas av den behöriga nationella
myndigheten.
När den maskstorlek som fastställts enligt punkt 1 är högst 35 mm skall en kraft av 19,61 N användas på nätet
(vilket motsvarar en massa på 2 kg); på övriga nät skall en kraft av 49,03 N användas (vilket motsvarar en massa
på 5 kg).
När en vikt eller dynamometer används skall en enda serie om 20 maskor mätas för fastställande av maskstorleken i enlighet med avsnitt E.

BILAGA III
DETALJERAD BESKRIVNING AV DEN LINA MED REMSOR SOM AVSES I ARTIKEL 8.5 SAMT
ANVÄNDNINGSMETOD FÖR DENNA
1. Linan med remsor skall hängas upp i aktern vid en punkt cirka 4,5 m ovanför vattnet så att den befinner sig direkt
ovanför den punkt där betet sänks i vattnet.
2. Linan skall vara ungefär 3 mm i diameter, minst 150 m lång samt försedd med sänken i änden, vilka spänner linan
så att större delen av den sträcks ut rakt bakom fartyget även i sidvind.
3. Med 5 m intervaller med början från fästpunkten vid fartyget skall det fästas fem tafsar med remsor, var och en
bestående av två kardelar som är cirka 3 mm i diameter. Remsornas längd skall variera mellan cirka 3,5 m närmast
fartyget till cirka 1,25 m för den femte remsan. När linan satts ut skall tafsarna kunna nå vattenytan och då och då
doppas ned i vattnet när fartyget häver sig. Lekare skall placeras på linan vid bogseringspunkten, på ömse sidor om
den punkt där varje tafs är fäst och omedelbart före den vikt som sätts i änden av linan. Varje remsförsedd tafs skall
också ha en lekare vid den punkt där den är fäst vid linan.
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BILAGA IV
FÖRSÖKSPROTOKOLL FÖR SÄNKNING AV LÅNGREVAR ENLIGT ARTIKEL 8.7
PROTOKOLL A
A1. Fartyget skall, under överinseende i närvaro av en vetenskaplig observatör,
a) sätta ut minst fem långrevar med minst fyra instrument som registrerar tid och djup (TDR) per långrev,
b) slumpvis placera TDR på långreven vid en utsättning och mellan olika utsättningar,
c) beräkna en nedsänkningshastighet för varje TDR som tas upp av fartyget
i) där nedsänkningshastigheten beräknas som genomsnittet av den tid det tagit att sjunka från ytan (0 m) till
15 m, och
ii) där denna nedsänkningshastighet inte får vara lägre än 0,3 m/s;
d) om den lägsta nedsänkningshastigheten (0,3 m/s) inte uppnås vid alla 20 stickprovspunkterna skall försöket
upprepas ända tills sammanlagt 20 försök med en lägsta nedsänkningshastighet på 0,3 m/s har registrerats, och
e) all utrustning och alla fiskeredskap som används vid försöket skall vara desamma som de som kommer att
användas i konventionsområdet.
A2. För att ett fartyg skall kunna behålla sin rätt till undantag från kravet på utsättning av långrev på natten skall en
vetenskaplig observatör från Antarktiskommissionen regelbundet kontrollera nedsänkningen av långreven under
hela fisket. Fartyget måste samarbeta med observatören från Antarktiskommissionen, som
a) skall sträva efter att placera en TDR på varje långrev som läggs ut under observatörens arbetspass,
b) var sjunde dag skall placera alla tillgängliga TDR längs en enda långrev för att fastställa om nedsänkningshastigheten varierar längs reven,
c) slumpvis skall placera TDR på långreven vid en utsättning och mellan olika utsättningar,
d) skall beräkna en nedsänkningshastighet för varje TDR som tas upp av fartyget och
e) skall beräkna nedsänkningshastigheten som genomsnittet av den tid det tog för långreven att sjunka från ytan
(0 m) till 15 m.
A3. Fartyget skall
a) se till att nedsänkningshastigheten inte är lägre än 0,3 m/s,
b) sända en daglig sammanfattning till den fiskeriansvarige, och
c) se till att de uppgifter som samlas in under nedsänkningsförsöken med långreven registreras enligt de format
som avtalats samt att de lämnas in till den fiskeriansvarige efter säsongens slut.
PROTOKOLL B
B1. Fartyget skall, under överinseende av en vetenskaplig observatör,
a) lägga ut minst fem långrevar med den största längd som kommer att användas i konventionsområdet och med
minst fyra testflaskor (se punkterna B5–B9) på den mittersta tredjedelen av långreven,
b) placera testflaskorna slumpvis längs långreven, vid slumpvis utvalda utsättningar, samt se till att flaskorna fästs
halvvägs mellan sänkena,
c) beräkna nedsänkningshastigheten för varje flasktest genom att mäta den hastighet med vilken långreven sjunker
från ytan (0 m) till 10 m,
d) fastställa denna nedsänkningshastighet till minst 0,3 m/s,
e) om den lägsta nedsänkningshastigheten inte uppnås vid alla 20 stickprovspunkterna, upprepa försöket (fyra
försök på fem långrevar) ända tills sammanlagt 20 försök med en lägsta nedsänkningshastighet på 0,3 m/s har
registrerats, och
f) se till att all utrustning och alla fiskeredskap som används vid försöket är desamma som de som kommer att
användas i konventionsområdet.
B2. För att ett fartyg skall kunna behålla sin rätt till undantag enligt artikel 7.8 skall en vetenskaplig observatör från
Antarktiskommissionen kontinuerligt kontrollera nedsänkningen av långreven under hela fisket. Fartyget skall
samarbeta med observatören från Antarktiskommissionen, som
a) skall ha som mål att genomföra ett flasktest på varje långrev som sätts ut under hans arbetspass och skall notera
att testet måste genomföras på långrevens mittersta tredjedel,
b) var sjunde dag skall placera minst fyra testflaskor på en och samma långrev för att fastställa om nedsänkningshastigheten varierar längs reven,
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c) skall placera testflaskorna slumpvis längs långreven vid en utsättning och vid slumpvis utvalda utsättningar, samt
se till att flaskorna fästs halvvägs mellan sänkena,
d) skall beräkna en nedsänkningshastighet för varje flasktest, och
e) skall beräkna revens nedsänkningshastighet genom att mäta den hastighet med vilken långreven sjunker från ytan
(0 m) till 10 m.
B3. Under sina fiskeoperationer enligt detta undantag skall fartyget
a) se till att varje långrev är försedd med sänken i en sådan utsträckning att nedsänkningshastigheten aldrig är lägre
än 0,3 m/s,
b) varje dag rapportera resultaten till sitt nationella kontor, och
c) se till att de uppgifter rörande kontrollen av revens nedsänkningshastighet som samlas in registreras enligt
föreskrivet format och lämnas in till det berörda nationella kontoret efter säsongens slut.
B4. Ett flasktest skall gå till enligt följande:
Placering av flaskan
B5. Den ena änden av en tafslina på 10 m i 2 mm multifilnylon, eller likvärdigt, skall fästas ordentligt vid halsen på en
plastflaska (1) som rymmer 750 ml (flytkraft cirka 0,7 kg) och den andra änden skall fästas med en klämma från
långreven. Längden skall mätas från fästpunkten (klämmans yttersta spets) fram till flaskhalsen och skall kontrolleras
av observatören varannan eller var tredje dag.
B6. Självhäftande reflexband skall fästas kring flaskan så att den kan observeras även på natten. Ett vattenfast pappersark
med ett identifieringsnummer som är tillräckligt stort för att kunna läsas på några meters avstånd skall placeras inne
i flaskan.
Test
B7. Flaskan skall tömmas på vatten, korken skruvas av och tråden rullas runt flaskan för utsättningen. Flaskan kring
vilken tråden rullats skall fästas vid långreven (2), halvvägs mellan sänkena (fästpunkten).
B8. Observatören skall registrera antalet sekunder (3) mellan det ögonblick då fästpunkten träffar vattnet, t1, och det
ögonblick då flaskan är helt under vatten, t2. Testresultatet skall beräknas på följande sätt:
Nedsänkningshastighet = 10/(t2 – t1)
B9. Resultatet skall vara minst 0,3 m/s. Dessa uppgifter skall registreras på angivet ställe i observatörens elektroniska
loggbok.

(1) En vattenflaska av plast med skruvkork av hårdplast skall användas. Korken skruvas av så att flaskan kan fyllas med vatten efter det att
den kastats i vattnet, så att den sedan kan återanvändas i stället för att förstöras av vattentrycket.
(2) På automatiska långrevar skall flaskan fästas vid huvudlinan. På system med spanska långrevar skall flaskan fästas vid tafsen.
3
( ) Med kikare blir det lättare att följa förloppet, särskilt vid dåligt väder.
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BILAGA V
BESTÄMMELSER RÖRANDE BIFÅNGSTER I FISKEN SOM BEDRIVS INOM KONVENTIONSOMRÅDET
A. Reglerat fiske
1. Om bifångsten, vid riktat fiske efter Dissostichus eleginoides i FAO:s statistiska delområde 48.3, oavsett art uppgår
till minst 1 ton per drag eller utsättning, skall fiskefartyget förflytta sig till en annan fiskeplats minst 5 nautiska
mil från denna plats. Fiskefartyget får, under en period på minst fem dagar, inte återvända till någon punkt inom
5 nautiska mil från den plats där bifångsten översteg 1 ton.
2. Om fartyget vid riktat fiske efter Champsocephalus gunnari i FAO:s statistiska delområde 48.3 vid ett och samma
drag får en bifångst innehållande någon av arterna Chaenocephalus aceratus, Gobionotothen gibberifrons, Lepidonotothen
squamifrons, Notothenia rossii eller Pseudochaenichthys georgianus
a) som uppgår till mer än 100 kg och överstiger 5 % av den totala fångstvikten för all fisk, eller
b) uppgår till 2 ton eller mer,
skall fiskefartyget flytta sig till ett annat fiskeområde minst 5 nautiska mil därifrån. Fiskefartyget får, under en
period på minst fem dagar, inte återvända till någon punkt inom 5 nautiska mil från den plats där bifångsten
av ovannämnda arter översteg 5 %.
3. Om ett drag vid riktat fiske efter Dissostichus eleginoides eller Champsocephalus gunnari i FAO:s statistiska
delområde 58.5.2 innehåller en bifångst på minst 2 ton av Channichthys rhinoceratus Lepidonotothen squamifrons, Macrourus spp., eller rockor, får fiskefartyget, under en period på minst fem dagar, inte bedriva fiske med
samma metod inom 5 nautiska mil från den plats där bifångsten översteg 2 ton.
Om ett drag vid ovannämnda fisken innehåller en bifångst på minst 1 ton av någon annan art som omfattas av
begränsningar enligt gemenskapsbestämmelser, får fiskefartyget under en period på minst fem dagar inte bedriva
fiske med samma metod inom 5 nautiska mil från den plats där bifångsten översteg 1 ton.
4. Om ett drag vid riktat fiske efter Electrona carlsbergi i FAO:s statistiska delområde 48.3 innehåller en bifångst av
någon annan art än målarten som uppgår till
a) mer än 100 kg och överstiger 5 % av den totala fångstvikten för all fisk, eller
b) uppgår till 2 ton eller mer,
skall fiskefartyget förflytta sig till ett annat fiskeområde minst 5 nautiska mil därifrån. Fiskefartyget får, under en
period på minst fem dagar, inte återvända till någon punkt inom 5 nautiska mil från den plats där bifångsten av
andra arter än målarten översteg 5 %.
5. Med den plats där bifångsten har överstigit de kvantiteter som anges i punkterna 1–4 avses den sträcka som
fartyget tillryggalagt från den punkt där fiskredskapet först sattes ut till den punkt där fartyget tog upp det.
B. Nytt fiske och provfiske
1. Om bifångsten av en art uppgår till minst 1 ton i ett drag, skall fiskefartyget förflytta sig till en annan fiskeplats
minst 5 nautiska mil därifrån. Fiskefartyget får, under en period på minst fem dagar, inte återvända till någon
punkt inom 5 nautiska mil från den plats där bifångsten översteg 1 ton. Med den plats där bifångsten har
överstigit 1 ton avses den sträcka som tillryggalagts av fartyget från den punkt där fiskeredskapet först sätts ut till
den punkt där fartyget tar upp det.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall följande gälla.
a) Med bifångst skall avses varje fångst av andra arter än målarten.
b) Macrourus spp. och rockor skall var för sig betraktas som en enda art.
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BILAGA VI
TRÅLDRAG I FORSKNINGSSYFTE VID FISKE EFTER CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI I FAO:s STATISTISKA DELOMRÅDE 48.3 UNDER LEKSÄSONGEN
1. I området Shag Rocks/Black Rocks skall tolv forskningsdrag genomföras. De skall fördelas på de fyra sektorer som
illustreras i figur 1: fyra i vardera NV- och SO-sektorn, och två i vardera NO- och SV-sektorn. Dessutom skall ytterligare åtta forskningsdrag genomföras på Sydgeorgiens nordvästra bank på mindre än 300 m djup, såsom visas i figur
1.
2. Varje forskningsdrag skall ske minst 5 nautiska mil från alla övriga. Avståndet mellan stationerna är avsett att vara
sådant att båda områdena täcks på ett sätt som gör att det går att få information om längd, kön, mognad och vikt
hos Champsocephalus gunnari.
3. Om koncentrationer av fisk lokaliseras på vägen till Sydgeorgien bör dessa fiskas utöver forskningsdragen.
4. Forskningsdragen måste pågå under minst 30 minuter med nätet på fiskedjup. Under dagtid måste nätet befinna sig
nära botten.
5. Den internationelle vetenskaplige observatören skall ta stickprover på all fångst som tas i forskningsdragen. Stickproven skall helst omfatta minst 100 fiskar och skall tas med standardteknik för stickprovstagning. Längd, kön,
mognad och om möjligt vikt skall fastställas för alla fiskar som ingår i stickprovet. Om fångsten är omfattande bör
fler fiskar undersökas, om tiden tillåter detta.

Figur 1:
Geografisk fördelning av 20 tråldrag i forskningssyfte av Champsocephalus gunnari vid Shag Rocks (12) och Sydgeorgien (8) från den
1 mars till den 31 maj. Tråldragens position (stjärnor) kring Sydgeorgien har enbart illustrativt syfte.
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BILAGA VII
FUNKTIONER OCH UPPGIFTER ENLIGT ARTIKEL 15.2 FÖR DE VETENSKAPLIGA OBSERVATÖRERNA
OMBORD PÅ FARTYG SOM BEDRIVER VETENSKAPLIG FORSKNING PÅ ELLER FISKAR AV DE LEVANDE
MARINA TILLGÅNGARNA I KONVENTIONSOMRÅDET
A. Den funktion som innehas av en vetenskaplig observatör ombord på fartyg som deltar i vetenskaplig forskning på
eller bedriver fiske av de levande marina tillgångarna går ut på att observera och rapportera fiskeriverksamheten i
konventionsområdet med hänsyn till konventionens mål och principer.
B. För att fullgöra denna funktion skall de vetenskapliga observatörerna med användning av de observationsformulär
som godkänts av Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté utföra följande uppgifter, nämligen
a) föra anteckningar över fartygets operationer (t.ex. hur mycket tid som läggs ned på forskning, fiske, transitering
m.m., samt uppgifter om tråldragen),
b) ta stickprov på fångster för att fastställa biologiska särdrag,
c) registrera biologiska uppgifter per fångad art,
d) registrera bifångster, deras kvantitet och övriga biologiska uppgifter,
e) registrera insnärjningar och oavsiktligt vållad död när det gäller havsfåglar och däggdjur,
f) registrera förfarandet för att mäta fångstvikten samt samla in uppgifter om omräkningsfaktorn mellan levande vikt
och slutprodukt, om fångstregistreringen sker på grundval av den beredda produktens vikt,
g) utarbeta observationsrapporter med användning av de observationsformulär som godkänts av den vetenskapliga
kommittén, samt lägga fram dem för respektive myndigheter,
h) överlämna en kopia av rapporterna till fartygens befälhavare,
i) på begäran hjälpa fartygets befälhavare med förfarandena för fångstregistrering och fångstdeklarationer,
j) utföra andra uppgifter enligt överenskommelse mellan de parter som berörs av det tillämpliga bilaterala avtalet,
k) samla in fakta om fiskefartyg som siktats i konventionsområdet, särskilt i fråga om fartygens typ, position och
verksamhet, och
l) samla information om förluster av fiskeredskap och avfallsdumpning i havet från fiskefartygen.

L 97/15

L 97/16

Europeiska unionens officiella tidning

SV

1.4.2004

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 601/2004
av den 22 mars 2004
om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av
konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om upphävande av
förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG) nr 1721/1999
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(5)

Vissa av dessa särskilda bestämmelser har införlivats med
gemenskapsrätten genom rådets förordning (EEG) nr
3943/90 av den 19 december 1990 om tillämpning av
det observations- och kontrollsystem som upprättats
enligt artikel XXIV i konventionen om bevarande av
marina levande tillgångar i Antarktis (4), genom rådets
förordning (EG) nr 66/98 av den 18 december 1997 om
vissa bevarande- och kontrollåtgärder som skall tillämpas
vid fiskeverksamhet i Antarktis (5), samt genom rådets
förordning (EG) nr 1721/1999 av den 29 juli 1999 om
fastställande av vissa kontrollåtgärder när det gäller
fartyg som för flagg tillhörande en icke-avtalsslutande
part i konventionen om bevarande av marina levande
tillgångar i Antarktis (6).

(6)

För genomförande av de nya bevarandeåtgärder som
antagits av Antarktiskommissionen bör de nämnda
förordningarna upphävas och ersättas med en enda
förordning som samlar de olika särbestämmelser för
kontroll av fiskeverksamhet som följer av gemenskapens
åtaganden i egenskap av fördragsslutande part i konventionen.

(7)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna
förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/
468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och
av följande skäl:
(1)

Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (nedan kallad ”konventionen”)
godkändes av gemenskapen genom rådets beslut 81/
691/EEG (2) och trädde i kraft i gemenskapen den 21
maj 1982.

(2)

Konventionen anger en ram för det regionala samarbetet
om bevarande och förvaltning av marina levande tillgångar i Antarktis genom inrättandet av en kommission
för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis
(CCAMLR, nedan kallad ”Antarktiskommissionen”) och
genom Antarktiskommissionens antagande av bevarandeåtgärder som blir bindande för de fördragsslutande
parterna.

(3)

Gemenskapen bör, i egenskap av fördragsslutande part i
konventionen, se till att de bevarandeåtgärder som har
antagits av Antarktiskommissionen tillämpas på gemenskapens fiskefartyg.

(4)

Bland dessa åtgärder finns många regler och
bestämmelser för kontroll av fiskeverksamhet inom
konventionsområdet vilka bör införas i gemenskapsrätten som särskilda bestämmelser som kompletterar
rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober
1993 om införande av ett kontrollsystem för den
gemensamma fiskeripolitiken (3), i enlighet med artikel
1.3 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde
1.
I denna förordning fastställs allmänna principer och villkor för gemenskapens tillämpning av
följande:
(1) Yttrandet avgivet den 16 december 2003 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(2) EGT L 252, 5.9.1981, s. 26.
(3) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1954/2003 (EUT L 289, 7.11.2003, s. 1).

(4) EGT L 379, 31.12.1990, s. 45.
(5) EGT L 6, 10.1.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2742/1999 (EGT L 341, 31.12.1999, s. 1).
(6) EGT L 203, 3.8.1999, s. 14.
(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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a) Kontrollåtgärder för fiskefartyg som för flagg från en
fördragsslutande part i konventionen om bevarande av
marina levande tillgångar i Antarktis (nedan kallad ”konventionen”) och som fiskar inom konventionsområdet i vattenområden som ligger utanför nationell jurisdiktion.
b) Ett system för att förmå icke fördragsslutande parters fartyg
att iaktta de bevarandeåtgärder som fastställts av kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i
Antarktis (nedan kallad ”Antarktiskommissionen”).

2.
Denna förordning skall gälla utan att det påverkar
tillämpningen av bestämmelserna i konventionen och skall tillämpas i enlighet med de mål, principer och bestämmelser som
anges i slutakten från den konferens där konventionen antogs.

Artikel 2

L 97/17

iii) Uppgifter om fångster och fiskeansträngningar under
de två närmast föregående säsonger då fiske bedrivits.

f) provfiske: fiske som inte längre betraktas som ”nytt fiske” i
den betydelse som anges i led e. Det betecknas som provfiske fram till dess att det finns tillräckliga uppgifter
i) för att kunna utvärdera målartens utbredning, mängd
och population och göra en uppskattning av den potentiella avkastningen från fisket,
ii) för att bedöma fiskets potentiella inverkan på beroende
och närstående arter, och
iii) för att Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté
skall kunna beräkna och ge råd om lämpliga fångstnivåer och fiskeansträngningar samt rekommendera
lämpliga fiskeredskap.

g) CCAMLR-inspektör: en inspektör utsedd av en fördragsslutande part i konventionen för att genomföra det kontrollsystem som avses i artikel 1.1.

Definitioner

I denna förordning används följande uttryck med de betydelser
som här anges:
a) konventionsområde: det område där konventionen tillämpas enligt artikel I i konventionen.
b) antarktisk konvergens: den linje som binder samman
följande punkter längs bredd- och längdgrader: 50 °S, 0—
50 °S, 30 °O–45 °S, 30 ° O–45 °S, 80 °O–55 °S, 80 °O–
55 °S, 150 °O-60 °S, 150 °O– °60 °S, 50 °V °50 °S,–50 °V–
50 °S, 0°.
c) gemenskapens fiskefartyg: ett fiskefartyg som för flagg från
en medlemsstat i gemenskapen, som är registrerat i gemenskapen och som fångar och bevarar ombord marina organismer från marina levande tillgångar inom konventionsområdet.
d) VMS-systemet: ett satellitbaserat kontrollsystem för fartyg
installerat ombord på gemenskapens fiskefartyg i enlighet
med artikel 3 i förordning (EEG) nr 2847/93.
e) nytt fiske: fiske efter en art med användande av en bestämd
fångstmetod i ett statistiskt FAO-delområde i Antarktis, för
vilket Antarktiskommissionen inte har fått någon av
följande uppgifter:
i) Uppgifter om utbredning, mängd, population, potentiell
avkastning och beståndens identitet baserade på omfattande forskning/kartläggning eller försöksfiske.
ii) Uppgifter om fångster och fiskeansträngningar.

h) CCAMLR:s inspektionssystem: det dokument som antagits
av Antarktiskommissionen och som gäller kontroll och
inspektioner till havs av fartyg som för flagg från en
fördragsslutande part i konventionen.

i) fartyg från en icke fördragsslutande part: ett fartyg som för
flagg från en icke fördragsslutande part i konventionen och
som har iakttagits i fiskeverksamhet inom konventionsområdet.

j) fördragsslutande part: en fördragsslutande part i konventionen.

k) fartyg från en fördragsslutande part: ett fartyg som för flagg
från en fördragsslutande part i konventionen.

l) iakttagelse: varje iakttagelse av ett fartyg från en icke
fördragsslutande part, som görs av ett fartyg som för flagg
från en fördragsslutande part i konventionen och som
bedriver verksamhet inom konventionsområdet eller av ett
flygplan som är registrerat i en fördragsslutande part i
konventionen och som flyger över konventionsområdet
eller av en CCAMLR-inspektör.

m) IUU-verksamhet: olaglig, oreglerad och orapporterad fiskeverksamhet i konventionsområdet.

n) IUU-fartyg: fartyg som bedriver olaglig, oreglerad och orapporterad fiskeverksamhet i konventionsområdet.
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KAPITEL II
TILLTRÄDE TILL FISKEVERKSAMHET INOM KONVENTIONSOMRÅDET
Artikel 3

Artikel 4

Särskilt fisketillstånd

Allmänna förhållningsregler

1.
Endast de fiskefartyg från gemenskapen som innehar ett
särskilt fisketillstånd som har utfärdats av dess flaggmedlemsstat
i enlighet med förordning (EG) nr 1627/94 (1) skall tillåtas att,
på de villkor som anges i tillståndet, fiska, bevara ombord, lasta
om och landa fiskeresurser från konventionsområdet.

1. Det särskilda fisketillstånd som avses i artikel 3, eller en
styrkt kopia av tillståndet, skall finnas ombord på fiskefartyget
och skall när som helst kunna kontrolleras av en CCAMLRinspektör.

2.
Medlemsstaterna skall, inom tre dagar efter utfärdandedatum för det tillstånd som avses i punkt 1, på elektronisk väg
till kommissionen översända följande uppgifter om det fartyg
som fått tillståndet:

2. Varje medlemsstat skall se till att alla gemenskapens fiskefartyg som för dess flagg alltid anmäler när de ankommer till
eller lämnar hamnar, när de ankommer till eller lämnar
konventionsområdet och sina rörelser mellan olika statistiska
FAO-delområden och sektioner.

a) Fartygets namn.
b) Den tidsperiod då det har tillstånd att fiska inom konventionsområdet, med angivelse av datum för när verksamheten
får inledas och när den skall avslutas.
c) Fiskezon eller fiskezoner.

3. Medlemsstaterna skall kontrollera att de uppgifter som
avses i punkt 2 stämmer med data från gemenskapsfartygens
VMS-system. De skall på elektronisk väg överföra uppgifterna
till kommissionen inom två dagar efter det datum då de mottog
uppgifterna. Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa
uppgifter till Antarktiskommissionens sekretariat.

d) Målart eller målarter.
e) Redskap som används.
Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa uppgifter
till Antarktiskommissionens sekretariat.
3.
I de uppgifter som medlemsstaterna översänder till
kommissionen skall även anges det interna numret i fiskefartygsregistret enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EG)
nr 2090/98 av den 30 september 1998 om gemenskapens
register över fiskefartyg (2), samt fartygets hemmahamn, namn
på fartygets ägare eller befraktare och en anmälan om att fartygets befälhavare har informerats om gällande bestämmelser för
den eller de delar av konventionsområdet där fartyget kommer
att bedriva fiske.
4.
Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas med förbehåll för de
särskilda bestämmelser som anges i artiklarna 5, 6, 7 och 8.
5.
Medlemsstaterna får inte utfärda något särskilt fisketillstånd till sådana fartyg som har för avsikt att bedriva fiske med
långrev i konventionsområdet och som inte uppfyller
bestämmelserna i artikel 8.3 andra stycket i rådets förordning
(EG) nr 600/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av
vissa tekniska åtgärder för fiskeriverksamhet i det område som
omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (3).
6.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.
(1) EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.
(2) EGT L 266, 1.10.1998, s. 27. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 26/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).
(3) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

4. Vid tekniskt fel på VMS-systemet på något av gemenskapens fartyg skall flaggmedlemsstaten snarast möjligt meddela
Antarktiskommissionen, med kopia till kommissionen, fartygets
namn samt tid, datum och fartygets position när VMS-systemet
slutade att fungera. Så snart VMS-systemet åter är i funktion
skall flaggmedlemsstaten utan dröjsmål meddela detta till
Antarktiskommissionen, med kopia till kommissionen.

Artikel 5
Tillträde till krabbfiske
1. Flaggmedlemsstaterna skall till kommissionen anmäla om
ett fiskefartyg avser att bedriva krabbfiske i FAO:s statistiska
delområde 48.3. Denna anmälan skall göras fyra månader
innan fisket inleds och skall innehålla det interna numret i
fiskefartygsregistret samt det aktuella fartygets forsknings- och
fiskeplan.
2. Kommissionen skall granska anmälan, kontrollera att den
överensstämmer med tillämpliga bestämmelser samt informera
medlemsstaten om sina slutsatser. Medlemsstaten får utfärda
det särskilda fisketillståndet när den har mottagit kommissionens slutsatser eller inom tio arbetsdagar efter det datum då
slutsatserna meddelades. Kommissionen skall därefter
underrätta Antarktiskommissionen, senast tre månader innan
fisket påbörjas.
3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.
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Artikel 6
Tillträde till nytt fiske
1.
Nytt fiske skall vara förbjudet inom konventionsområdet,
utom om det har tillåtits i enlighet med punkterna 2–5.
2.
Endast fartyg som är utrustade och inrättade så att de kan
följa alla de bevarandebestämmelser som antagits av Antarktiskommissionen skall vara berättigade att delta i nytt fiske. Fartyg
som finns upptagna på Antarktiskommissionens förteckning
över IUU-fartyg enligt artikel 29 skall inte vara berättigade att
delta i nytt fiske.
3.
Om ett fiskefartyg har för avsikt att bedriva nytt fiske i
konventionsområdet skall flaggmedlemsstaten anmäla detta till
kommissionen minst fyra månader före Antarktiskommissionens årsmöte.
Följande information skall bifogas anmälan om medlemsstaten
har tillgång till den:
a) Vilket slags fiske som planeras, inbegripet målarter, fångstmetoder, föreslaget område och vilken minimifångst som
krävs för att utveckla ett bärkraftigt fiske.
b) Biologisk information baserad på omfattande forskningsoch kartläggningsresor, exempelvis utbredning, mängd,
populationsdata och uppgifter om beståndens identitet.
c) Närmare uppgifter om beroende och närstående arter och
om sannolikheten för att dessa arter kan komma att
påverkas av det föreslagna fisket.
d) Uppgifter om annat fiske i området eller om liknande fiske i
andra områden som kan bidra till en bedömning av den
potentiella avkastningen.
4.
Kommissionen skall översända all den information enligt
punkt 3 som den förfogar över samt övrig relevant information
till Antarktiskommissionen för bedömning.
5.
Om Antarktiskommissionen godkänner ett nytt fiske skall
tillstånd för detta fiske lämnas
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2. Endast fartyg som är utrustade och inrättade så att de kan
följa alla de bevarandebestämmelser som antagits av Antarktiskommissionen skall vara berättigade att delta i provfiske.

Fartyg som finns upptagna på Antarktiskommissionens förteckning över IUU-fartyg enligt artikel 29 skall inte vara berättigade
att delta i provfiske.

3. Varje medlemsstat som bedriver provfiske eller avser att
ge tillstånd för ett fartyg att börja provfiska skall utarbeta en
plan för forsknings- och fiskeoperationer och lämna in den
direkt till Antarktiskommissionen, före det datum som Antarktiskommissionen har fastställt, med kopia till kommissionen.

Planen skall innehålla följande information om medlemsstaten
har tillgång till den:
a) En beskrivning av hur medlemsstatens verksamheter
kommer att följa den plan för datainsamling som har utarbetats av Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté.
b) Provfiskets inriktning, inbegripet målarter, fångstmetoder,
föreslaget område och totala fångstgränser som föreslås för
den kommande säsongen.
c) Biologisk information baserad på omfattande forskningseller kartläggningsresor, exempelvis utbredning, mängd,
populationsdata och uppgifter om beståndens identitet.
d) Närmare uppgifter om beroende och närstående arter och
om sannolikheten för att dessa arter på något sätt kan
komma att påverkas negativt av det föreslagna fisket.
e) Uppgifter om annat fiske i området eller om liknande fiske i
andra områden som kan bidra till en bedömning av den
potentiella avkastningen.

a) av kommissionen, om Antarktiskommissionen inte har
beslutat om några bevarandeåtgärder för det nya fisket, eller
b) av rådet, som fattar beslut med kvalificerad majoritet på
förslag från kommissionen, i alla andra fall.
6.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 7
Tillträde till provfiske
1.
Provfiske skall vara förbjudet inom konventionsområdet,
utom om det har tillåtits i enlighet med punkterna 2–7.

4. Varje medlemsstat som bedriver provfiske skall årligen till
Antarktiskommissionen, inom den tidsfrist som denna har
fastställt, med kopia till kommissionen, lämna in de uppgifter
som anges i den plan för datainsamling som har utarbetats av
Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté för det aktuella fisket.

Om de uppgifter som anges i planen för datainsamling för den
senaste fiskesäsongen inte har lämnats in till Antarktiskommissionen skall den berörda medlemsstaten förbjudas att fortsätta
provfisket fram till dess att uppgifterna har lämnats in till
Antarktiskommissionen med kopia till kommissionen och
Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté har haft
tillfälle att granska dem.
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5.
Innan en medlemsstat tillåter sina fartyg att delta i ett
redan pågående provfiske skall den anmäla detta till Antarktiskommissionen, med kopia till kommissionen, minst tre
månader före Antarktiskommissionens årsmöte. Den medlemsstat som gör anmälan får inte tillåta fartygen att delta i provfisket förrän detta möte har avslutats.
6.
Namn, typ, storlek, registreringsnummer och radioanropssignal för de fartyg som deltar i provfisket skall meddelas av
medlemsstaten direkt till Antarktiskommissionens sekretariat,
med kopia till kommissionen, minst tre månader innan varje
fiskeresa inleds.
7.
Fiskekapacitet och fiskeansträngning skall begränsas
genom en förebyggande fångstgräns som inte får ligga högre
än vad som krävs för att få fram de uppgifter som anges i
planen för datainsamling och för att göra de bedömningar som
anges i artikel 2 f.
8.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.
Artikel 8
Tillträde till vetenskaplig forskning

1.4.2004

d) Datum då fartyget beräknas komma in i och lämna konventionsområdet.
e) Forskningens syfte.
f) Fiskeutrustning som sannolikt kommer att användas.
2. De gemenskapsfartyg som avses i punkt 1 skall undantas
från bevarandeåtgärder rörande bestämmelser om maskstorlek,
förbud mot vissa typer av fiskeredskap, stängda områden,
fiskesäsonger och storleksbegränsningar samt krav på rapportsystem utöver dem som föreskrivs i artiklarna 9.6 och 16.1.
3. Den medlemsstat vars fartyg har för avsikt att bedriva
forskning där den beräknade fångsten förväntas bli mer än 50
ton, eller mer än 10 ton av Dissostichus spp., eller mer än
0,1 % av den tillåtna fångstmängden för krill, tioarmad
bläckfisk och krabba, skall översända ett forskningsprogram,
enligt de standardiserade riktlinjer och det format som antagits
av Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté, för
granskning till Antarktiskommissionen, med kopia till kommissionen, minst sex månader innan forskningen är planerad att
inledas. Det planerade forskningsfisket får inte utföras förrän
Antarktiskommissionen har genomfört sin granskning och
meddelat sitt beslut.

b) Fartygets yttre identitetsmärke.

4. Medlemsstaterna skall till Antarktiskommissionen rapportera in alla uppgifter om fångst och fiskeansträngning för varje
drag i samband med allt fiske för forskningsändamål som
omfattas av punkterna 1, 2 och 3, samt översända en kopia till
kommissionen. Medlemsstaten skall lämna en sammanfattning
av forskningsresultaten till Antarktiskommissionen, med kopia
till kommissionen, inom 180 dagar efter det datum då forskningsfisket avslutades. Medlemsstaten skall lämna en fullständig
rapport över forskningsresultaten till Antarktiskommissionen,
med kopia till kommissionen, inom tolv månader efter det
datum då forskningsfisket avslutades.

c) Sektion och delområde där forskningen kommer att
bedrivas.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

1.
Den medlemsstat vars fartyg har för avsikt att bedriva
forskning där den beräknade fångsten förväntas bli mindre än
50 ton fisk, varav högst 10 ton av Dissostichus spp., och
mindre än 0,1 % av den tillåtna fångstmängden för krill,
tioarmad bläckfisk och krabba, skall direkt till Antarktiskommissionen översända följande uppgifter, med kopia till kommissionen:
a) Berörda fartygets namn.

KAPITEL III
RAPPORTSYSTEM
AVSNITT 1

FÅNGST- OCH FISKEANSTRÄNGNINGSRAPPORT

Artikel 9
Fångst- och fiskeansträngningsrapport
1.
För gemenskapens fiskefartyg gäller tre system för rapportering av fångst och fiskeansträngning motsvarande de rapportperioder som anges i artiklarna 10, 11 och 12 för de arter samt
de av FAO:s statistiska områden, delområden och sektioner
som berörs.
2.
Fångst- och fiskeansträngningsrapporten skall innehålla
följande upplysningar för den berörda perioden:
a) Berörda fartygets namn.

b) Det berörda fartygets yttre identitetsmärke.

c) Total fångst av den berörda arten.

d) Totalt antal effektiva dagar och timmar som fisket har bedrivits.

e) Fångst av alla arter, även bifångstarter, som behållits
ombord under rapportperioden.

f) Vid fiske med långrev, antal krokar.

3. Befälhavare på gemenskapens fiskefartyg skall översända
en fångst- och fiskeansträngningsrapport till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter inom en dag efter det datum då den
aktuella rapportperioden enligt artiklarna 10, 11 och 12 löpte
ut.
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4.
En medlemsstat skall, inom tre dagar efter det datum då
en rapportperiod löper ut, till kommissionen elektroniskt
överföra den fångst- och fiskeansträngningsrapport som har
översänts av varje fiskefartyg som för medlemsstatens flagg och
som är registrerat i medlemsstaten. Varje fångst- och
fiskeansträngningsrapport skall innehålla uppgift om den
berörda rapportperioden.

2.
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Detta system skall gälla

a) fiske efter Champsocephalus gunnari och Dissostichus eleginoides och andra djuphavsarter i FAO:s statistiska sektion
58.5.2,
b) provfiske efter bläckfisken Martialia hyadesi i FAO:s statistiska delområde 48.3,

5.
Kommissionen skall till Antarktiskommissionen senast
inom fem dagar efter det datum då varje rapportperiod löper ut
anmäla vilka fångst- och fiskeansträngningsrapporter som har
mottagits i enlighet med punkt 3.

6.
Systemen för rapportering av fångst och fiskeansträngning skall gälla arter som fångas för forskningsändamål så snart
fångsten inom en given period överskrider fem ton, om det inte
finns mer specifika bestämmelser för de berörda arterna.

c) fiske efter krabba Paralomis spp. (ordning Decapoda, underordning Reptantia), i FAO:s statistiska delområde 48.3, utom
fiske som skett under det första skedet av Antarktiskommissionens system för försöksfiske av denna art i delområdet.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

7.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 10

Rapportsystemet för månatlig fångst och fiskeansträngning

1.
I rapportsystemet för månatlig fångst och fiskeansträngning skall rapportperioden vara en kalendermånad.

2.

Artikel 12

Rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under
femdagarsperioder

1. I rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under
femdagarsperioder skall varje kalendermånad delas upp i sex
rapportperioder som betecknas med bokstäverna A, B, C, D, E
och F och som löper från första till femte dagen, från sjätte till
tionde dagen, från elfte till femtonde dagen, från sextonde till
tjugonde dagen, från tjugoförsta till tjugofemte dagen och från
tjugosjätte till sista dagen i månaden.

Detta system skall gälla
2.

a) fiske efter Electrona carlsbergi i FAO:s statistiska delområde
48.3,
b) fiske efter Euphausia superba i FAO:s statistiska område 48
och FAO:s statistiska sektioner 58.4.2 och 58.4.1.

3.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 11

Rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under
tiodagarsperioder

1.
I rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under
tiodagarsperioder skall varje kalendermånad delas upp i tre
rapportperioder som betecknas med bokstäverna A, B och C
och som löper från första till tionde dagen, från elfte till
tjugonde dagen och från tjugoförsta till sista dagen i månaden.

Detta system skall under varje fiskesäsong gälla

a) fiske efter Champsocephalus gunnari i FAO:s statistiska
delområde 48.3,
b) fiske efter Dissostichus eleginoides i FAO:s statistiska delområden 48.3 och 48.4,
c) provfiske efter Dissostichus eleginoides i hela konventionsområdet, i finskaliga rutor enligt definitionen i artikel 2 d i
förordning (EG) nr 600/2004.

3. Efter det att Antarktiskommissionen har meddelat att ett
fiske stängts på grund av att den fångst- och fiskeansträngningsrapport som avses i denna artikel inte har lämnats in skall
det eller de fartyg som berörs utan dröjsmål upphöra med sin
verksamhet inom det aktuella fisket. Fartygen skall inte tillåtas
återuppta verksamheten förrän Antarktiskommissionen har
mottagit rapporten eller, i förekommande fall, en redogörelse
för de tekniska problem som innebar att rapporten inte kunde
lämnas in.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.
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AVSNITT 2

SYSTEM FÖR FINSKALIG RAPPORTERING AV MÅNATLIGA
UPPGIFTER FÖR FISKE MED TRÅL, LÅNGREV OCH TINOR

Artikel 13

Systemet för finskalig rapportering av månatlig fångst och
fiskeansträngning

1.
För varje fiskesäsong skall gemenskapens fiskefartyg
rapportera till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter,
senast den femtonde dagen i månaden efter den månad då
fisket ägde rum, finskaliga uppgifter om fångst och
fiskeansträngning under den berörda månaden för, i förekommande fall, fiske med trål, långrev eller tinor efter följande arter
i följande områden:

1.4.2004
Artikel 14

Systemet för månatlig rapportering av finskaliga biologiska
uppgifter
1. Gemenskapens fiskefartyg skall, på samma villkor och för
samma typer av fiske som anges i artikel 13, till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter rapportera representativa stickprov av mätningar av längdsammansättning för målarter och
bifångstarter som fångats under fisket.
2. Vid längdmätning av fisk bör mätningen omfatta hela
längden (avrundad nedåt till närmast hela centimeter), och
representativa stickprov av längdsammansättningen bör tas från
en enda finskalig ruta (0,5° latitud × 1° longitud). Om ett fartyg
flyttar sig från en finskalig ruta till en annan under loppet av
en månad skall separata längdsammansättningar lämnas in för
varje ruta.
3. När det gäller uppgifter om det fiske som avses i artikel
13.1 d skall det representativa stickprovet utgöras av minst
500 fiskar.

a) Champsocephalus gunnari i FAO:s statistiska sektion 58.5.2
och delområde 48.3.

4. I slutet av varje månad skall medlemsstaterna översända
de erhållna rapporterna till kommissionen, som utan dröjsmål
skall vidarebefordra dem till Antarktiskommissionen.

b) Dissostichus eleginoides i FAO:s statistiska delområden 48.3
och 48.4.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

c) Dissostichus eleginoides i FAO:s statistiska sektion 58.5.2.
Artikel 15
d) Electrona carlsbergi i FAO:s statistiska delområde 48.3.
Stängning av ett fiske på grund av utebliven rapport
e) Martialia hyadesi i FAO:s statistiska delområde 48.3.
f) Paralomis spp. (ordning Decapoda, underordning Reptantia),
i FAO:s statistiska delområde 48.3, utom fiske som skett
under det första skedet av Antarktiskommissionens system
för försöksfiske av denna art i delområdet.

2.
För de fisken som anges i punkt 1 b och 1 f skall
rapporten avse uppgifter per utläggning av tinor och för övriga
fisken per drag.

3.
Alla fångster av målarter och bifångstarter skall rapporteras artvis. Uppgifterna skall omfatta antalet havsfåglar och
havsdäggdjur av varje art som fångats, släppts tillbaka eller
dödats.

Om Antarktiskommissionen har meddelat en medlemsstat att
ett fiske stängts på grund av att den rapport som avses i artiklarna 13 och 14 inte har lämnats in skall medlemsstaten utan
dröjsmål se till att dess fartyg upphör med sin verksamhet inom
det aktuella fisket.

AVSNITT 3
ÅRLIG RAPPORTERING AV FÅNGSTER

Artikel 16
Totala fångstuppgifter

4.
Medlemsstaterna skall översända de uppgifter som avses i
punkterna 1, 2 och 3 till kommissionen i slutet av varje kalendermånad. Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa
uppgifter till Antarktiskommissionen.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall varje medlemsstat, senast den 31
juli varje år, till kommissionen rapportera de totala fångster för
föregående år som gjorts av gemenskapens fiskefartyg som för
dess flagg, fördelade på varje fartyg.

5.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.
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heten samt om krabbfångster som gjorts före den 31 augusti
samma år. Kommissionen skall senast den 30 september varje
år översända dessa uppgifter till Antarktiskommissionen.

Artikel 17
Sammanlagda uppgifter för krillfiske
1.
Gemenskapens fiskefartyg som har deltagit i krillfiske i
konventionsområdet skall till flaggmedlemsstatens behöriga
myndigheter, senast den 1 januari varje år, överlämna finskaliga
uppgifter om fångst och fiskeansträngning för den föregående
fiskesäsongen.
2.
Medlemsstaterna skall lägga samman de finskaliga uppgifterna om fångst och fiskeansträngning för varje ruta om
10 × 10 nautiska mil och tiodagarsperiod och översända dessa
uppgifter till kommissionen senast den 1 mars varje år.
3.
I rapportsystemet för finskaliga uppgifter om fångst och
fiskeansträngning skall varje kalendermånad delas upp i tre
rapportperioder om vardera tio dagar: dag 1–10, dag 11–20
och dag 21 till sista dagen i månaden. Dessa rapportperioder
skall betecknas med bokstäverna A, B och C.
4.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.
Artikel 18
Fångstuppgifter för krabba i FAO:s statistiska delområde
48.3
1.
Gemenskapens fiskefartyg som fiskar krabba i FAO:s
statistiska delområde 48.3 skall senast den 25 september varje
år till kommissionen rapportera uppgifter om fiskeverksam-

2. Uppgifter om fångster som gjorts från och med den 31
augusti varje år skall rapporteras till kommissionen inom två
månader från det datum då fisket stängts. Kommissionen skall
översända dessa uppgifter till Antarktiskommissionen senast tre
månader efter det att fisket stängts.
3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.
Artikel 19
Finskaliga uppgifter om fångst och fiskeansträngning för
provfiske av bläckfisk i FAO:s statistiska delområde 48.3
1. Gemenskapens fiskefartyg som fiskar tioarmad bläckfisk
(Martialia hyadesi) i FAO:s statistiska delområde 48.3 skall
senast den 25 september varje år till kommissionen rapportera
finskaliga uppgifter om fångst och fiskeansträngning för detta
fiske. Uppgifterna skall ange antalet havsfåglar och havsdäggdjur av varje art som fångats, släppts tillbaka eller dödats.
Kommissionen skall senast den 30 september varje år
översända dessa uppgifter till Antarktiskommissionen.
2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Kapitel IV
KONTROLL OCH INSPEKTION
AVSNITT 1
KONTROLL OCH INSPEKTION TILL HAVS

de efterlever de gällande bevarandeåtgärder som antagits av
Antarktiskommissionen samt, när det gäller gemenskapens
fiskefartyg, för att kontrollera efterlevnaden av gemenskapsbestämmelser för bevarande eller kontroll avseende fiskeresurser
som gäller för dessa fartyg.

Artikel 20
Räckvidd
Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på gemenskapens
fiskefartyg och fiskefartyg som för flagg från en annan
fördragsslutande part i konventionen.

3. CCAMLR-inspektörerna skall vara förtrogna med den
fiskeverksamhet och den vetenskapliga forskning som skall
inspekteras, samt med konventionens bestämmelser och de
bevarandeåtgärder som antagits enligt konventionen. Medlemsstaterna skall intyga kvalifikationerna hos varje inspektör som
de utser.

Artikel 21
CCAMLR-inspektörer som utsetts av medlemsstaterna för
att utföra inspektioner till havs
1.
Medlemsstaterna får utse CCAMLR-inspektörer som får
placeras ombord på alla gemenskapens fiskefartyg eller, efter
avtal med en annan fördragsslutande part, ombord på dennas
fartyg, som bedriver eller skall bedriva fångst av marina levande
tillgångar eller vetenskaplig forskning om fiskeresurser inom
konventionsområdet.
2.
CCAMLR-inspektörerna skall inspektera fartyg som för
flagg från en annan fördragsslutande part än gemenskapen och
dess medlemsstater i konventionsområdet, för att fastställa om

4. Inspektörerna skall vara medborgare i den medlemsstat
som utser dem och skall i sin inspektionsverksamhet lyda
endast under denna medlemsstats lagstiftning. De skall ha
befälsställning ombord och skall kunna kommunicera på det
språk som används i flaggstaten för de fartyg där de utför sina
uppgifter.

5. Varje CCAMLR-inspektör skall ha en identitetshandling
som har godkänts eller tillhandahållits av Antarktiskommissionen och som är utfärdad av den medlemsstat som har utsett
inspektören. I denna handling skall anges att inspektören har
utsetts att utföra inspektioner enligt CCAMLR:s observationsoch inspektionssystem.
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6.
Medlemsstaterna skall meddela de utsedda inspektörernas
namn till Antarktiskommissionens sekretariat, med kopia till
kommissionen, inom fjorton dagar efter det att de har utsetts.
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Artikel 23

Signalering på fartyg som transporterar inspektörer
7.
Medlemsstaterna skall vid tillämpningen av systemet
samarbeta med varandra och med kommissionen.

8.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

1. Fartyg som transporterar CCAMLR-inspektörer skall ha
en särskild flagga eller vimpel som är godkänd av Antarktiskommissionen och som visar att inspektörerna ombord utför
inspektionsverksamhet enligt CCAMLR:s inspektionssystem.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.
Artikel 22

Fastställande av vilka verksamheter som kan bli föremål
för inspektion

Artikel 24

Inspektionsförfaranden till havs
Forsknings- och fångstverksamhet som berör marina levande
tillgångar i konventionsområdet kan bli föremål för inspektion.
Sådan verksamhet skall anses pågå om en CCAMLR-inspektör
kan konstatera att ett fiskefartygs verksamhet uppfyller minst
ett av följande fyra kriterier och det inte finns något som tyder
på motsatsen:
a) Fiskeredskap används, har nyligen använts eller är färdigt att
användas, vilket bland annat kan konstateras genom att
i) nät, linor eller tinor ligger i vattnet,

1. Alla gemenskapens fartyg som befinner sig i konventionsområdet i syfte att bedriva fångst- eller forskningsverksamhet
som berör marina levande tillgångar skall, när de får den vedertagna signalen i den internationella signalkoden från ett fartyg
som har en CCAMLR-inspektör ombord, i enlighet med artikel
23, stanna eller vidta andra nödvändiga åtgärder för att
underlätta för inspektören att säkert och snabbt ta sig över till
fartyget, såvida fartyget inte aktivt håller på att fiska, då detta
skall göras så snart det är praktiskt möjligt.

ii) nät och trålbord är riggade,
iii) det finns betade krokar, tinor och fällor eller tinade
beten som är färdiga att användas,
iv) fiskeloggboken anger att fiske nyligen utförts eller
påbörjas.
b) Fiskar som förekommer i konventionsområdet bereds eller
har nyligen beretts, vilket bland annat kan konstateras
genom att
i) färsk fisk eller fiskavfall som lagras ombord,
ii) fisk håller på att frysas,
iii) det finns information om hantering eller produkter som
tyder på detta.
c) Fiskeredskap som tillhör fartyget ligger i vattnet, vilket
konstateras bland annat genom att
i) fiskeredskapet har fartygets märkning,

2. Fartygets befälhavare skall låta inspektören, tillsammans
med eventuella assistenter, gå ombord på fartyget. Inspektören
skall uppvisa den handling som avses i artikel 21.5 när han går
ombord på fartyget. Befälhavaren skall underlätta för inspektörerna att utföra sina uppgifter, bland annat genom att vid
behov ge tillträde till kommunikationsutrustning.

3. Inspektionen skall utföras på ett sådant sätt att fartyget
utsätts för minsta möjliga störning eller olägenhet. Begäran om
upplysningar skall begränsas till att fastställa om de bevarandeåtgärder som fastställts av Antarktiskommissionen och som
gäller för flaggstaten i fråga följs.

4. Inspektörerna skall ha befogenhet att kontrollera fångst,
nät och all övrig fiskeutrustning samt fiske- och forskningsverksamhet. De skall också ha tillgång till register och rapporter om
fångstuppgifter och positioner i den mån deras tjänsteutövning
kräver det. Inspektörerna får vid behov fotografera och videofilma för att dokumentera eventuella överträdelser av Antarktiskommissionens gällande bevarandeåtgärder.

ii) fiskeredskapet stämmer överens med det som finns
ombord på fartyget,
iii) fiskeloggboken anger att redskap ligger i vattnet.
d) Fisk (eller fiskprodukter) av arter som förekommer i konventionsområdet lagras ombord på fartyget.

5. CCAMLR-inspektörerna skall fästa ett identitetsmärke
som är godkänt av Antarktiskommissionen på alla nät och
annan fiskeutrustning som har använts i strid med Antarktiskommissionens gällande bevarandeåtgärder. De skall notera
detta i den rapport som avses i artikel 25.3 och 25.4.
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6.
Om ett fartyg vägrar att stanna eller på annat sätt
underlätta för en inspektör att gå ombord, eller om fartygets
befälhavare eller besättning försvårar en inspektörs tillåtna
verksamhet, skall den berörde inspektören utarbeta en detaljerad rapport med en fullständig beskrivning av omständigheterna och överlämna rapporten till den medlemsstat som har
utsett honom, så att rapporten kan vidarebefordras i enlighet
med relevanta bestämmelser i artikel 25.
Försvårande av en inspektörs arbete eller underlåtenhet att
uppfylla en inspektörs rimliga önskemål i samband med
tjänsteutövningen skall behandlas av flaggmedlemsstaten på
samma sätt som om inspektören var inspektör för den
medlemsstaten.

L 97/25

tuell kompletterande rapport eller information avseende inspektionsrapporten som medlemsstaten senare har sänt till Antarktiskommissionen.
4. Varje medlemsstat som har fått en inspektionsrapport
eller kompletterande rapport eller information, även sådana
rapporter som avses i artikel 24.6, om ett fartyg som för dess
flagg skall utan dröjsmål sända en kopia till Antarktiskommissionen och även en kopia till kommissionen samt bifoga en
kopia av alla eventuella kommentarer och/eller observationer
som den har översänt till Antarktiskommissionen efter det att
sådana rapporter eller uppgifter har inkommit.
5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Flaggmedlemsstaten skall rapportera om åtgärder som vidtas
enligt denna punkt, i enlighet med artikel 26.
7.
Innan CCAMLR-inspektören lämnar det inspekterade
fartyget skall han överlämna ett ifyllt exemplar av den inspektionsrapport som avses i artikel 25 till fartygets befälhavare.
8.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

Artikel 25
Inspektionsrapport
1.
Vid varje inspektion till havs som utförs i enlighet med
artikel 24 skall en inspektionsrapport i den form som godkänts
av
Antarktiskommissionen upprättas
enligt
följande
bestämmelser:
a) CCAMLR-inspektören skall rapportera varje förmodad
överträdelse av gällande bevarandeåtgärder. Under inspektionen skall inspektören ge fartygets befälhavare tillfälle att i
samma inspektionsrapport lämna sina kommentarer till
olika aspekter av inspektionen.
b) Inspektören skall underteckna inspektionsrapporten.
Befälhavaren skall uppmanas att underteckna inspektionsrapporten som en bekräftelse på att rapporten mottagits.
2.
CCAMLR-inspektören skall, inom femton dagar efter sin
ankomst till hamn, översända ett exemplar av inspektionsrapporten tillsammans med fotografier och videofilmer till den
medlemsstat som har utsett honom.
3.
Den medlemsstat som har utsett CCAMLR-inspektören
skall, inom 15 dagar efter mottagandet, översända ett exemplar
av inspektionsrapporten tillsammans med två kopior av fotografier och videofilmer till Antarktiskommissionen.
Medlemsstaten skall också översända ett exemplar av rapporten
tillsammans med kopior av fotografier och videofilmer till
kommissionen senast sju dagar efter mottagandet, samt even-

Artikel 26
Överträdelseförfarande
1. Om inspektionsverksamhet som utförts i enlighet med
CCAMLR:s inspektionssystem visar att bestämmelser som har
antagits enligt konventionen har överträtts, skall flaggmedlemsstaten se till att lämpliga åtgärder vidtas mot de fysiska eller
juridiska personer som har begått överträdelsen av de
bestämmelser som antagits enligt konventionen, i enlighet med
artikel 25 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20
december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av
fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1).
2. Flaggmedlemsstaten skall inom 14 dagar efter det datum
då åtal väckts eller en rättegång inletts informera Antarktiskommissionen och kommissionen och hålla dem underrättade om
förfarandet och dess resultat.
3. Flaggmedlemsstaten skall minst en gång per år skriftligen
informera Antarktiskommissionen om utgången av de rättsliga
åtgärder som avses i punkt 1 och om de påföljder som har
utdömts. Om de rättsliga åtgärderna ännu inte har avslutats
skall en lägesrapport lämnas in. Om medlemsstaten inte har
vidtagit rättsliga åtgärder, eller om åtgärderna inte har lett till
resultat, skall en förklaring till detta finnas i rapporten. Flaggmedlemsstaten skall skicka en kopia av rapporten till kommissionen.
4. De påföljder som flaggmedlemsstaterna tillämpar för
överträdelser av Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder
skall vara tillräckligt stränga för att säkerställa att åtgärderna
efterlevs, att överträdelser motverkas och att de som har begått
överträdelser inte får någon ekonomisk vinning av sin olagliga
verksamhet.
5. Flaggmedlemsstaten skall se till att de fartyg som har
överträtt Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder inte
bedriver någon fiskeverksamhet i konventionsområdet förrän
de utdömda påföljderna har verkställts.
(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.
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6.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.
AVSNITT 2

1.4.2004

hamn om de inte har deklarerat att de inte har bedrivit någon
olaglig, oreglerad och orapporterad fiskeverksamhet eller om de
har försummat att lämna någon deklaration.
För fartyg med tillstånd att anlöpa hamn skall de behöriga
myndigheterna i den medlemsstat där hamnen ligger utföra
inspektionerna så snabbt som möjligt och senast inom 48
timmar efter fartygens ankomst.

KONTROLL OCH INSPEKTION I HAMN

Artikel 27
Kontroll och inspektion i hamn
1.
Medlemsstaterna skall inspektera alla fiskefartyg med last
av Dissostichus spp. som anlöper deras hamnar.
Inspektionerna skall syfta till att fastställa
a) att den fångst som skall landas eller lastas om
i) åtföljs av det fångstdokument för Dissostichus som krävs
enligt rådets förordning (EG) nr 1035/2001 av den 22
maj 2001 om upprättande av en dokumentationsplan för
fångster av Dissostichus spp. (1) och
ii) att den stämmer överens med de uppgifter som finns i
dokumentet,
b) om fartyget har bedrivit fångstverksamhet i konventionsområdet, att denna har bedrivits i enlighet med Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder.
2.
För att underlätta inspektionerna skall medlemsstaterna
kräva att de berörda fartygen i förväg anmäler sin ankomst till
hamn och att de skriftligen intygar att de inte har bedrivit eller
bidragit till olaglig, oreglerad och orapporterad fiskeverksamhet
i konventionsområdet. Fartyg skall utom i nödfall vägras anlöpa

Inspektionerna får inte innebära omotiverad störning av
fartyget eller besättningen, och de skall följa relevanta
bestämmelser i CCAMLR:s inspektionssystem.
3. Om det finns bevis för att fartyget har fiskat i strid mot
Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder skall de behöriga
myndigheterna i den medlemsstat där hamnen ligger inte tillåta
landning eller omlastning av fångsten.
Den medlemsstat där hamnen ligger skall informera flaggstaten
om sina slutsatser och samarbeta med denna så att den kan
företa en undersökning av den förmodade överträdelsen och
vid behov tillämpa de påföljder som anges i den nationella
lagstiftningen.
4. Medlemsstaterna skall så snart som möjligt informera
Antarktiskommissionen när fartyg som avses i punkt 1 har
vägrats tillträde till hamn eller tillstånd att landa eller lasta om
Dissostichus spp. Medlemsstaterna skall samtidigt skicka en
kopia av informationen till kommissionen.
5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 37.2.

KAPITEL V
FARTYG SOM BEDRIVER OLAGLIG, OREGLERAD OCH ORAPPORTERAD FISKEVERKSAMHET
(IUU) I KONVENTIONSOMRÅDET
AVSNITT 1
FARTYG FRÅN EN FÖRDRAGSSLUTANDE PART

Artikel 28

c) fiskat under perioder då fisket är stängt eller i stängda
områden i strid med Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder,

d) använt förbjudna redskap i strid med Antarktiskommissionens gällande bevarandeåtgärder,

IUU-verksamhet som bedrivs av fartyg från en fördragsslutande part
1.
För tillämpningen av detta avsnitt kan ett fartyg från en
fördragsslutande part antas ha bedrivit IUU-verksamhet som
har undergrävt effektiviteten i Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder om fartyget har
a) bedrivit fiskeverksamhet i konventionsområdet utan det
särskilda fisketillstånd som avses i artikel 3 eller, om det inte
är fråga om ett av gemenskapens fiskefartyg, en licens
utfärdad i enlighet med Antarktiskommissionens relevanta
bevarandeåtgärder, eller i strid med villkoren i tillståndet
eller licensen,
b) underlåtit att registrera eller deklarera de fångster som gjorts
i konventionsområdet i enlighet med det rapportsystem som
gäller för de fisken som det bedrivit, eller om det har lämnat
felaktiga deklarationer,
(1) EGT L 145, 31.5.2001, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 669/2003 (EUT L 97, 15.4.2003, s. 1).

e) gjort omlastningar eller deltagit i fiskeverksamhet tillsammans med fartyg som finns upptagna på Antarktiskommissionens förteckning över IUU-fartyg,

f) bedrivit fiskeverksamhet i strid med Antarktiskommissionens övriga bevarandeåtgärder på ett sätt som motverkar
konventionens syften enligt artikel XXII i konventionen,
eller

g) bedrivit fiskeverksamhet på ett sätt som motverkar syftet
med Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder i vatten
som angränsar till sådana öar inom konventionsområdet
som omfattas av en statlig överhöghet vilken erkänns av alla
fördragsslutande parter.
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2.
När det gäller gemenskapens fiskefartyg skall hänvisningarna till Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder i punkt 1
tolkas som hänvisningar till motsvarande bestämmelser i
förordning (EG) nr 600/2004, i förordning (EG) nr 1035/2001
eller i förordningen om det årliga fastställandet av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och
grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten samt om genomförande av åtgärder för gemenskapens fartyg i vatten där
fångstbegränsningar krävs.
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5. Kommissionen skall varje år delge medlemsstaterna
Antarktiskommissionens förteckning över IUU-fartyg.

Artikel 30
Åtgärder beträffande fördragsslutande parters fartyg

Artikel 29

Identifiering av fartyg som bedriver IUU-verksamhet

1.
Medlemsstater som erhåller väl dokumenterad information om att ett fartyg uppfyller ett eller flera av de kriterier som
anges i artikel 28, bland annat på grundval av tillämpningen av
artiklarna 19–26, skall översända informationen till kommissionen senast den 20 april året efter det år då den dokumenterade verksamheten bedrevs.

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder, i
enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapsrätten, för
att
a) inga särskilda fisketillstånd enligt artikel 3 för fiske inom
konventionsområdet skall utfärdas till fiskefartyg från
gemenskapen som upptas i förteckningen över IUU-fartyg,
b) inga licenser eller särskilda fisketillstånd för fiske i vatten
under deras överhöghet eller jurisdiktion skall utfärdas till
fartyg som upptas i förteckningen över IUU-fartyg,
c) fartyg som upptas i förteckningen över IUU-fartyg inte skall
få föra deras flagg,

Den information som inkommit från medlemsstaterna skall
kommissionen omedelbart och senast den 30 april vidarebefordra till Antarktiskommissionen.

d) fartyg som upptas i förteckningen över IUU-fartyg, och som
anlöper deras hamnar frivilligt, inspekteras i hamn i enlighet
med artikel 27.

2.
När kommissionen har mottagit Antarktiskommissionens
utkast till förteckning över fartyg från fördragsslutande parter
som antas ha bedrivit IUU-verksamhet skall kommissionen
omedelbart vidarebefordra det till medlemsstaterna.

2.

Den eller de medlemsstater vilkas fartyg finns upptagna i
utkastet till förteckning skall senast den 1 juni sända sina
kommentarer till kommissionen, eventuellt tillsammans med
kontrollerbara VMS-data och andra uppgifter som visar att de
förtecknade fartygen inte har bedrivit fiskeverksamhet i strid
med Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder och inte heller
haft möjlighet att bedriva fiskeverksamhet i konventionsområdet. Kommissionen skall senast den 30 juni vidarebefordra
dessa kommentarer och uppgifter till Antarktiskommissionen.

3.
Efter mottagandet av det utkast till förteckning som avses
i punkt 2 skall medlemsstaterna noga övervaka de förtecknade
fartygen för att följa deras verksamhet och fastställa eventuella
byten av namn, flagg eller ägare.

4.
När kommissionen har mottagit Antarktiskommissionens
förteckning över fartyg från fördragsslutande parter som upptas
på den preliminära förteckningen över IUU-fartyg skall
kommissionen omedelbart vidarebefordra den till medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen alla ytterligare kommentarer eller uppgifter angående de förtecknade
fartygen senast två månader före Antarktiskommissionens
nästkommande årsmöte. Kommissionen skall omedelbart
översända dessa ytterligare kommentarer och uppgifter till
Antarktiskommissionen.

Det skall vara förbjudet

a) med avvikelse från artikel 11 i förordning (EEG) nr 2847/
93, för gemenskapens fiskefartyg, hjälpfartyg, moderskepp
och lastfartyg att delta i någon typ av omlastning eller
gemensam fiskeverksamhet med fartyg som upptas på
förteckningen över IUU-fartyg,
b) för fartyg som upptas på förteckningen över IUU-fartyg,
som anlöper hamnar frivilligt, att där landa eller lasta om
fångster,
c) att befrakta fartyg som upptas i förteckningen över IUUfartyg,
d) att importera Dissostichus spp. från fartyg som upptas i
förteckningen över IUU-fartyg.
3. Medlemsstaterna får inte validera export- eller återexporthandlingar som åtföljer en last Dissostichus spp. enligt förordning (EG) nr 1035/2001 om den berörda lasten deklareras som
fångad av ett fartyg som upptas på förteckningen över IUUfartyg.
4. Kommissionen skall samla in och utbyta med andra
fördragsslutande parter, eller samarbetande icke fördragsslutande parter, organisationer och fiskeriorganisationer, väl dokumenterad och relevant information för att upptäcka, kontrollera
och förebygga användning av falska import-/exportintyg för
fisk från fartyg som upptas på förteckningen över IUU-fartyg.
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AVSNITT 2

FARTYG FRÅN EN ICKE FÖRDRAGSSLUTANDE PART

1.4.2004

2. Fartyg som inspekteras i enlighet med punkt 1 får inte
landa eller lasta om fisk av de arter som omfattas av Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder som de har ombord, utom i
de fall då fartygen kan visa att fisken fångades i enlighet med
bevarandeåtgärderna och konventionens bestämmelser.

Artikel 31
Åtgärder beträffande fördragsslutande parters medborgare
Medlemsstaterna skall samarbeta och vidta alla nödvändiga
åtgärder, i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapsrätten, för att
a) se till att medborgare som omfattas av deras jurisdiktion inte
bidrar till eller bedriver IUU-fiske, inbegripet verksamhet
ombord på fartyg som upptas på den IUU-förteckning som
avses i artikel 29,
b) identifiera de medborgare som är driftsansvariga för eller
verkliga ägare till fartyg som bedriver IUU-fiske.
Medlemsstaterna skall se till att de påföljder för IUU-fiske som
påförs medborgare enligt medlemsstatens jurisdiktion är
tillräckligt stränga för att effektivt förebygga, motverka och få
slut på IUU-fiske och beröva lagöverträdare vinningen av deras
olagliga verksamhet.

Artikel 32
IUU-verksamhet som bedrivs av fartyg från en icke
fördragsslutande part
1.
Ett fartyg från en icke fördragsslutande part som har iakttagits i fiskeverksamhet i konventionsområdet, eller som har
nekats tillträde till hamn, landning eller omlastning i enlighet
med artikel 27, skall antas ha bedrivit IUU-verksamhet som har
undergrävt effektiviteten i Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder.
2.
Vid iakttagelser av omlastningsverksamhet i eller utanför
konventionsområdet med deltagande av ett fartyg från en icke
fördragsslutande part, skall antagandet att effektiviteten i
Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder undergrävs gälla
alla andra fartyg från icke fördragsslutande parter som har
deltagit i sådan verksamhet tillsammans med det fartyget.

Artikel 34

Information om icke fördragsslutande parters fartyg

1. En medlemsstat som iakttar ett fartyg från en icke
fördragsslutande part eller som nekar ett sådant fartyg tillträde
till hamn, landning eller omlastning enligt artiklarna 32 och 33
skall försöka underrätta fartyget om att det antas motverka
konventionens syfte och att information om detta kommer att
översändas till samtliga fördragsslutande parter, Antarktiskommissionen och fartygets flaggstat.

2. Medlemsstaterna skall omedelbart översända information
till kommissionen om iakttagna fartyg, nekat tillträde till hamn,
nekad landning och nekad omlastning och om resultaten av de
inspektioner som gjorts i medlemsstaternas hamnar, samt om
eventuella åtgärder som vidtagits angående specifika fartyg.
Kommissionen skall utan dröjsmål översända informationen till
Antarktiskommissionen.

3. All annan information som kan vara av relevans när det
gäller att identifiera icke fördragsslutande parters fartyg som
eventuellt bedriver IUU-verksamhet i konventionsområdet får
närhelst medlemsstaterna så önskar översändas till kommissionen, som utan dröjsmål skall vidarebefordra informationen
till Antarktiskommissionen.

4. Kommissionen skall varje år underrätta medlemsstaterna
om vilka fartyg från icke fördragsslutande parter som finns
upptagna i Antarktiskommissionens förteckning över IUUfartyg.

Artikel 35
Artikel 33
Åtgärder beträffande icke fördragsslutande parters fartyg
Inspektion av icke fördragsslutande parters fartyg
1.
Medlemsstaterna skall se till att varje fartyg från en icke
fördragsslutande part enligt artikel 32 som anlöper en hamn i
en medlemsstat inspekteras av behöriga myndigheter i enlighet
med artikel 27.

Artikel 30.1, 30.2 och 30.3 skall på motsvarande sätt tillämpas
på de fartyg från icke fördragsslutande parter som finns
upptagna i Antarktiskommissionens förteckning över IUUfartyg enligt artikel 34.4.
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KAPITEL VI
SLUTBESTÄMMELSER
Artikel 36

3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Genomförande
De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra artiklarna 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24,
25, 26 och 27 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel
37.2.

Artikel 38
Upphävande
1. Förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och
(EG) nr 1721/1999 skall upphöra att gälla.

Artikel 37
Kommittéförfarande

2. Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall anses
som hänvisningar till den här förordningen.

1.
Kommissionen skall biträdas av den kommitté som
inrättats genom artikel 30 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Artikel 39

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Ikraftträdande

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara
en månad.

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2004.
På rådets vägnar
J. WALSH

Ordförande
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 602/2004
av den 22 mars 2004
om ändring av förordning (EG) nr 850/98 vad gäller skydd av djuphavskorallrev mot effekterna av
trålning i ett område nordväst om Skottland
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(5)

I rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (4)
inkluderas rev i livsmiljöer av gemenskapsintresse vars
bevarande kräver att det utses särskilda bevarandeområden. Förenade kungariket har formellt uttryckt sin
avsikt att beteckna Darwin Mounds som särskilt bevarandeområde i syfte att skydda den livsmiljötypen i enlighet
med sina skyldigheter enligt det direktivet.

(6)

Enligt vetenskapliga rön återhämtar sig koraller efter
skador förorsakade av bottentrålning inte alls, eller
endast med stora svårigheter och långsamt. Det är därför
skäligt att förbjuda användningen av bottentrålar och
liknande redskap i området kring Darwin Mounds.

(7)

Förordning (EG) nr 850/98 bör därför ändras i enlighet
med detta.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den
20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2) föreskrivs det att gemenskapen
skall tillämpa försiktighetsmetoden genom att vidta
åtgärder för att minimera fiskeverksamhetens påverkan
på de marina ekosystemen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(2)

(3)

(4)

I rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars
1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska
åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (3) fastställs det begränsningar för användningen
av släpredskap för fiske efter bottenlevande arter.

Enligt nyligen utarbetade vetenskapliga rapporter, särskilt
rapporter från Internationella havsforskningsrådet, har
djuphavskorallrev (Lophelia pertusa) hittats och kartlagts
detaljerat i ett område nordväst om Skottland som faller
under Förenade kungarikets jurisdiktion. Bevarandestatus
för dessa korallrev, kända som ”Darwin Mounds”,
förefaller god, men de visar tecken på skador som förorsakats av bottentrålning.

Vetenskapliga rapporter visar att sådana typer av
korallrev utgör livsmiljöer för viktiga och mycket olikartade biologiska samhällen. I många fora anses dessa livsmiljöer kräva prioriterat skydd. Så har t.ex. konventionen
för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten
(OSPAR-konventionen) nyligen inkluderat djuphavskorallrev i en förteckning över hotade livsmiljöer.

(1) Yttrandet avgivet den 10 februari 2004 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(2) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.
(3) EGT L 125, 27.4.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 973/2001 (EGT L 137, 19.5.2001, s. 1).

I artikel 30 i förordning (EG) nr 850/98 skall följande punkt 4
läggas till:
”4.
Det är förbjudet för fartyg att använda bottentrål
eller liknande släpredskap som står i kontakt med havsbotten inom det område som avgränsas av en linje som
förenar följande koordinater:
latitud 59° 54' N

longitud 6° 55' V

latitud 59° 47' N

longitud 6° 47' V

latitud 59° 37' N

longitud 6° 47' V

latitud 59° 37' N

longitud 7° 39' V

latitud 59° 45' N

longitud 7° 39' V

latitud 59° 54' N

longitud 7° 25' V”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 2004.
(4) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2004.
På rådets vägnar
J. WALSH

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 603/2004
av den 31 mars 2004
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter
och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94
av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för
importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1
i denna, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan
till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 31 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land ( )

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052
204
212
999

94,3
39,5
120,5
84,8

0707 00 05

052
068
096
204
220
999

107,5
105,0
88,7
19,6
135,1
91,2

0709 90 70

052
204
999

110,7
108,2
109,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

40,6
43,8
56,9
41,8
44,9
58,8
47,8

0805 50 10

052
400
999

47,5
51,0
49,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

50,7
80,8
118,6
100,3
75,1
69,4
77,7
74,3
73,8
101,1
82,2

0808 20 50

388
512
528
720
999

68,9
73,1
63,0
35,3
60,1

1

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EGT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999”
betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 604/2004
av den 29 mars 2004
om lämnande av uppgifter om tobak från och med skörden 2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaterna skall lämna de uppgifter som förtecknas i bilagorna I, II och III inom de tidsfrister som anges där.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2075/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2319/2003 (2), särskilt artikel 21 i denna, och

Uppgifterna skall lämnas för varje skörd och för varje sortgrupp.

av följande skäl:

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till
att de ekonomiska aktörerna lämnar nödvändiga uppgifter
inom rimlig tid.

(1)

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 2636/1999 av den
14 december 1999 om lämnande av uppgifter om tobak
från och med skörden 2000 och upphävande av förordning (EEG) nr 1771/93 (3) har ändrats väsentligt flera
gånger (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör
det direktivet kodifieras.
De uppgifter som skall meddelas enligt förordning (EEG)
nr 2075/92 och enligt de förordningar som antagits för
att genomföra denna, bör fastställas.

(3)

För att säkerställa en effektiv förvaltning är det lämpligt
att strukturera dessa uppgifter och fastställa ett tidsschema för när de skall lämnas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
tobak.

Artikel 2

Artikel 3
Uppgifter om bearbetningsföretagens lager skall lämnas i
enlighet med bestämmelserna i bilaga III.
Artikel 4
Förordning (EG) nr 2636/1999 skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som
hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt
jämförelsetabellen i bilaga V.
Artikel 5
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 mars 2004.
På kommissionens vägnar
Ordförande
Romano PRODI

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

EGT L 215, 30.7.1992, s. 70.
EUT L 345, 31.12.2003, s. 17.
EGT L 323, 15.12.1999, s. 4.
Se bilaga IV.
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BILAGA IV
Upphävd förordning och ändringar av den i kronologisk ordning
Kommissionens förordning (EG) nr 2636/1999

(EGT L 323, 15.12.1999, s. 4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1639/2000

(EGT L 187, 26.7.2000, s. 39)

Kommissionens förordning (EG) nr 384/2001

(EGT L 57, 27.2.2001, s. 16)

BILAGA V
JÄMFÖRELSETABELL
Förordning (EG) nr 2636/1999

Denna förordning

Artiklarna 1, 2 och 3

Artiklarna 1, 2 och 3

Artikel 4

—

—

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Bilagorna I, II och III

Bilagorna I, II och III

—

Bilaga IV

—

Bilaga V
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 605/2004
av den 31 mars 2004
om undantag för år 2004 från förordning (EG) nr 1518/2003 vad beträffar datum för utfärdande av
exportlicenser inom sektorn för griskött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för griskött (1), särskilt artikel 8.2, artikel 13.12 och
artikel 22 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr
1518/2003 av den 28 augusti 2003, om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom
grisköttssektorn (2), skall exportlicenserna utfärdas på
onsdag veckan efter det att ansökningarna om licens
lämnats in, under förutsättning att kommissionen inte
vidtagit någon särskild åtgärd under tiden.
Med tanke på helgdagarna under år 2004 och den
oregelbundna publiceringen av Europeiska unionens officiella tidning under dessa dagar visar det sig att denna tidsfrist för att fatta beslut är för kort för att ge garantier för
en god förvaltning av marknaden och att det därför finns
anledning att förlänga den.

Artikel 1
Genom undantag från artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1518/
2003 skall licenserna utfärdas de dagar som anges i tabellen
nedan, under förutsättning att ingen av de särskilda åtgärder
som anges i punkt 4 i den förordningen har vidtagits innan
dess:
Perioder för inlämning av
licensansökningar

Datum för utfärdande

5-9 april 2004

15 april 2004

24-28 maj 2004

3 juni 2004

25-29 oktober 2004

5 november 2004

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordning senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1365/2000, (EGT L 156, 29.6.2000, s. 5.)
(2) EGT L 217, 29.8.2003, s. 35. Förordning ändrad genom förordning
(EG) nr 130/2004, (EUT L 19, 27.1.2004, s. 14.)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 606/2004
av den 31 mars 2004
om undantag från förordning (EG) nr 174/1999 när det gäller giltighetstiden för exportlicenser
inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

2004 kan få på gemenskapens mjölkmarknad, under
förutsättning att anslutningsakten från 2003 träder i
kraft, dels behovet av att övervaka utvecklingen på
gemenskapens marknad och på världsmarknaden. Det är
därför lämpligt att göra ett undantag från förordning
(EG) nr 174/1999 och att fastställa att giltighetstiden för
exportlicenser för mjölkprodukter för vilka en ansökan
har lämnats in från och med den 15 april 2004
begränsas till den 30 juni 2004.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31.14 i
denna, och

(4)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter
har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess
ordförande har bestämt.

av följande skäl:

(1)

Giltighetstiden för exportlicenserna fastställs i artikel 6 i
kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 av den 26
januari 1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga
om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för
mjölk och mjölkprodukter (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(2)

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 67/2004 av den 15
januari 2004 om undantag från förordning (EG) nr 174/
1999 när det gäller giltighetstiden för exportlicenser
inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (3) begränsas
giltighetstiden för exportlicenserna till den 30 april
2004. Eftersom de bestämmelser som krävs för att administrera exportbidragen i den nya situation på marknaden för mjölkprodukter som uppstår i samband med
Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens,
Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens
anslutning den 1 maj 2004 ännu inte har införts fullt ut,
är det nödvändigt att skapa kontinuitet i ansökningarna
om exportlicenser efter den 31 mars 2004 och att
behålla giltighetstiden för dem. För att kunna få ett
smidigt fungerande nytt anbudssystem i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26
mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för
exportbidrag för vissa mjölkprodukter (4), bör den här
begränsade giltighetstiden inte gälla för exportlicenser
som utfärdas i denna nya situation.

Hänsyn måste tas till dels den inverkan som Tjeckiens,
Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas,
Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning den 1 maj

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004,
s. 6).
(2) EGT L 20, 27.1.1999, s. 8. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1948/2003 (EUT L 287, 5.11.2003, s. 13).
(3) EUT L 10, 16.1.2004, s. 13.
(4) EUT L 90, 27.3.2004, s. 58.

1. Genom undantag från artikel 6 i förordning (EG) nr 174/
1999 skall giltighetstiden för exportlicenser med förutfastställelse av bidraget, för vilka en ansökan har lämnats in under
perioden 1-14 april 2004 när det gäller sådana produkter som
avses under a-d i den artikeln, löpa ut den 30 april 2004.
2. Giltighetstiden för exportlicenser med förutfastställelse av
bidraget, för vilka en ansökan har lämnats in i enlighet med
artikel 2 i förordning (EG) nr 580/2004, skall emellertid löpa
ut den 30 juni 2004.

Artikel 2
Genom undantag från artikel 6 i förordning (EG) nr 174/1999
skall giltighetstiden för exportlicenser med förutfastställelse av
bidraget, för vilka en ansökan har lämnats in från och med den
15 april 2004 när det gäller sådana produkter som avses under
a-d i den artikeln, löpa ut den 30 juni 2004.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 607/2004
av den 31 mars 2004
om ny tilldelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1146/2003 och om undantag från
den förordningen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 i denna, och

den behöriga danska myndigheten att ge den berörda
aktören importrättigheter på grundval av den ansökan
som denne inlämnade i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1146/2003.
(3)

Beaktandet av detta misstag resulterar i en administrativ
försening och därför bör ansöknings- och anmälningstidsfristerna enligt artikel 9.4 förlängas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
nötkött.

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1146/2003 av den
27 juni 2003 om öppnande av och förvaltningsföreskrifter för en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur
och andra oxdjur avsett för bearbetning (1 juli 2003–30
juni 2004) (2) fastställs, för perioden 1 juli 2003–30 juni
2004, att en tullkvot på 50 700 ton skall öppnas för
fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning. Enligt artikel 9 i nämnda förordning skall en ny
fördelning av de kvantiteter som inte utnyttjats göras för
A-produkter respektive B-produkter, eventuellt med
beaktande av det faktiska utnyttjandet av importrättigheterna i slutet av februari 2004.

Artikel 1
Genom undantag från bestämmelserna i artikel 9 i förordning
(EG) nr 1146/2003 tillåts den behöriga danska myndigheten att
tilldela importrättigheter för 72,199 ton till den aktör som
inlämnade en ansökan om 225 ton kött som av misstag minskades till 40 ton inom ramen för artikel 5 i förordning (EG) nr
1146/2003.

Artikel 2
(2)

En aktör lämnade in en ansökan om importrättigheter
för 225 ton kött för framställning av A-produkter i
enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1146/
2003. På grund av ett administrativt misstag av den
danska behöriga myndigheten, uppgick inte nämnda
aktörs ansökan till mer än 40 ton när den överlämnades
till kommissionen i enlighet med artikel 5.3. Det var
först efter att det förfarande för tilldelning av importrättigheter som avses i artikel 5.4 hade avslutats som den
berörda nationella myndigheten upptäckte misstaget och
informerade kommissionen om detta. För att inte
bestraffa den aktör som lämnade in ansökan enligt
reglerna krävs det nu att bestämmelser införs så att den
behöriga danska myndigheten kan korrigera det administrativa misstaget på ett lämpligt sätt. Följaktligen bör
åtgärder vidtas för att först, genom ett undantag från
artikel 9 i ovannämnda förordning, minska den
sammanlagda kvantitet enligt punkt 1 i nämnda artikel
med en kvantitet som motsvarar skillnaden mellan de
importrättigheter som aktören hade skäl att förvänta sig
på grundval av sin ansökan och de importrättigheter
som han faktiskt erhöll, och därefter göra det möjligt för

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).
(2) EUT L 160, 28.6.2003, s. 59.

1. De kvantiteter som skall tilldelas vid tillämpning av artikel
9.1 i förordning (EG) nr 1146/2003 uppgår till sammanlagt
406,58 ton.
2. Den fördelning som avses i artikel 9.2 i förordning (EG)
nr 1146/2003 skall ske enligt följande:
— 321,20 ton A-produkter.
— 85,38 ton B-produkter.

Artikel 3
Genom undantag från bestämmelserna i artikel 9.4 i förordning
(EG) nr 1146/2003 är sista ansökningsdag den 7 april 2004
och sista anmälningsdag den 16 april 2004.

Artikel 4
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 608/2004
av den 31 mars 2004
om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar,
fytostanoler och/eller fytostanolestrar
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

en sådan portion innehåller. Produktens sammansättning
och märkning skall i alla händelser vara sådan att användarna lätt kan begränsa intaget av fytosteroler/fytostanoler till högst 3 gram per dag, genom att inta antingen
en portion som innehåller högst 3 gram eller tre
portioner som innehåller högst 1 gram.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation
av livsmedel samt om reklam för livsmedel (1), ändrat genom
direktiv 2003/89/EG (2), särskilt artiklarna 4.2 och 6.7 i detta,
och

(4)

För att underlätta konsumenternas förståelse förefaller
det lämpligt att på etiketten byta ut ordet ”fyto-” mot
”växt-”.

(5)

Enligt kommissionens beslut 2000/500/EG är det tillåtet
att tillsätta vissa fytosterolestrar till gula bredbara fetter. I
beslutet fastställs särskilda märkningskrav för att garantera att produkterna når rätt målgrupp, nämligen
personer som önskar sänka kolesterolhalten i blodet.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler och fytostanolestrar sänker kolesterolhalten i blodet, men kan också
sänka betakarotennivån i blodet. Medlemsstaterna och
kommissionen
rådfrågade
därför
Vetenskapliga
kommittén för livsmedel om effekterna av konsumtion
av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler och fytostanolestrar från flera källor.
Vetenskapliga kommittén för livsmedel bekräftade i sitt
yttrande av den 26 september 2002 om långsiktiga
effekter av intag av förhöjda nivåer av fytosteroler från
flera källor i kosten, särskilt effekterna på β-karoten
(General view on the long-term effects of the intake of
elevated levels of phytosterols from multiple dietary
sources, with particular attention to the effects on βcarotene), att det är nödvändigt att märka fytosteroler,
fytosterolestrar, fytostanoler och fytostanolestrar i
enlighet med kommissionens beslut 2000/500/EG av
den 24 juli 2000 om tillstånd för utsläppande på marknaden av ”gula bredbara fetter med tillsats av fytosterolestrar” som ett nytt livsmedel eller en ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/97 (3). I livsmedelskommitténs yttrande
angavs också att det inte föreligger några ytterligare
positiva effekter vid intag som är högre än 3 gram per
dag, att höga intag kan ge oönskade effekter och att det
därför är klokt att undvika intag av växtsteroler som
överskrider 3 gram per dag.
Produkter som innehåller fytosteroler/fytostanoler bör
således presenteras som enstaka portioner som innehåller antingen högst 3 gram eller högst 1 gram fytosteroler/fytostanoler, beräknade som fria fytosteroler/fytostanoler. Om så inte är fallet bör det tydligt anges vad
som utgör en normal portion av livsmedlet, uttryckt i
gram eller milliliter, och den mängd fytosteroler/fytostanoler (beräknade som fria fytosteroler/fytostanoler) som

(1) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.
(2) EUT L 308, 25.11.2003, s. 15.
(3) EGT L 200, 8.8.2000, s. 59.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Denna förordning skall tillämpas för sådana livsmedel och livsmedelsingredienser till vilka fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler eller fytostanolestrar har tillsatts.

Artikel 2
När det gäller märkning skall fytosterol, fytosterolester, fytostanol och fytostanolester benämnas ”växtsterol”, ”växtsterolester”, ”växtstanol” respektive ”växtstanolester” eller, om
lämpligt, motsvarande pluralformer.
Utan att det påverkar tillämpningen av andra krav i gemenskapens lagstiftning eller i nationell lagstiftning om märkning av
livsmedel, skall märkningen av livsmedel eller livsmedelsingredienser med tillsatta fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler
och fytostanolestrar innehålla följande:
1. I samma fält som namnet under vilket produkten säljs skall
det anges, väl synligt och lättläst, ”med tillsats av växtsteroler/växtstanoler”.
2. Innehållet av tillsatta fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler eller innehållet av fytostanolestrar (uttryckt i procent
eller som gram av fria växtsteroler/växtstanoler per 100 g
eller 100 ml av livsmedlet) skall anges i innehållsförteckningen.
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3. Det skall framgå att produkten är avsedd enbart för personer
som vill sänka kolesterolhalten i blodet.
4. Det skall framgå att patienter som tar kolesterolsänkande
medicin endast bör inta produkten i samråd med läkare.
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8. Det skall finnas en definition av en portion av livsmedlet
eller livsmedelsingrediensen i fråga (helst i gram eller milliliter) och det skall anges hur mycket växtsteroler/växtstanoler en portion innehåller.
Artikel 3

5. Det skall finnas väl synlig och lättläst information om att
produkten från näringssynpunkt kan vara mindre lämplig
för gravida och ammande kvinnor samt barn under fem år.
6. Råd skall ges om att produkten bör användas en del av en
balanserad och varierad kost som innefattar ett regelbundet
intag av frukt och grönsaker för att upprätthålla karotennivåerna.
7. I samma fält som uppgiften enligt punkt 3 skall det anges
att konsumtion av mer än 3 gram per dag av tillsatta
växtsteroler/växtstanoler bör undvikas.

Livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller tillsats av
fytostanolestrar och som redan finns på marknaden i gemenskapen, eller ”gula bredbara fetter med tillsats av fytosterolestrar”, som har godkänts i enlighet med kommissionens beslut
2000/500/EG och som framställts fram till sex månader efter
det att förordningen trädde i kraft, skall uppfylla märkningsbestämmelserna i artikel 2.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 609/2004
av den 31 mars 2004
om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1265/2001 föreskrivs att
produktionsbidraget för vitsocker skall fastställas en gång
i månaden för de perioder som inleds den 1 i varje
månad. Bidraget får ändras däremellan om gemenskapens och/eller världsmarknadens sockerpris fluktuerat
avsevärt. Tillämpningen av dessa bestämmelser bidrar till
att fastställa produktionsbidraget enligt artikel 1 för den
period som anges i samma artikel.

(4)

Till följd av ändringen av den definition på vitsocker och
råsocker som anges i artikel 1.2 a och 1.2 b i förordning
(EG) nr 1260/2001 bör socker med tillsats av
aromämnen, färgämnen eller andra ämnen inte längre
betraktas som sådana, utan räknas till ”annat socker”
Enligt villkoren i artikel 1 i förordning (EG) nr 1265/
2001 berättigar de dock i egenskap av råvaror till
produktionsbidrag. För beräkningen av produktionsbidraget bör det därför föreskrivas en beräkningsmetod
baserad på sackaroshalten i produkterna.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
socker.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 7.5 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 fastställs att
beslut får fattas om att bevilja produktionsbidrag för
produkter som räknas upp i artikel 1.1 a och 1.1 f, för
sirap enligt artikel 1.1 d, för kemiskt ren fruktos som
omfattas av KN-nummer 1702 50 00 i egenskap av
mellanprodukt, och som uppfyller kriterierna i artikel
23.2 i fördraget när dessa används vid tillverkningen av
vissa produkter inom den kemiska industrin.
I kommissionens förordning (EG) nr 1265/2001 av den
av den 27 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1260/2001 när det gäller
beviljande av produktionsbidrag för vissa sockerprodukter som används inom den kemiska industrin (2),
fastställs regler för införande av produktionsbidrag och
anges vilka kemiska produkter som berättigar till
produktionsbidrag för de råvaror som används vid tillverkningen. I artiklarna 5, 6 och 7 i förordning (EG) nr
1265/2001 föreskrivs att gällande produktionsbidrag för
råsocker, sackarossirap och isoglukos i oförändrat tillstånd skall beräknas på särskilda villkor för var och en
av produkterna grundat på det bidrag som fastställts för
vitsocker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det produktionsbidrag för vitsocker som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 1265/2001 skall fastställas till 45,414 EUR/
100 kg nettovikt.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EGT L 6, 10.1.2004,
s. 16).
2
( ) EGT L 178, 30.6.2001, s. 63.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 610/2004
av den 31 mars 2004
om fastställande av importtullar inom rissektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande
träder i kraft. De förblir likaså gällande om det inte finns
någon börsnotering som kan utgöra referenspris i
enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1503/96
under två veckor före nästa period för fastställande.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt
bör vid beräkningen av dessa tullar de marknadskurser
som fastställs under en referensperiod fortsätta att
tillämpas.

(6)

Tillämpningen av artikel 4.1, andra stycket, i förordning
(EG) nr 1503/96 medför en justering av importtullen,
som är fastställd från den 15 maj 2003 av kommissionens förordning (EG) nr 832/2003 (3), enligt bilagorna i
denna förordning.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1503/96
av den 29 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 3072/95 vad avser importtullar inom rissektorn (2), särskilt artikel 4.1 i denna, och
av följande skäl
(1)

I artikel 11 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskrivs att
när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i
den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som
avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för
dessa produkter vid importen ökat med en särskild
procentsats, om det rör sig om råris eller helt slipat ris,
minskat med cif-importpriset, om denna importtull inte
överstiger tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 12.3 i förordning (EG) nr 3072/95 skall
cif-importpriserna beräknas på grundval av representativa priser för produkten i fråga på världsmarknaden
eller på gemenskapens importmarknad för produkten.

(3)

I förordning (EG) nr 1503/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 3072/95 vad avser
importtullar inom rissektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Importtullarna inom rissektorn som avses i artikel 11.1 och
11.2 i förordning (EG) nr 3072/95 skall justeras enligt artikel 4
av förordning (EG) nr 1503/96 och fastställas i bilaga I i denna
förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 411/2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 27).
(2) EGT L 189, 30.7.1996, s. 71. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2294/2003 (EUT L 340, 24.12.2003, s. 12).

(3) EUT L 120, 15.5.2003, s. 15.
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BILAGA I
Importtullar vad gäller ris och brutet ris
(EUR/t)
Importtull ( )
5

KN-nummer

Tredje land
(undantaget AVS och
Bangladesh) (3)

AVS (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
från Indien och Pakistan (6)

Egypten (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

191,31

62,62

91,32

143,48

1006 20 13

191,31

62,62

91,32

143,48

1006 20 15

191,31

62,62

91,32

143,48

1006 20 17

228,15

75,51

109,74

1006 20 92

191,31

62,62

91,32

143,48

1006 20 94

191,31

62,62

91,32

143,48

1006 20 96

191,31

62,62

91,32

1006 20 98

228,15

75,51

109,74

1006 30 21

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 23

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 25

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 44

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 46

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 63

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 65

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 94

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 96

358,83

113,20

164,51

269,12

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

0,00

171,11

143,48
0,00

171,11

(1) För import av ris med ursprung i och som kommer från AVS-länderna skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets ändrade
förordning (EG) nr 2286/2002 (EGT L 348, 21.12.2002, s. 5) och kommissionens förordning (EG) nr 638/2003 (EGT L 93, 10.4.2003, s. 3).
(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 1706/98, skall importtull inte tillämpas på produkter som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och
som direktimporteras till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(3) I artikel 11.3 i förordning (EG) nr 3072/95 fastställs importtullen för import av ris till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(4) För import av ris, undantaget brutet ris (KN-nummer 1006 40 00), med ursprung i Bangladesh skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs
genom rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (EGT L 337, 4.12.1990, s. 1) och kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 862/91 (EGT L 88, 9.4.1991, s. 7).
(5) Import av produkter med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) skall befrias från importtull enligt artikel 101.1 i rådets ändrade beslut 91/
482/EEG (EGT L 263, 19.9.1991, s. 1).
(6) Importtullen för råris av sorten Basmati med ursprung i Indien och Pakistan skall nedsättas med 250 EUR/t (artikel 4a i förordning (EG) nr 1503/96, ändrad).
(7) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
(8) För import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr
2184/96 (EGT L 292, 15.11.1996, s. 1) och kommissionens förordning (EG) nr 196/97 (EGT L 31, 1.2.1997, s. 53).
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BILAGA II
Beräkning av importtull inom rissektorn
Indicaris

Japonicaris

Paddyris

Brutet ris
Råris

Helt slipat ris

Råris

Helt slipat ris

(1)

228,15

416,00

191,31

358,83

(1)

a) Cif-pris ARAG (EUR/ton)

—

312,48

242,23

373,35

443,10

—

b) Pris fritt ombord (EUR/ton)

—

—

—

348,73

418,48

—

c) Sjöfrakt (EUR/ton)

—

—

—

24,62

24,62

—

d) Källa

—

USDA och
operatörer

USDA och
operatörer

Operatörer

Operatörer

—

1. Importtull (EUR/ton)
2. Beräkningsfaktorer:

(1) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 611/2004
av den 31 mars 2004
om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser
importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande
träder i kraft.

(5)

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96
av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom
spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1 i denna, och

För att få systemet för importtullar att fungera normalt
bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa
marknadskurser som fastställs under en referensperiod
för de flytande valutorna fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför
att det skall fastställas importtullar enligt bilaga I i denna
förordning.

av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 10 i förordning (EEG) nr 1766/92 föreskrivs att
när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i
den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som
avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för
dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat
med det cif-importpris som gäller för försändelsen i
fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.
Enligt artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 1766/92 skall
cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2
i förordning (EEG) nr 1766/92 skall fastställas i bilaga I i denna
förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1104/2003 (EGT L 158,
27.6.2003, s. 1).
(2) EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 186/2004. (EGT L 158, 27.6.2003, s. 12)
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

KN-nummer

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Produkt

Tull på import (1)
(EUR/t)

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

Vanligt vete, för utsäde

0,00

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

19,42

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

23,89

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

23,89

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

19,42

( ) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av
tullarna med
— 3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(2) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/ton.
1
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(perioden 15 mars 2004–31 mars 2004)
1. Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:
Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

låg
kvalitet (**)

US barley 2

Notering (euro/t)

145,00 (***)

99,98

168,06 (****)

158,06 (****)

138,06 (****)

106,83 (****)

—

7,98

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tillägg för golfen (euro/t)
Tillägg för Stora sjöarna (euro/t)
(*)
(**)
(***)
(****)

20,66

Negativt bidrag på 10 euro/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).
Negativt bidrag på 30 euro/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).
Positivt bidrag på 14 euro/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).
Fob Duluth.

2. Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:
Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 33,83 euro/ton, Stora sjöarna–Rotterdam: 39,43 euro/ton.
3. Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 euro/t (HRW2)
0,00 euro/t (SRW2).
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 8 mars 2004
om bemyndigande för de medlemsstater som är fördragsslutande parter i Pariskonventionen av
den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område att i Europeiska gemenskapens
intresse ratificera eller ansluta sig till protokollet om ändring av konventionen
(2004/294/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(4)

Gemenskapen har exklusiv behörighet i fråga om
ändringen av artikel 13 i Pariskonventionen i den
utsträckning ändringen får återverkningar på bestämmelserna i förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december
2000 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar på privaträttens område. (2) När
det gäller frågor som inte inverkar på gemenskapsrätten
behåller medlemsstaterna sin behörighet. Ändringsprotokollets mål och syften innebär dock att det inte är görligt
att hålla isär å ena sidan godtagandet av de bestämmelser
i protokollet som omfattas av gemenskapens behörighet
och å andra sidan de bestämmelser som omfattas av
medlemsstaternas behörighet.

(5)

Protokollet om ändring av Pariskonventionen är av
särskild vikt för gemenskapen och dess medlemsstater,
eftersom det kommer att medföra en förbättring av
ersättningen för skador orsakade av atomolyckor.

(6)

De medlemsstater som är fördragsslutande parter i Pariskonventionen undertecknade protokollet (3) på Europeiska gemenskapens vägnar den 12 februari 2004, med
förbehåll för att det ingås, i enlighet med rådets beslut
2003/882/EG.

(7)

Pariskonventionen och ändringsprotokollet är inte öppna
för anslutning av regionala organisationer. Gemenskapen
kan alltså varken underteckna, ratificera eller ansluta sig
till protokollet. Under dessa omständigheter är det därför
berättigat att, såsom ett undantag, medlemsstaterna ratificerar eller ansluter sig till protokollet i gemenskapens
intresse.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 61 c och artikel 67 jämförda med
artikel 300.2 första stycket och artikel 300.3 andra stycket i
detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets samtycke (1), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Protokollet om ändring av konventionen av den 29 juli
1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område,
ändrad genom tilläggsprotokollet av den 28 januari
1964 och protokollet av den 16 november 1982 (nedan
kallad ”Pariskonventionen”) har förhandlats fram för att
förbättra ersättningen till den som lider skada orsakad av
atomolyckor. Enligt protokollet skall ansvarighetsbeloppen höjas och skadeståndsansvaret vid atomolyckor
utsträckas till att omfatta även miljöskador.
Kommissionen har, i enlighet med de förhandlingsdirektiv rådet utfärdade den 13 september 2002, på
gemenskapens vägnar förhandlat om protokollet om
ändring av Pariskonventionen, när det gäller de delar av
protokollet som omfattas av Europeiska gemenskapens
behörighet. Förhandlingsdirektiven från rådet innehöll
dock inga mandat för förhandlingar om gemenskapens
anslutning till protokollet.
Protokollet har slutgiltigen antagits av de fördragsslutande parterna i Pariskonventionen. Protokollstexten
överensstämmer med förhandlingsdirektiven från rådet.

(1) Samtycket avgivet den 26 februari 2004 (ännu ej offentliggjort i
EUT).

(2) EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.
(3) EUT L 338, 23.12.2003, s. 32.
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Tre medlemsstater – Irland, Luxemburg och Österrike –
är emellertid inte fördragsslutande parter i Pariskonventionen. Eftersom protokollet ändrar Pariskonventionen,
eftersom förordning (EG) nr 44/2001 ger de medlemsstater som är bundna av Pariskonventionen möjlighet att
fortsätta tillämpa konventionens behörighetsregler och
slutligen, eftersom protokollet inte i någon betydande
utsträckning berör konventionens bestämmelser om
behörighet finns det objektiva skäl till att detta beslut
skall rikta sig endast till de stater som är fördragsslutande
parter i Pariskonventionen. Irland, Luxemburg och
Österrike kommer därför även fortsättningsvis att stödja
sig på gemenskapsreglerna i förordning (EG) nr 44/2001
och tillämpa dem på det område som omfattas av Pariskonventionen och protokollet om ändring av denna
konvention.
De medlemsstater som är fördragsslutande parter i Pariskonventionen bör alltså, i gemenskapens intresse och i
enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut, ratificera eller ansluta sig till protokollet om ändring av Pariskonventionen. Denna ratificering eller anslutning
påverkar inte Irlands, Luxemburgs eller Österrikes
ställning.
Inom Europeiska gemenskapen kommer protokollet
därför endast att tillämpas i fråga om de medlemsstater
som för närvarande är fördragsslutande parter i Pariskonventionen och påverkar inte Irlands, Luxemburgs
eller Österrikes ställning.

(11)

Förenade kungariket och Irland är bundna av förordning
(EG) nr 44/2001 och deltar följaktligen i antagandet av
detta beslut.

(12)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till Fördraget om
Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen fogade protokollet om
Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av
detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i
Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Utan att det påverkar gemenskapens behörighet skall de
medlemsstater som för närvarande är fördragsslutande parter i
Pariskonventionen ratificera eller ansluta sig till protokollet om

1.4.2004

ändring av Pariskonventionen i Europeiska gemenskapens
intresse. Denna ratificering eller anslutning skall inte påverka
Irlands, Luxemburgs eller Österrikes ställning.
2. Texten till protokollet om ändring av Pariskonventionen
åtföljer detta beslut.
3. I detta beslut avses med medlemsstat alla medlemsstater
utom Danmark, Irland, Luxemburg och Österrike.
Artikel 2
1. De medlemsstater som är fördragsslutande parter i Pariskonventionen skall vidta de åtgärder som krävs för att inom
rimlig tid och om möjligt före den 31 december 2006 samtidigt deponera sina ratifikations- eller anslutningsinstrument
avseende protokollet om ändring av Pariskonventionen hos
generalsekreteraren för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
2. De medlemsstater som är fördragsslutande parter i Pariskonventionen skall före den 1 juli 2006 i rådet utbyta information med kommissionen, om vilken dag de anser att deras för
ratificeringen eller anslutningen nödvändiga parlamentariska
förfaranden kommer att vara avslutade. Dagen och de närmare
föreskrifterna för den samtidiga deponeringen skall beslutas
utifrån detta.
Artikel 3
Medlemsstaterna skall vid ratificeringen av eller anslutningen
till protokollet om ändring av Pariskonventionen skriftligen
meddela generalsekreteraren för Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling att ratificeringen eller anslutningen
sker i enlighet med detta beslut.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2004.
På rådets vägnar
D. AHERN

Ordförande
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PROTOKOLL
om ändring av konventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område i
dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964 och ändringsprotokollet av den 16
november 1982
REGERINGARNA i Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Konungariket Spanien,
Republiken Finland, Republiken Frankrike, Republiken Grekland, Republiken Italien, Konungariket Norge, Konungariket
Nederländerna, Republiken Portugal, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Republiken Slovenien,
Konungariket Sverige, Schweiziska edsförbundet och Republiken Turkiet,
SOM ANSER att det är önskvärt att ändra konventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område, avslutad i Paris
den 29 juli 1960 inom ramen för Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete, numera Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling, i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet undertecknat i Paris den 28 januari 1964
och ändringsprotokollet undertecknat i Paris den 16 november 1982,
HAR KOMMIT ÖVERENS om följande:

I.
Konventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964 och ändringsprotokollet av den 16 november 1982 ändras på följande sätt:
A.

B.

I artikel 1 a skall leden i och ii ersättas med följande:
”i)

’En nukleär olycka’ varje händelse eller serie av händelser med samma ursprung som orsakar nukleär skada.

ii)

’Nukleär anläggning’ reaktorer med undantag av sådana som ingå i ett transportmedel; fabriker för tillverkning eller behandling av nukleära substanser; fabriker för separation av isotoper i nukleärt bränsle; fabriker
för bearbetning av bestrålat nukleärt bränsle; anläggningar för förvaring av nukleära substanser med undantag
av tillfällig förvaring under transport; anläggningar för bortskaffande av nukleära substanser; alla sådana reaktorer, fabriker och anläggningar som är under avveckling; samt andra anläggningar i vilka nukleärt bränsle
eller radioaktiva produkter eller avfallsämnen förvaras, under förutsättning att organisationens styrelse för
atomenergi (nedan kallad ’styrelsen’) beslutar härom; fördragsslutande part får besluta att två eller flera
nukleära anläggningar med samma innehavare som är belägna inom samma område skall, jämte annan
anläggning inom detta område i vilken nukleärt bränsle, radioaktiva produkter eller avfallsämnen finnes, anses
som en nukleär anläggning.”

I artikel 1 a skall nya led med följande lydelse läggas till som leden vii-x:
”vii) ’Nukleär skada’ omfattar
1. dödsfall eller personskada,
2. skada på eller förlust av egendom,
och var och en av följande i den omfattning som fastställs i den behöriga domstolens lag,
3. ekonomisk förlust orsakad av sådan förlust eller skada som avses i punkterna 1 eller 2 i den mån skadan
inte omfattas av dessa punkter, och den som ådragit sig den har rätt att begära ersättning för sådan förlust
eller skada som avses i dessa punkter,
4. kostnader för åtgärder vidtagna för att återställa miljöskador, dock inte obetydliga skador, om åtgärderna
verkligen har vidtagits eller skall vidtas, i den mån kostnaderna inte omfattas av punkt 2 ovan,
5. förlust av inkomst som hänför sig till ett direkt ekonomiskt intresse i användning eller åtnjutande av
miljön, som uppstår genom att miljön i betydande mån försämrats, i den mån förlusten inte omfattas av
punkt 2 ovan,
6. kostnader för förebyggande åtgärder, och ytterligare förluster eller skador som orsakats av sådana åtgärder,
vad avser punkterna 1–5, i den mån förlusten eller skadan orsakats av eller är resultatet av joniserad strålning
från en strålningskälla i den nukleära anläggningen, eller från nukleärt bränsle eller radioaktiva produkter eller
avfallsämnen i, eller från nukleära substanser från, med ursprung i eller skickade till, en nukleär anläggning,
oavsett om detta är en följd av ämnets radioaktivitet eller av kombinationen av radioaktivitet och ämnets
giftighet, explosivitet eller andra farliga egenskaper.
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viii) ’Återställandeåtgärder’ rimliga åtgärder som har godkänts av de behöriga myndigheterna i den stat där åtgärderna vidtogs, och som är avsedda att återställa skadade eller förstörda delar av miljön, eller att införa, där så
är rimligt, en motsvarighet till dessa delar i miljön. Vem som skall ha rätt att vidta sådana åtgärder skall
avgöras enligt lagstiftningen i den stat där den nukleära skadan uppkom.
ix)

’Förebyggande åtgärder’ rimliga åtgärder som vidtas efter en nukleär olycka eller en händelse som ger upphov
till en allvarlig och omedelbar fara för nukleär skada, i syfte att förebygga eller hindra att en sådan nukleär
skada som avses i a vii 1–5 i denna artikel, och som vidtas med de tillstånd från behörig myndighet som
krävs enligt lagstiftningen i den stat där åtgärderna vidtogs.

x)

’Rimliga åtgärder’ åtgärder som enligt den behöriga domstolens lag är lämpliga och proportionerliga med
beaktande av samtliga omständigheter, till exempel:
1. den nukleära skadans art och omfattning eller, i fråga om förebyggande åtgärder, arten och omfattningen
av risken för nukleär skada,
2. hur verksam åtgärden, när den vidtas, kan förväntas bli, och
3. relevant vetenskaplig och teknisk sakkunskap.”

C.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

a) Denna konvention skall tillämpas på nukleär skada som uppkommer inom ett territorium tillhörande, eller ett
havsområde fastställt i enlighet med internationell rätt som tillhör, eller, utom i fråga om icke fördragsslutande
stater som inte avses i ii–iv i denna punkt, ombord på ett fartyg eller luftfartyg som är registrerat i
i) en fördragsslutande part,
ii) en icke fördragsslutande stat som när den nukleära olyckan inträffade var en fördragsslutande part i Wienkonventionen av den 21 maj 1963 om ansvarighet för atomskada, med ändringar av konventionen som är i
kraft för partens vidkommande, och i det gemensamma protokollet av den 21 september 1988 rörande
tillämpningen av Wienkonventionen och Pariskonventionen, under förutsättning att den fördragsslutande
part till Pariskonventionen inom vars territorium den ansvarige anläggningsinnehavarens nukleära anläggning finns också är fördragsslutande part i det gemensamma protokollet,
iii) en icke fördragsslutande stat som när den nukleära olyckan inträffade inte hade någon nukleär anläggning
inom sitt territorium eller inom något havsområde fastställt i enlighet med internationell rätt, eller
iv) andra icke fördragsslutande stater som när den nukleära olyckan inträffade har gällande ansvarighetslagstiftning som tillerkänner motsvarande förmåner och som är grundad på samma principer som denna konvention, inbegripet den ansvarige innehavarens strikta ansvar, exklusivt ansvar för innehavaren eller
bestämmelser med motsvarande verkan, exklusiv behörighet för behörig domstol, likvärdig behandling av
alla offer för en nukleär olycka, domars erkännande och verkställbarhet, fri överföring av ersättning, ränta
och kostnader.

b) Ingenting i denna artikel skall hindra den fördragsslutande part inom vars territorium den ansvarige innehavarens anläggning finns från att enligt partens lagstiftning ge denna konvention ett vidare tillämpningsområde.”

D.

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

a) Innehavaren av en nukleär anläggning skall vara ansvarig enligt denna konvention för nukleär skada med
undantag av
i) skada på den nukleära anläggningen och annan nukleär anläggning, däri inbegripet nukleär anläggning under
uppförande, som är belägen inom samma område som ifrågavarande atomanläggning, och
ii) skada på sådan egendom inom detta område som användes eller är avsedd att användas i förbindelse med
sådan anläggning,

allt under förutsättning att sådan skada visas ha orsakats av en nukleär olycka i denna nukleära anläggning eller
av en nukleär olycka, vid vilken medverkat nukleära substanser som kommo från denna nukleära anläggning,
med förbehåll dock för vad som föreskrives i artikel 4.
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b) Har nukleär skada orsakats gemensamt av en nukleär olycka och av en händelse, som icke utgör en nukleär
olycka, skall den del av skadan som orsakats av denna händelse, i den mån den icke tillförlitligen kan särskiljas
från den nukleära skada som orsakats av den nukleära olyckan, anses utgöra nukleär skada orsakad av den
nukleära olyckan. Har den nukleära skadan orsakats gemensamt av en nukleär olycka och av en händelse varigenom sådan joniserande strålning som ej omfattas av denna konvention frigjorts, skall ingen bestämmelse i
konventionen begränsa eller på annat sätt inverka på den ansvarighet som kan åvila någon person i anledning
av att sådan joniserande strålning frigjorts.”
E.

I artikel 4 skall c och d betecknas d respektive e, och ett nytt led med följande lydelse införas som led c:
”c)

F.

G.

Ansvarigheten kan övergå till en innehavare av en annan nukleär anläggning i enlighet med a i och ii respektive b i och ii i denna artikel endast om den innehavaren har ett direkt ekonomiskt intresse i de nukleära
substanser som är under transport.”

I artikel 5 skall b och d ersättas med följande:
”b)

Om emellertid nukleär skada orsakats av en nukleär olycka, vilken inträffat i en nukleär anläggning och vid
vilken endast sådana nukleära substanser medverkat som tillfälligt förvarats i anläggningen i anslutning till
transport av ämnena, är innehavaren av den nukleära anläggningen icke ansvarig, om en annan anläggningsinnehavare eller annan person är ansvarig enligt artikel 4.

c)

Om två eller flera anläggningsinnehavare äro ansvariga för samma nukleära skada enligt denna konvention,
är ansvarigheten solidarisk och kumulativ. Om ansvarigheten avser nukleär skada som orsakats av en nukleär
olycka, vid vilken medverkat nukleära substanser som befunno sig under transport på ett och samma transportmedel eller som i anslutning till transport av ämnena voro tillfälligt upplagda i en och samma nukleära
anläggning, utgör dock maximibeloppet för anläggningsinnehavarnas sammanlagda ansvarighet det högsta
ansvarighetsbelopp som gäller för någon av dem enligt artikel 7. Ansvarigheten för en anläggningsinnehavare
i anledning av en och samma nukleära olycka får icke i något fall överstiga det ansvarighetsbelopp som gäller
för honom enligt artikel 7.”

I artikel 6 skall c och eersättas med följande:
”c)

i) Ingen bestämmelse i denna konvention skall inverka på ansvarigheten
1. för fysisk person beträffande sådan nukleär skada orsakad av en nukleär olycka för vilken anläggningsinnehavaren på grund av artikel 3 a eller artikel 9 icke är ansvarig enligt denna konvention och vilken
framkallats genom uppsåtligt handlande eller uppsåtlig underlåtenhet av en sådan person,
2. för en person, som vederbörligen bemyndigats att driva en reaktor ingående i ett transportmedel
beträffande sådan nukleär skada genom en nukleär olycka för vilken anläggningsinnehavaren icke är
ansvarig enligt artikel 4 a iii eller b iii.
ii) Innehavaren av en nukleär anläggning är icke ansvarig enligt andra bestämmelser än dem som innefattas i
denna konvention för nukleär skada orsakad av en nukleär olycka.”

”e)

H.

Om innehavaren visar att den nukleära skadan vållats helt eller delvis av den skadelidandes grova vårdslöshet
eller av dennes uppsåtliga handlande eller underlåtenhet får den behöriga domstolen helt eller delvis befria, i
enlighet med nationell lagstiftning, innehavaren från skyldigheten att ersätta dennes skada.”

Artikel 7 skall ersättas med följande:
”Artikel 7
a) Varje fördragsslutande part skall i sin lagstiftning föreskriva att innehavarens ansvarighet för nukleär skada
orsakad av en nukleär olycka inte skall understiga 700 miljoner euro per nukleär olycka.
b) Utan hinder av a i denna artikel och artikel 21 c, får en fördragsslutande part
i) med hänsyn till karaktären hos den nukleära anläggningen och till de sannolika följderna av en nukleär
olycka som härrör från anläggningen, föreskriva ett lägre belopp för anläggningen, varvid dock sådant
belopp icke i något fall får understiga 70 miljoner euro, och
ii) med hänsyn till karaktären hos de nukleära substanserna och till de sannolika följderna av en nukleär olycka
som härrör från substanserna, föreskriva ett lägre belopp för transport av nukleära substanser, varvid dock
sådant belopp icke i något fall får understiga 80 miljoner euro.
c) Ersättning för nukleär skada på det transportmedel på vilket ifrågavarande nukleära substanser befunno sig vid
tidpunkten för den nukleära olyckan får icke i något fall leda till att anläggningsinnehavarens skyldighet att utge
ersättning för andra nukleära skador kommer att avse lägre belopp än 80 miljoner euro eller det högre belopp
som föreskrives i fördragsslutande parts lagstiftning.
d) Det ansvarighetsbelopp som enligt bestämmelserna under a eller b i denna artikel eller artikel 21 c fastställts för
innehavare av nukleära anläggningar belägna inom en fördragsslutande parts område liksom de bestämmelser i
en fördragsslutande parts lag vilka meddelats med stöd av bestämmelserna under c i denna artikel gälla i fråga
om berörda anläggningsinnehavares ansvarighet oavsett var den nukleära olyckan inträffat.
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e) Fördragsslutande part äger som villkor för rätten att transitera nukleära substanser genom eller över dess territorium föreskriva, att maximibeloppet för den under transporten ansvarige utländske anläggningsinnehavarens
skadeståndsskyldighet höjes, om staten i fråga finner att detta belopp icke på skäligt sätt täcker de risker som
äro förbundna med en nukleär olycka under transiteringen. Belopp till vilka ansvarighetssumman sålunda höjes
får dock icke överskrida det ansvarighetsbelopp som gäller för innehavare av nukleära anläggningar inom
nämnda fördragsslutande parts område.
f) Bestämmelserna under e i denna artikel äro icke tillämpliga
i) på sjötransport i fall då det enligt internationella rättsgrundsatser föreligger rätt att med anledning av hotande
fara söka nödhamn i ifrågavarande stat eller rätt till oskadlig genomfart genom dess territorialvatten,
ii) vid lufttransport i fall då det enligt internationell överenskommelse eller internationella rättsgrundsatser
föreligger rätt att flyga över eller landa inom den ifrågavarande statens område.
g) Där denna konvention enligt artikel 2 a iv skall tillämpas på en icke fördragsslutande stat får en fördragsslutande
part fastställa ansvarighetsbelopp för nukleär skada som understiger de minimibelopp som anges i denna artikel
eller artikel 21 c i den mån den staten inte tillerkänner motsvarande förmåner till ett motsvarande belopp.
h) Sådan ränta och rättegångskostnad, som utdömts av domstol i mål angående skadestånd enligt denna konvention betraktas icke som skadestånd i konventionens mening utan skall utges av anläggningsinnehavaren utöver
skadeståndsbelopp som han har att betala enligt denna artikel.
i) De belopp som anges i denna artikel får avrundas vid omräkningen till nationell valuta.
j) Varje fördragsslutande part skall se till att de skadelidande kan göra sin rätt till skadestånd gällande utan att
behöva föra talan särskilt beträffande var och en av de källor från vilka medlen till ersättningen härstammar.”
I.

Artikel 8 skall ersättas med följande:
”Artikel 8
a) Rätten till ersättning enligt denna konvention preskriberas, om talan icke väckts
i) i fråga om dödsfall eller personskada, inom trettio år från dagen för den nukleära olyckan,
ii) i fråga om annan nukleär skada, inom tio år från dagen för den nukleära olyckan.
b) Genom nationell lagstiftning kan emellertid fastställas en längre period än vad som anges i a i eller ii i denna
artikel, om den fördragsslutande part inom vars område den ansvarige anläggningsinnehavarens nukleära
anläggning är belägen vidtagit åtgärder för att täcka anläggningsinnehavarens ansvarighet i fråga om ersättningsanspråk som kan göras gällande efter utgången av den period som anges i a i eller ii i denna artikel samt under
den sålunda bestämda längre perioden.
c) Om en längre period fastställts i enlighet med b i denna artikel får talan som väcks inom den perioden icke i
något fall inverka på den rätt till ersättning enligt denna konvention som tillkommer en person som har väckt
talan mot anläggningsinnehavaren
i) inom trettio år när det är fråga om dödsfall eller personskada,
ii) inom tio år när det är fråga om all annan nukleär skada.
d) Genom nationell lagstiftning kan fastställas en kortare preskriptionstid för rätten till ersättning enligt konventionen, som dock inte får understiga tre år räknat antingen från den tidpunkt då den skadelidande fick
kännedom om den nukleära skadan och om den för skadan ansvarige anläggningsinnehavaren eller bort ha
sådan kännedom, dock att den preskriptionstid som fastställts enligt bestämmelserna under a och b i denna
artikel inte får överskridas.
e) I fall som avses i artikel 13 f ii förloras icke talerätten om, inom den frist som anges under a, b och d i denna
artikel,
i) innan beslut meddelats av den internationella domstol varom stadgas i artikel 17 talan väckts vid en av de
domstolar bland vilka den internationella domstolen äger välja; utser den internationella domstolen som
behörig domstol annan domstol än den vid vilken talan redan väckts, äger den internationella domstolen
bestämma en frist inom vilken talan skall väckas vid den domstol som sålunda angivits som behörig, eller
ii) hemställan gjorts hos någon fördragsslutande part att den skall begära hos den internationella domstolen att
behörig domstol utses enligt artikel 13 f ii samt, sedan den internationella domstolen meddelat sitt beslut,
talan väckts inom tid som bestämts av sistnämnda domstol.
f) Om icke annat föreskrives i nationell lag, har den som lidit nukleär skada till följd av en nukleär olycka och
som väckt talan inom tid som anges i denna artikel rätt att utvidga sin talan, om skadan förvärrats efter
utgången av denna tid och saken icke slutligt avgjorts.”
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Artikel 9 skall ersättas med följande:
”Artikel 9
Anläggningsinnehavaren är icke ansvarig för nukleär skada orsakad av en nukleär olycka, vilken är en direkt följd
av krigshandling under väpnad konflikt eller häremot svarande handling under inbördeskrig eller uppror.”

K.

Artikel 10 skall ersättas med följande:
”Artikel 10
a) För att täcka skadeståndsansvar enligt denna konvention är anläggningsinnehavaren skyldig att teckna och hålla
vid makt försäkring eller annan ekonomisk säkerhet till det belopp som fastställts som ansvarighetsbelopp enligt
artikel 7 a eller b eller artikel 21 c. Försäkringens eller säkerhetens art och villkor skola godkännas av vederbörande myndighet.
b) Om innehavarens ansvar inte är begränsad till något belopp skall den fördragsslutande part inom vars område
den ansvarige innehavarens nukleära anläggning är belägen fastställa en gräns för den ekonomiska säkerheten
för den ansvariga innehavaren, varvid dock gränsen inte får sättas lägre än det belopp som anges i artikel 7 a
eller b.
c) Den fördragsslutande part inom vars område den ansvarige innehavarens nukleära anläggning är belägen skall
garantera att ersättningsanspråk för nukleär skada som har fastställts gentemot innehavaren betalas ut, genom
att tillhandahålla medel i den mån försäkringen eller den ekonomiska säkerheten inte är tillräckliga för att täcka
anspråken, upp till ett belopp som inte understiger det belopp som anges i artiklarna 7 a eller 21 c.
d) Försäkringsgivaren eller den som ställt annan säkerhet äger icke tillfälligt eller definitivt fritaga sig ansvarighet
enligt bestämmelserna under a eller b utan att ha lämnat skriftligt meddelande härom till vederbörande
myndighet minst två månader i förväg. Avser försäkringen eller säkerheten transport av nukleära substanser får
fritagande från ansvarighet icke ske så länge transporten pågår.
e) Belopp härrörande ur försäkring, återförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet får icke användas för annat
ändamål än ersättning för nukleära skador orsakade av nukleär olycka.”

L.

Artikel 12 skall ersättas med följande:
”Artikel 12
Skadeståndsbelopp som erläggas enligt denna konvention, premier för försäkring och återförsäkring, belopp som
utges på grund av försäkring, återförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet enligt artikel 10 samt ränta och kostnader vilka omnämnas i artikel 7 h skola få fritt överföras mellan de fördragsslutande parternas monetära
områden.”

M.

Artikel 13 skall ersättas med följande:
”Artikel 13
a) Om annat icke föreskrives i denna artikel, tillkommer jurisdiktion beträffande anspråk enligt artiklarna 3 och 4
och artikel 6 a endast domstolarna i den fördragsslutande part inom vars område den nukleära olyckan
inträffade.
b) Om en nukleär olycka inträffar inom en fördragsslutande parts exklusiva ekonomiska zon eller, om någon sådan
zon inte har fastställts, inom ett område som inte sträcker sig utanför de gränser som hade gällt för en sådan
exklusiv ekonomisk zon om den hade fastställts, tillkommer jurisdiktion enligt denna konvention beträffande
anspråk rörande nukleär skada orsakad av den nukleära olyckan endast domstolarna i den parten, under
förutsättning att parten har underrättat organisationens generalsekreterare om området före olyckan. Ingenting i
denna punkt skall tolkas som ett bemyndigande att utöva jurisdiktion eller att dra upp gränser i havsområden
på ett sätt som strider mot den internationella havsrätten.
c) Om en nukleär olycka inträffar utanför de fördragsslutande parternas områden eller inom ett område som inte
har anmälts i enlighet med b i denna artikel, eller om platsen för den nukleära olyckan icke kan bestämmas med
säkerhet, tillkommer jurisdiktion över sådana anspråk domstolarna i den fördragsslutande part inom vars
område den ansvarige anläggningsinnehavarens nukleära anläggning är belägen.
d) Om en nukleär olycka inträffar i ett sådant område som avses i artikel 17 d tillkommer jurisdiktionen domstolarna i den fördragsslutande part som på framställning av en berörd fördragsslutande part bestäms av den i
artikel 17 omnämnda domstolen som varande den part vilken har den närmaste anknytningen till olyckan och
vilken är mest drabbad av olyckans verkningar.
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e) Utövande av jurisdiktion enligt denna artikel och anmälan av ett område i enlighet med b i denna artikel ger
inte upphov till någon rättighet eller skyldighet och har ingen prejudicerande verkan beträffande havsgränser
mellan stater med angränsande eller motstående kuster.
f) Om jurisdiktion skulle tillkomma domstolarna i flera än en fördragsslutande part enligt bestämmelserna under
a, b eller c i denna artikel, tillkommer jurisdiktion
i) om den nukleära olyckan inträffat delvis utanför de fördragsslutande parternas områden och delvis inom en
enda fördragsslutande parts område domstolarna i sistnämnda fördragsslutande part, och
ii) i varje annat fall domstolarna i den fördragsslutande part som på framställning av en berörd fördragsslutande
part bestäms av den i artikel 17 omnämnda domstolen som varande den part vilken har den närmaste
anknytningen till olyckan och vilken är mest drabbad av olyckans verkningar.
g) Den fördragsslutande part vars domstolar har jurisdiktion skall se till att vad angår talan om ersättning för
nukleär skada
i) varje stat kan väcka talan för den som har lidit en nukleär skada och som är medborgare i den staten eller
har sitt hemvist eller sin uppehållsort inom dess område, och som har samtyckt därtill, och
ii) varje person kan väcka talan för att göra gällande rättigheter enligt denna konvention som personen kommit
i åtnjutande genom subrogation eller överlåtelse.
h) Den fördragsslutande part vars domstolar har jurisdiktion skall se till att bara en av dess domstolar är behörig
att avgöra talan om ersättning för nukleär skada som härrör från en och samma nukleär olycka; partens nationella forumregler skall tillämpas för att avgöra vilken domstol som är behörighet.
i) Dom — varunder inbegripes tredskodom — som meddelats av domstol vilken är behörig enligt denna artikel
kan, när domen kan verkställas enligt den av domstolen tillämpade lagen, verkställas också i alla andra
fördragsslutande parter, så snart de formella förutsättningar som föreskrivits i verkställighetslandet blivit
uppfyllda. Ny prövning av den sak som avgjorts genom domen får icke äga rum. Dessa bestämmelser gälla dock
icke dom som ej vunnit laga kraft.
j) Väckes skadeståndstalan mot en fördragsslutande part enligt denna konvention, kan denna part icke annat än i
fråga om åtgärder för verkställighet åberopa immunitet inför den domstol som är behörig enligt denna artikel.”
N.

Artikel 14 b skall ersättas med följande:
”b)

O.

Artikel 15 b skall ersättas med följande:
”b)

P.

Med ’nationell lag’ och ’nationell lagstiftning’ förstås nationell lag och nationell lagstiftning på den ort där
domstol, vilken enligt denna konvention är behörig att döma över anspråk i anledning av nukleär olycka, har
sitt säte, varvid tillämpningen av lagvalsregler på sådana anspråk exkluderas. Nämnda lag eller lagstiftning är
tillämplig beträffande alla frågor rörande både saken och förfarandet, om icke särskild bestämmelse i visst
hänseende meddelats i denna konvention.”

I den mån ersättningen för nukleär skada överstiger de 700 miljoner euro som avses i artikel 7 a, få åtgärder
i sådant hänseende, oberoende av vilken form de erhålla, genomföras under villkor som avvika från vad som
föreskrives i denna konvention.”

En ny artikel med följande lydelse skall införas efter artikel 16 som artikel 16a:
”Artikel 16a
Denna konvention påverkar inte de fördragsslutande parternas rättigheter och skyldigheter enligt den folkrättens
allmänna regler.”

Q.

Artikel 17 skall ersättas med följande:
”Artikel 17
a) Om tvist uppstår mellan två eller flera fördragsslutande parter rörande tolkningen eller tillämpningen av denna
konvention skall de tvistande samråda i syfte att lösa tvisten genom förhandling eller på annat sätt i godo.
b) Om en sådan tvist som avses i a inte har lösts inom sex månader från det att någon part i tvisten bekräftat
tvistens existens skall de fördragsslutande parterna sammanträda för att bistå de tvistande att göra upp i godo.
c) Om tvisten inte har lösts inom tre månader från det möte som avses i b skall tvisten på begäran av någon av de
tvistande hänskjutas till den domstol som inrättas genom konventionen den 20 december 1957 om upprättande
av säkerhetskontroll på atomenergins område.
d) Denna konvention är inte tillämplig på tvister om gränsdragning i havsområden.”
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Artikel 18 skall ersättas med följande:
”Artikel 18
a) Reservationer till en eller flera av bestämmelserna i denna konvention få göras vid varje tidpunkt före ratifikation, godtagande eller godkännande av eller anslutning till konventionen eller före underrättelse enligt artikel 23
beträffande område eller områden som nämns i underrättelsen, och skall accepteras endast om innehållet i reservationerna uttryckligen har godkänts av alla signatärmakter.
b) Sådant godkännande kräves dock icke från signatärmakt, som ej själv har ratificerat, godtagit eller godkänt
konventionen inom tolv månader från det den fått underrättelse om sådan reservation genom organisationens
generalsekreterare enligt artikel 24.
c) Varje reservation som accepterats i enlighet med denna artikel kan när som helst återtagas genom underrättelse
till organisationens generalsekreterare.”

S.

Artikel 19 skall ersättas med följande:
”Artikel 19
a) Denna konvention skall ratificeras, godtas eller godkännas. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten skall deponeras hos organisationens generalsekreterare.
b) Denna konvention träder i kraft när minst fem signatärmakter har deponerat sitt ratifikations-, godtagande- eller
godkännandeinstrument. För varje signatärmakt som därefter ratificerar, godtar eller godkänner konventionen
träder den i kraft när staten deponerar sitt ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument.”

T.

Artikel 20 skall ersättas med följande:
”Artikel 20
Ändringar i denna konvention skall antas genom överenskommelse mellan alla fördragsslutande parter. De träder i
kraft när de har ratificerats, godtagits eller godkänts av två tredjedelar av de fördragsslutande parterna. För varje
fördragsslutande part som därefter ratificerar, godtar eller godkänner ändringarna träder de i kraft den dag då
parten ratificerar, godtar eller godkänner dem.”

U.

I artikel 21 skall en ny punkt med följande lydelse läggas till som punkt c:
”c)

V.

Utan hinder av artikel 7 a får en regering som inte är signatärmakt i denna konvention och som ansluter sig
till konventionen efter den 1 januari 1999 i sin lagstiftning föreskriva att innehavarens ansvarighet för
nukleär skada orsakad av en och samma nukleära olycka skall vara begränsat under högst fem år från dagen
för antagandet av protokollet av den 12 februari 2004 om ändring av denna konvention, till ett övergångsbelopp som inte får understiga 350 miljoner euro i fråga om en nukleär olycka som inträffar under perioden.”

I artikel 22 skall c betecknas d och ett nytt led med följande lydelse införas som ledt c:
”c)

De fördragsslutande parterna skall samråda sinsemellan vart femte år räknat från den dag då konventionen
trädde i kraft om alla problem av gemensamt intresse som konventionens tillämpning har givit upphov till,
och särskilt huruvida de belopp avseende ansvarighet och ekonomisk säkerhet som fastställs i konvention bör
höjas.”

W. I artikel 23 skall b ersättas med följande:
”b)

X.

Signatärmakt eller fördragsslutande part äger, vid tidpunkten för undertecknande, ratifikation, godtagande
eller godkännande av konventionen eller anslutning till densamma eller vid vilken som helst senare tidpunkt,
genom meddelande till organisationens generalsekreterare förklara, att konventionen skall gälla för nämnda
part tillhörigt och i meddelandet angivet område — därunder inbegripet område för vars internationella
förbindelser parten svarar — på vilket konventionen icke är tillämplig enligt bestämmelserna under a i denna
artikel. Förklaring som nu nämnts kan i fråga om varje område som anges däri återtagas efter uppsägning ett
år i förväg hos organisationens generalsekreterare”

Artikel 24 skall ersättas med följande:
”Artikel 24
Organisationens generalsekreterare skall underrätta samtliga signatärmakter och stater som anslutit sig till konventionen om mottagandet av ratifikations-, godtagande-, godkännande-, anslutnings- eller återkallelseinstrument, om
alla meddelanden enligt artikel 13 b eller artikel 23, om beslut av styrelsen enligt artikel 1 a ii, 1 a iii och artikel 1
b, om vilken dag denna konvention träder i kraft, om lydelsen av varje i konventionen vidtagen ändring och om
vilken dag ändringen träder i kraft samt om reservationer som gjorts enligt artikel 18.”

L 97/61

L 97/62

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Y.

Beteckningen ”skada” skall i följande artiklar ersättas med beteckningen ”nukleär skada”:
Artikel 4 a och b.
Artikel 5 a och c.
Artikel 6 a, b, d, f och h.

Z.

I den franska texten skall i artikel 4 första meningen ordet ”stockage” ersättas med ordet ”entreposage”, och i
samma artikel skall ordet ”transportées” ersättas med orden ”en cours de transport”. I den engelska texten skall i
artikel 6 h ordet ”workmen's” ersättas med ordet ”workers”.

AA. Bilaga II till konventionen skall utgå.
II.
a) I förhållandet mellan de stater som har tillträtt detta protokoll utgör bestämmelserna i protokollet en integrerande del
av konventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964 och ändringsprotokollet av den 16 november 1982 (nedan kallad ”konventionen”),
och konventionen skall betecknas ”konventionen den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område i
dess lydelse enligt tilläggsprotokollet den 28 januari 1964 och ändringsprotokollet den 16 november 1982 och
ändringsprotokollet den 12 februari 2004”.
b) Detta protokoll skall ratificeras, godtas eller godkännas. Instrument avseende ratifikation, godtagande eller godkännande skall deponeras hos generalsekreteraren i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
c) De stater som undertecknar detta protokoll och som redan har ratificerat eller anslutit sig till konventionen skall
uttrycka sin avsikt att ratificera, godta eller godkänna detta protokoll så snart som möjligt. Övriga stater som undertecknar detta protokoll förbinder sig att ratificera, godta eller godkänna det samtidigt som de ratificerar konventionen.
d) Detta protokoll är öppet för anslutning enligt artikel 21 i konventionen. Anslutning till konventionen godtages endast
om den sker i förbindelse med anslutning till detta protokoll.
e) Detta protokoll träder i kraft enligt artikel 20 i konventionen.
f) Generalsekreteraren i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling skall underrätta alla signatärmakter
och anslutna regeringar om mottagandet av varje ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument till detta protokoll.

1.4.2004

1.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/63

RÅDETS BESLUT
av den 22 mars 2004
om bemyndigande för Italien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte
direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning
rörande omsättningsskatter
(2004/295/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

(7)

Kommissionen offentliggjorde den 7 juni 2000 en strategi för förbättring av mervärdesskattesystemets funktion
på kort sikt och förband sig i denna att företa en viss
rationalisering när det gäller det stora antal undantag
som nu är i kraft. I vissa fall skulle rationaliseringen
emellertid kunna bestå i att vissa undantag som visat sig
särskilt effektiva utsträcks till att omfatta samtliga
medlemsstater.

(8)

Av de kontakter kommissionen nyligen haft med vissa
nationella förvaltningar och med företrädare för sektorn
framgår det att särskilda bestämmelser som är anpassade
till sektorns särdrag kan behöva införas för att man skall
få till stånd en mer rättvis beskattning av berörda handlare i gemenskapen. Kommissionen har för avsikt att
utarbeta ett förslag till särskilt system för sektorn för
avfallsåtervinning.

(9)

Följaktligen bör detta undantag upphöra att gälla den
dag ett särskilt system för tillämpning av mervärdesskatt
i sektorn för avfallsåtervinning träder i kraft, dock senast
den 31 december 2005.

(10)

Undantaget har ingen negativ inverkan på den del av
Europeiska gemenskapens egna medel som härrör från
mervärdesskatt, och det påverkar inte heller det mervärdesskattebelopp som måste betalas i samband med den
slutliga användningen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17
maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning
rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (1), särskilt artikel 27 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 27.1 i direktiv 77/388/EEG får rådet enhälligt, på kommissionens förslag, bemyndiga varje
medlemsstat att införa eller förlänga särskilda åtgärder
som avviker från bestämmelserna i det direktivet, för att
förenkla skatteuttaget eller för att förhindra vissa typer
av skatteflykt eller skatteundandragande.
Den italienska regeringen ansökte i en skrivelse som
registrerades vid kommissionens generalsekretariat den
31 oktober 2003 om att få tillämpa en särskild åtgärd
för beskattning av avfall.

(3)

Övriga medlemsstater underrättades den 28 november
2003 om Italiens ansökan.

(4)

Det är tänkt att det aktuella undantaget skall göra det
möjligt för Italien att ange att det vid vissa typer av leveranser av avfall är mottagaren som är skyldig att betala
skatten. I enlighet med artikel 17.2 a i direktiv 77/388/
EEG kommer mottagaren av leveranserna av avfall att
kunna dra av den skatt som skall betalas för sådana leveranser. Detta bör leda till att de problem som skattemyndigheterna står inför när det gäller att ta ut mervärdesskatten i den sektorn reduceras till ett minimum, utan
att det på något sätt påverkar det skattebelopp som skall
betalas.

(5)

(6)

Den begärda åtgärden skall först och främst betraktas
som en åtgärd för att förhindra vissa former av skatteflykt i sektorn för avfallsåtervinning, såsom att de handlare som är verksamma inom insamling, sortering och
grovbearbetning av avfall underlåter att betala mervärdesskatt och därefter blir omöjliga att spåra. Åtgärden
förenklar också arbetet för skattemyndigheterna.
Åtgärden står i proportion till de mål som eftersträvas,
eftersom det inte är tänkt att den skall tillämpas på all
skattepliktig verksamhet i den berörda sektorn utan
endast på specifik verksamhet som utgör ett betydande
problem när det gäller skatteflykt.

(1) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2004/15/EG (EUT L 52, 21.2.2004, s. 61).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1
Genom avvikelse från artikel 21.1 a i direktiv 77/388/EEG, i
sin lydelse enligt artikel 28g i det direktivet, bemyndigas Republiken Italien härmed att ange att det är mottagarna av de leveranser av varor och tjänster som avses i artikel 2 i detta beslut
som är skyldiga att betala mervärdesskatten.

Artikel 2
Mottagaren av varor och tjänster får anges som betalningsskyldig för mervärdesskatt i följande fall:
— Leveranser av avfall och skrot av järn eller stål, av glas,
papper och kartong, lump, ben och läder, gummi och plast,
inklusive leverans av dessa material efter det att de har
undergått viss bearbetning såsom rengöring, polering,
sortering, tillskärning eller gjutning till block samt verksamhet som hör samman med sådana leveranser.
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— Leveranser av järnhaltiga eller icke-järnhaltiga halvfabrikat,
såsom tackjärn, raffinerad koppar och kopparlegeringar,
rånickel och råaluminium samt verksamhet som hör
samman med sådana leveranser.
Artikel 3
Detta beslut skall upphöra att gälla den dag ett särskilt system
för tillämpning av mervärdesskatt i sektorn för avfallsåtervinning träder i kraft och ändrar direktiv 77/388/EEG, dock senast
den 31 december 2005.

1.4.2004
Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 2004.
På rådets vägnar
B. COWEN

Ordförande
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RÅDETS REKOMMENDATION
av den 30 mars 2004
om utseende av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion
(2004/296/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 112.2 b och
artikel 122.4 i detta, samt artiklarna 11.2 och 43.3 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.
HÄRIGENOM REKOMMENDERAS

att José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO utses till ledamot i Europeiska centralbankens direktion för en
mandattid om åtta år från och med den 1 juni 2004.
Denna rekommendation skall för beslut föreläggas stats- eller regeringscheferna i de medlemsstater i Europeiska gemenskapen som har euron som valuta, sedan Europaparlamentet och styrelsen för Europeiska
centralbanken har hörts.
Denna rekommendation skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Utfärdad i Bryssel den 30 mars 2004.
På rådets vägnar
M. McDOWELL

Ordförande
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1.4.2004

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 29 mars 2004
om tillåtelse för Tjeckien, Estland, Litauen, Ungern, Polen och Slovakien att skjuta upp tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2002/53/EG och 2002/55/EG när det gäller saluföring
av vissa utsädessorter
[delgivet med nr K(2004) 962]
(Text av betydelse för EES)

(2004/297/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

För att göra det möjligt för dessa länder att vidta och
genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att se till
att sorterna i fråga har godkänts i enlighet med principerna i gemenskapssystemet, bör de tillåtas att under tre
år från anslutningsdagen skjuta upp tillämpningen av
direktiven 2002/53/EG och 2002/55/EG när det gäller
saluföring inom deras territorier av de utsädessorter som
förtecknas i deras respektive sortlista, i enlighet med
andra principer än de som återfinns i de ovan nämnda
direktiven.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och
förökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och
skogsbruk.

med beaktande av anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland,
Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och
Slovakien, särskilt artikel 2.3 i detta,
med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland,
Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och
Slovakien, särskilt artikel 42 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 42 i anslutningsakten får kommissionen anta övergångsbestämmelser, om dessa är
nödvändiga, för att underlätta övergången från den
nuvarande ordningen i de nya medlemsstaterna till den
som följer av tillämpningen av gemenskapens veterinära
och fytosanitära bestämmelser. Dessa bestämmelser
omfattar reglerna om saluföring av utsäde.

(2)

Enligt rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002
om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (1) och rådets direktiv 2002/55/EG av den
13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (2)
får utsäde av olika växtarter som omfattas av direktiven
som nämns i artikel 1.1 i direktiv 2002/53/EG eller i
artikel 2.1 b i direktiv 2002/55/EG, endast saluföras om
kraven i artikel 4.1 samt artiklarna 7 och 11 i dessa två
direktiv har uppfyllts.

(3)

Saluföring av vissa utsädessorter kommer från anslutningsdagen att förbjudas i Tjeckien, Estland, Litauen,
Ungern, Polen och Slovakien om inte ett undantag från
dessa bestämmelser beviljas.

(1) EGT L 193, 20.7.2002, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 268,
18.10.2003, s. 1).
(2) EGT L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktivet senast ändrat genom
förordning (EG) nr 1829/2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 4.1 samt artiklarna 7 och 11 i
direktiven 2002/53/EG och 2002/55/EG, får Tjeckien, Estland,
Litauen, Ungern, Polen och Slovakien under tre år från anslutningsdagen skjuta upp tillämpningen av nämnda direktiv när
det gäller saluföring inom deras territorier av de utsädessorter
som förtecknas i deras respektive nationella sortlista över olika
arter av lantbruks- och köksväxter som inte officiellt godkänts i
enlighet med bestämmelserna i dessa direktiv.
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Under denna period skall sådant utsäde endast få saluföras
inom respektive medlemsstats eget territorium. Varje etikett
eller handling, officiell eller annan, som fästs på eller åtföljer
utsädespartiet enligt bestämmelserna i detta beslut, skall tydligt
ange att utsädet endast är avsett att saluföras inom berörda
medlemsstats territorium.
Artikel 2
Detta beslut skall tillämpas under förutsättning att anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen,
Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft
och från och med den dag det träder i kraft.

L 97/67
Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 mars 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

EFTA:s ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

BESLUT FRÅN EFTA:s ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET
av den 16 juli 2003
om en kompensationsordning för expressbussföretag
(Norge)
(2004/298/EG)
EFTA:s ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR FATTAT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artiklarna 49, 61 och
63 i detta och bilaga XIII (2) till detta,

med beaktande av avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en
domstol (3), särskilt artikel 24 i detta och artikel 1 i protokoll 3 till detta,

med beaktande av övervakningsmyndighetens riktlinjer för tillämpning och tolkning av artiklarna 61 och
62 i EES-avtalet (4), särskilt kapitlen 5, 6 och 15 i dessa,

med beaktande av övervakningsmyndighetens beslut om att inleda det formella granskningsförfarandet (5),

efter att i enlighet med föreskrifterna i kapitel 5 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd (6)
ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig och med beaktande av dessa synpunkter, och
(1) Hädanefter kallat ”EES-avtalet”.
(2) Särskilt de rättsakter som avses i punkt 4, kapitel I ”Inlandstransporter” i bilaga XIII till EES-avtalet (dvs. rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg,
väg och inre vattenvägar (EGT L 156, 28.6.1969, s. 1), ändrad, bland annat, genom rådets förordning (EEG) nr 1893/
91 (EGT L 169, 29.6.1991, s. 1), den rättsakt som avses i punkt 32, kapitel II ”Vägtransport” (dvs. rådets förordning
(EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss (EGT L
74, 20.3.1992, s. 1), ändrad genom rådets förordning (EG) nr 11/98 av den 11 december 1997 om ändring av
förordning (EEG) nr 684/92 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss (EGT L 4,
8.1.1998, s. 1) och den rättsakt som anges i punkt 33a, kapitel II ”Vägtransport” (dvs. rådets förordning (EEG) nr
2454/92 av den 23 juli 1992 om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg
i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande (EGT L 251, 29.8.1992, s. 1), ersatt med den rättsakt som
anges i punkt 33 b, kapitel II ”Vägtransport” (dvs. rådets förordning (EG) nr 12/98 av den 11 december 1997 om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där
de är hemmahörande (EGT L 4, 8.1.1998, s. 10).
(3) Hädanefter kallat ”övervaknings- och domstolsavtalet”.
(4) Riktlinjer för tillämpning och tolkning av artiklarna 61 och 62 i EES-avtalet och artikel 1 i protokoll 3 till övervaknings- och domstolsavtalet, antagna och utfärdade av Eftas övervakningsmyndighet den 19 januari 1994, offentliggjorda i EGT L 231, 3.9.1994 och EES-supplement 32, 3.9.1994, senast ändrade genom beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 264/02/COL av den 18 december 2002, ännu ej offentliggjort; nedan kallade ”övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd”.
(5) Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 381/00/COL av den 18 december 2000, offentliggjort i EGT C 125,
26.4.2001 och EES-supplement 22, 26.4.2001.
(6) Särskilt punkt 5.3.2. i riktlinjerna.
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av följande skäl:

I. SAKFÖRHÅLLANDEN

A. FÖRFARANDE OCH SKRIFTVÄXLING

1. INLEDANDE AV DET FORMELLA GRANSKNINGSFÖRFARANDET

Efter ett klagomål på kompensationsordningen för expressbussföretag har övervakningsmyndigheten utfört
en preliminär undersökning av den berörda ordningen enligt EES-reglerna för statligt stöd. Denna
undersökning har lett till övervakningsmyndighetens beslut av den 18 december om att inleda det formella
granskningsförfarandet mot kompensationsordningen för expressbussföretag. Detta beslut meddelades den
norska regeringen samma dag genom en skrivelse (dok. nr 00-9192-D).

I denna skrivelse uppmanades den norska regeringen, i enlighet med punkt 5.3.1.1 i kapitel 5 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd, att inkomma med synpunkter på inledandet av det formella
granskningsförfarandet. De norska myndigheterna uppmanades vidare att tillhandahålla all den information
som krävs för att bedöma kompensationsordningens förenlighet med EES-bestämmelserna om statligt stöd.

Övervakningsmyndigheten påminde den norska regeringen om att olagligt stöd, enligt punkt 6.2.3 i kapitel
6 i övervakningsmyndighetens riktlinjer, kan komma att återkrävas från mottagarna om övervakningsmyndigheten anser stödet vara oförenligt med EES-avtalet. Mot bakgrund av detta ombads den norska regeringen att omedelbart sända en kopia av beslutet till stödmottagarna.

Övervakningsmyndigheten påminde slutligen, och med avseende på det föreslagna fortsättandet av
kompensationsordningen för 2001, den norska regeringen om dess skyldighet att inte låta stödet träda i
kraft.

2. KOMMENTARER OCH YTTERLIGARE INFORMATION SOM INLÄMNATS AV DEN NORSKA REGERINGEN

Den norska regeringen inlämnade sina kommentarer till inledandet av det formella granskningsförfarandet
genom en skrivelse av den 31 januari 2001, som mottogs och registrerades av övervakningsmyndigheten
den 8 februari 2001 (dok. nr 01-1029-A). I denna skrivelse hävdade man att kompensationsordningen inte
utgjorde något ”nytt stöd” och att den under alla omständigheter var undantagen från skyldigheten till
förhandsanmälan eftersom den inte stred mot rådets förordning (EEG) nr 1191/69 (7). Den norska regeringen meddelade således övervakningsmyndigheten att utbetalningarna enligt kompensationsordningen
inte skulle upphöra.

Genom en skrivelse av den 12 april 2001 (dok. nr 01-2781-D), bekräftade övervakningsmyndigheten att
man hade mottagit denna skrivelse och begärde ytterligare information.

Genom en skrivelse av den 15 juni 2001, som mottogs och registrerades av övervakningsmyndigheten den
20 juni 2001 (dok. nr 01-4686-A), inlämnade den norska regeringen den begärda informationen.
(7) Enligt artikel 17.2 i rådets förordning (EEG) nr 1191/69 är ersättning för skyldigheter om allmän trafikplikt som
utbetalas i enlighet med denna förordning undantagen från anmälningsskyldigheten och omfattas således inte av skyldigheten att inte genomföra den planerade åtgärden.
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3. KOMMENTARER OCH YTTERLIGARE INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Efter inledandet av det formella granskningsförfarandet, men före offentliggörandet av beslutet i EGT
inlämnade Transportbedriftenes Landsforening (motsvarande Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR)) i
Norge sina kommentarer till beslutet om att inleda det formella granskningsförfarandet genom en skrivelse
av den 21 februari 2001, som registrerades av övervakningsmyndigheten den 23 februari 2001 (dok. nr
01-1387-A).
Klaganden informerades om inledandet av det formella granskningsförfarandet genom en skrivelse av den
18 december 2000 (dok. nr 00-9193-D).
Efter att ha mottagit kommentarerna till inledandet av det formella granskningsförfarandet från den norska
regeringen vände sig övervakningsmyndigheten till klaganden igen, genom en skrivelse av den 12 april
2001 (dok. nr 01-2780-D). I denna skrivelse sammanfattade övervakningsmyndigheten de argument som
den norska regeringen hade anfört med avseende på inledandet av det formella granskningsförfarandet och
anmodade klaganden att inlämna sina synpunkter på dessa argument. Klaganden anmodades dessutom att
inlämna ytterligare information, i synnerhet med avseende på konkurrenssituationen mellan tillfällig trafik
och linjetrafik (som utövas av expressbussföretag) i Norge. Klaganden svarade på denna anmodan i en skrivelse av den 21 maj 2001, som mottogs och registrerades av övervakningsmyndigheten den 23 maj 2001
(dok. nr 01-3911-A).
Inga ytterligare kommentarer inlämnades av tredje part inom den tidsfrist som anges i punkt 5.3.2.1 i
kapitel 5 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd (8), dvs. före den 26 maj 2001.

4. YTTERLIGARE INFORMATION FRÅN DEN NORSKA REGERINGEN MED AVSEENDE PÅ KOMMENTARER FRÅN
TREDJE PART

Genom en skrivelse av den 30 oktober 2002 (dok. nr 01-8453-D) överlämnade övervakningsmyndigheten
förelägganden från tredje part till den norska regeringen. Övervakningsmyndigheten informerade dessutom
den norska regeringen om att den inte ansåg att kompensationsordningen för ”icke-subventionerade” bussföretag omfattades av rådets förordning (EEG) nr 1191/69. Övervakningsmyndigheten underströk särskilt,
med hänvisning till en eventuell motivering enligt miljöriktlinjerna, att kompensationsordningen måste
begränsas, och i princip minskas med tiden, att den kompensation som beviljas bussföretag måste ligga
under kostnaderna för den faktiska konsumtionen av autodiesel hos bussar i linjetrafik, och att kompensationsnivån därför måste vara begränsad för att bussföretagen skall få ett incitament att minska användningen av autodieselolja. Mot denna bakgrund anmodades den norska regeringen att inlämna ytterligare
information.
Genom en skrivelse från Samferdselsdepartementet (norska transport- och kommunikationsdepartementet)
av den 31 januari 2002, som mottogs och registrerades av övervakningsmyndigheten den 5 februari 2002
(dok. nr 02-1006-A), inlämnade den norska regeringen sina kommentarer till föreläggandena från tredje
part). Den inlämnade även sina synpunkter på övervakningsmyndighetens bedömning av tillämpningen av
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 samt den information som hade begärts. Ytterligare kommentarer
inlämnades av den norska regeringen (se skrivelse från Samferdselsdepartementet av den 4 april 2002, som
mottogs och registrerades av övervakningsmyndigheten den 9 april 2002 (dok. nr 02-2573-A)).

5. KOMMENTARER FRÅN TREDJE PART SOM INLÄMNADES EFTER DET ATT TIDSFRISTEN FÖR KOMMENTARER
HADE LÖPT UT

Efter det att tidsfristen för kommentarer från tredje part hade löpt ut (dvs. efter den 26 maj 2001), mottog
övervakningsmyndigheten även ytterligare kommentarer från Transportbedriftenes Landsforening (se fax
daterat den 7 februari 2002, som mottogs och registrerades av övervakningsmyndigheten samma dag (dok.
nr 02-1058-A) samt en skrivelse av den 9 april 2002, som mottogs och registrerades av övervakningsmyndigheten den 11 april 2002 (dok. nr 02-2557-A)) och från klaganden (se skrivelse av den 8 maj 2002, som
mottogs och registrerades av övervakningsmyndigheten den 15 maj 2002 (dok. nr 02-3635-A)).
(8) Enligt punkt 5.3.2.1 i kapitel 5 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd, kan berörda parter yttra sig
om beslutet att inleda förfarandet inom en månad från dagen för offentliggörande.
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B. BESKRIVNING AV KOMPENSATIONSORDNINGEN FÖR EXPRESSBUSSAR

1. DEN NORSKA AUTODIESELAVGIFTEN: AVSKAFFANDE AV UNDANTAGET FÖR BUSSFÖRETAG

Autodieselavgiften (”autodieselavgift”) infördes ursprungligen den 1 oktober 1993 (då den ersatte kilometerskatten som infördes 1978) (9). Skatten tas ut på konsumtion av autodiesel och beloppet per liter fastställs
årligen genom beslut av Stortinget (10). Bussföretag som erbjuder persontransporter undantogs från denna
avgift, (på samma sätt som de tidigare hade undantagits från kilometerskatten). I det lagförslag om gröna
skatter (St. prp. nr 54 (1997–1998) ”Grønne Skatter”) som lades fram för Stortinget ansåg den norska regeringen att det tidigare undantaget för bussar inte var motiverat av miljöskäl eftersom det befriade bussarna
från externa kostnader till följd av väganvändning, olyckor och föroreningar, och det inte gav dessa företag
ekonomiskt incitament att minska dessa kostnader. Den norska regeringen föreslog därför att man skulle
avskaffa befrielsen från autodieselavgiften för bussföretag i syfte att ge dessa företag incitament att höja
effektiviteten och att fatta miljövänliga investeringsbeslut.

Den 1 januari 1999 omfattades i princip alla bussföretag som erbjöd persontransporter (dvs. både linjetrafik (11) och tillfällig trafik (12)), av autodieselavgiften.

2. INFÖRANDE AV KOMPENSATIONSORDNINGAR

I syfte att undvika en försvagad konkurrenskraft för offentliga transporter (dvs. persontransporter i linjetrafik) föreslogs det att man skulle kompensera vissa kategorier av bussföretag (så kallad ”tilskuddsberettiget
bussdrift” eller ”subventionerade” bussföretag, dvs. bussföretag som hade rätt till direkta statliga subventioner för tillhandahållandet av persontransporter i linjetrafik (13)) för de kostnader som avskaffandet av
undantaget ledde till. För andra kategorier av bussföretag (så kallad ”ikke-tilskuddsberettiget bussdrift” eller
icke-subventionerade bussföretag, dvs. bussföretag som erbjuder persontransporter i linjetrafik, men som
inte har rätt till direkta statliga subventioner i detta avseende (14)), skulle, enligt det lagförslag om gröna
skatter som lades fram för Stortinget, ingen kompensation beviljas eftersom dessa bussföretag ansågs vara i
stånd att täcka de ökade kostnaderna antingen genom högre biljettpriser eller genom sänkt lönsamhet. Man
hävdade vidare att avskaffandet av skattebefrielsen skulle uppmuntra bussföretagen att förbättra effektiviteten och göra sin verksamhet mer miljövänlig.

Till följd av regeringens förslag beslöt Stortinget hösten 1998 sig för att införa en kompensationsordning
för subventionerade bussföretag. Även om det ursprungligen inte planerades i regeringens förslag om den
gröna skattereformen, antogs en separat kompensationsordning för så kallade icke-subventionerade bussföretag av Stortinget i dess beslut om reviderad statsbudget för 1999, som antogs våren 1999 (St. prp. nr
67 (1998–1999)). Denna ordning faller under Samferdselsdepartementets ansvar (se St.prp. nr 1 (1999–
2000), kapitel 1330, post 71 ”Tilskudd til ekspressbusser”).
(9) Förordning av den 8 juni 1993 om autodieselavgiften (Forskrift om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn
og om merking av mineralolje).
(10) Närmare information om de tillämpliga beloppen sedan 1999 återfinns i tabell 2 nedan.
(11) Termen ”linjetrafik” används i detta beslut i överensstämmelse med definitionen i artikel 2.1 i rådets förordning (EG)
nr 12/98 av den 11 december 1997, om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter
på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande.
12
( ) Termen ”tillfällig trafik” används i detta beslut i överensstämmelse med definitionen i artikel 2.3 i rådets förordning
(EG) nr 12/98 av den 11 december 1997, om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande.
(13) För närmare information om denna kategori av bussföretag, se punkt C i föreliggande beslut.
(14) För närmare information om denna kategori av bussföretag, se punkt C i föreliggande beslut.
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I och med införandet av kompensationsordningar för både subventionerade och icke-subventionerade bussföretag, kompenserades således bussföretag med persontransporter i linjetrafik (delvis) vid tiden för den 1
januari 1999 för de kostnader som autodieselavgiften ledde till. Å andra sidan var andra bussföretag, bland
annat de som utövade tillfällig trafik, tvungna att bära alla de kostnader som autodieselavgiften ledde till.

Reglerna för kompensation för expressbussföretag fastställdes i två skrivelser av den 21 februari 2000, som
meddelades de stödberättigade bussföretagen (15).

Kompensationsbeloppet per företag beräknas efter de avstånd som täcks i ”färdplanen”, varvid ett visst
belopp per kilometer tillämpas. Denna nivå fastställs inte i förväg, utan avgörs när de sammanlagda
avstånden för alla licenser har fastställts (16). Enligt den norska regeringen låg nivåerna för 1999 och 2000
på 1,37 respektive 1,41 NOK per kilometer och för 2001 och 2002 uppskattas de till 1,07 respektive
0,62 NOK per kilometer.

Dessutom beviljas kompensation för så kallad ”positionskörning” (17) och ”assistanskörning” (18). Enligt de
norska myndigheterna beviljades kompensation i dessa fall endast om positionskörningen och assistanskörningen översteg 10 % av körningen enligt tidtabellen. Kompensation beviljas dessutom även för ”godkända
avvikelser” från färdplanen (19).

Inhemska transporttjänster som erbjuds vid internationella transporter (cabotagetrafik) omfattas också av
kompensationsordningen. Det antas att de utländska trafikoperatörer som erbjuder sådan cabotagetrafik
gör detta i nära samarbete med norska operatörer. Det antas vidare att de norska trafikoperatörerna agerar
å de utländska operatörernas vägnar när de ansöker om kompensation.

3. RÄCKVIDD FÖR DEN FÖRELIGGANDE GRANSKNINGEN

I sitt beslut av den 18 december inledde övervakningsmyndigheten det formella granskningsförfarandet
mot ”kompensationsordningen för expressbussföretag” (20). I sina kommentarer till beslutet om inledande
av förfarandet klargjorde den norska regeringen att mottagarna av den stödordning som skulle granskas
inte var identiska med ”expressbussföretag”. Trafikoperatörerna använde termen ”expressbuss” som en
marknadsföringsterm. Enligt den norska regeringen tillhandahöll ”expressbussföretagen” i själva verket både
subventionerade och icke-subventionerade tjänster. I ljuset av dessa förklaringar påpekar övervakningsmyndigheten att den kompensationsordning som är föremål för granskning är den som har införts för ickesubventionerade bussföretag som erbjuder persontransporter i linjetrafik. Kompensationsordningen för
subventionerade bussföretag är inte föremål för det formella granskningsförfarandet.
(15) En närmare beskrivning av bestämmelserna i kompensationsordningen ges i övervakningsmyndighetens beslut att
inleda förfarandet.
(16) Denna nivå beräknas uppenbarligen genom att man dividerar det sammanlagda belopp som öronmärkts för
kompensationsordningen med det sammanlagda antal kilometer för vilka ansökningar om återbetalning har
inlämnats.
(17) ”Positionskörning” är nödvändig före och efter tidtabellsenlig körning, exempelvis körning till och från garage.
(18) ”Assistanskörning” behövs för att alla passagerare som reser på en viss färdrutt alltid skall betjänas i tid enligt tidtabell.
(19) Med ”godkända avvikelser” avses de avvikelser som den norska regeringen anger i sitt svar på övervakningsmyndighetens begäran om ytterligare information av den 12 april 2001: ”…några större avvikelser [från den fastlagda
färdrutten] har inte förekommit, utom som en del av de skyldigheter om allmän trafikplikt som specificeras i
licensen”.
(20) Övervakningsmyndigheten använde denna term i sitt beslut att inleda förfarandet, på grundval av titeln på den
ordning som är föremål för granskningen i den norska statsbudgeten.

1.4.2004

1.4.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C. BESKRIVNING AV REGELVERKETS VILLKOR FÖR PERSONTRANSPORTER I LINJETRAFIK I NORGE.

1. REGELVERKETS VILLKOR FÖR PERSONTRANSPORTER I LINJETRAFIK I NORGE.

Enligt den norska regeringen omfattas alla persontransporter i linjetrafik i Norge av transportlagen (Lov om
samferdsel 1976 nr 63) och förordningen om inhemska persontransporter (Forskrift om persontransport i
rute innenlands med motorvogn eller fartøy) (21). Alla trafikoperatörer som har licens i enlighet med § 3 i
transportlagen får tillhandahålla persontransporter i linjetrafik. Å andra sidan omfattas alla de trafikoperatörer som har licens av samma villkor för persontransporter i linjetrafik, i enlighet med transportlagen
och förordningen om inhemska persontransporter. Enligt bestämmelserna i förordningen om inhemska
persontransporter har licensinnehavaren rätt och skyldighet att erbjuda de transporttjänster som omfattas
av licensen. Färdplanen och biljettpriserna skall godkännas av de behöriga myndigheterna (22). Om en
trafikoperatör ansöker om att en transporttjänst skall upphöra (exempelvis upphörande med transporttjänster på en färdrutt eller ändring av villkoren för transporttjänsten) kan de behöriga myndigheterna
kräva att trafikoperatören fortsätter verksamheten, samtidigt som kompensation beviljas för de eventuella
förluster på den berörda färdrutten som inte kan finansieras genom lönsamhet på andra färdrutter (se §
19.2 i förordningen om inhemska persontransporter).

2. ÅTSKILLNAD MELLAN SÅ KALLADE SUBVENTIONERADE OCH ICKE-SUBVENTIONERADE TRAFIKOPERATÖRER

Den norska regeringen underströk att åtskillnaden mellan subventionerade och icke-subventionerade trafikoperatörer inte byggde på transportlagen eller någon annan lag om tillhandahållande av persontransporter
i linjetrafik.
Övervakningsmyndigheten noterar emellertid att subventionerade och icke-subventionerade trafikoperatörer omfattas av olika regler för beviljandet av rätten att erbjuda persontransporter i linjetrafik på
enskilda färdrutter, samt rätten (eller inte) till direkta statliga subventioner för tillhandahållandet av sådana
transporttjänster.
Den information som övervakningsmyndigheten förfogar över tyder på att så kallade subventionerade
trafikoperatörer väljs ut att utöva linjetrafik genom ett anbudsförfarande. Man kompenserar för dessa
tjänster enligt de ”ramavtal” som ingås med det berörda amtet. Villkoren för anbudsförfarandena,
upprättandet av sådana arrangemang och beviljandet av kompensation anges i förordningen om anbudsförfarande inom lokaltrafiken (”Forskrift om anbud i lokal rutetransport”). Å andra sidan kan bussföretag på
de färdrutter där förväntningarna på kommersiella transportmöjligheter är goda ansöka om licens att utföra
persontransporter i linjetrafik på den berörda färdrutten. Dessa ansökningar utvärderas av de behöriga
myndigheterna, varvid hänsyn tas till behovet av transporter och konkurrens. De bussföretag som erbjuder
persontransporter i linjetrafik efter ansökan har inte rätt till direkta statliga subventioner. De kallas därför
icke-subventionerade bussföretag.

D. ÖVERVAKNINGSMYNDIGHETENS BESLUT OM ATT INLEDA DET FORMELLA GRANSKNINGSFÖRFARANDET,
KOMMENTARER FRÅN NORGE OCH KOMMENTERAR FRÅN TREDJE PART SOM INLÄMNATS UNDER FÖRFARANDET

I december 2000 beslöt övervakningsmyndigheten att inleda det formella granskningsförfarandet mot
kompensationsordningen för expressbussföretag (23). I detta beslut uttryckte övervakningsmyndigheten
tvivel över kompensationsordningens förenlighet med EES-avtalet. Övervakningsmyndigheten anser att den
kompensationsordning för expressbussföretag som infördes 1999 utgjorde ”nytt stöd”. Eftersom ordningen
inte hade anmälts till övervakningsmyndigheten i enlighet med artikel 1.3 i protokoll 3 till övervakningsoch domstolsavtalet, måste kompensationsordningen betraktas som ”otillåten enligt procedurreglerna”
enligt kapitel 6 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd. Övervakningsmyndigheten uttryckte
dessutom tvivel över kompensationsordningens förenlighet med EES-avtalet, särskilt artikel 61.3 c i detta, i
kombination med miljöriktlinjerna.
(21) Den norska regeringen hänvisar i sina förelägganden till ”kompletterande instruktioner”.
(22) En närmare beskrivning av villkoren för persontransporter i linjetrafik i Norge återfinns nedan.
(23) Se fotnot 5.
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1. STATLIGT STÖD I DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL 61.1 I EES-AVTALET

a) Övervakningsmyndighetens ståndpunkter i beslutet att inleda förfarandet
Övervakningsmyndigheten kunde, på grundval av den information som hade erhållits i det preliminära
granskningsförfarandet, inte utesluta att kompensationsordningen förstärkte konkurrensställningen för de
företag som erbjuder persontransporter både inom och utanför Norge, och att den därför riskerade att
snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan de avtalsslutande parterna.
Övervakningsmyndighetens preliminära slutsats byggde på följande omständigheter:
De företag som omfattas av kompensationsordningen får erbjuda både linjetrafik och tillfällig trafik. Enligt
övervakningsmyndigheten kan det därför inte uteslutas att utbetalningarna enligt kompensationsordningen
användes för att utöva tillfällig trafik (en tjänst som inte är helt avreglerad).
Till och med i de fall där bussföretagen enbart erbjöd linjetrafik kunde snedvridande effekter på konkurrensen inte uteslutas eftersom icke-subventionerade bussföretag i viss mån konkurrerade med den tillfälliga
trafiken.
Med avseende på internationell linjetrafik var övervakningsmyndigheten inte övertygad om att utländska
trafikoperatörer skulle kompenseras på icke-diskriminerande och öppen grundval. Övervakningsmyndigheten påpekade, även om ordningen tillämpades utan åtskillnad med avseende på utländska trafikoperatörer som erbjuder transporttjänster i Norge, att effekter på handeln inte kunde uteslutas eftersom de
norska bussföretag som omfattas av kompensationsordningen kan konkurrera utanför Norge när det gäller
både tillfällig trafik och linjetrafik.

b) Den norska regeringens kommentarer till beslutet att inleda förfarandet
I sina kommentarer till beslutet att inleda förfarandet (se skrivelse av den 31 januari 2001) ansåg den
norska regeringen att kompensationsordningen inte utgjorde stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i
EES-avtalet. Den kompensation som beviljades för linjetrafik kunde inte påverka konkurrenssituationen för
tillfällig trafik eftersom marknaderna för linjetrafik och tillfällig trafik utgjorde två olika marknader med
mycket begränsad samverkan. Den norska regeringen hävdade dessutom att handeln inte alls påverkades av
kompensationsordningen eftersom kompensationen beviljades till alla dem (inhemska såväl som utländska
trafikoperatörer) som utövar reguljär cabotagetrafik i Norge. Kompensationen beräknades dessutom enbart
i förhållande till de kilometer som hade körts i Norge.

c) Ytterligare information från den norska regeringen
Information från den norska regeringen visade att av de 100 trafikoperatörer som tillhandahöll linjetrafik i
Norge och som erhöll kompensation för autodieselavgiften enligt kompensationsordningen var 49 även
engagerade i tillfällig trafik, dvs. 49 %. Den norska regeringen inlämnade även siffror på att icke-reguljära
tjänster (24) inom den norska bussbranschen vanligtvis står för mindre än 15 % av de berörda företagens
sammanlagda driftskostnader.
När det gäller konkurrensförhållandet mellan linjetrafik och tillfällig trafik förklarade den norska regeringen
(se skrivelse av den 15 juni 2001) att dessa tjänster utgjorde två enskilda marknader på grund av de olika
lagenliga skyldigheterna med avseende på både transporter (licenskrav för linjetrafik men inte för tillfällig
trafik, ytterligare skyldigheter med avseende på tidtabeller, turtäthet och färdplaner för linjetrafik men inte
för tillfällig trafik) och arten av den verksamhet som man hävdade skiljde sig ur kundens synvinkel.
(24) Denna term används av den norska regeringen. Övervakningsmyndigheten uppfattar termen som en hänvisning till
annan trafik än ”linjetrafik” i den mening som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 12/98; se fotnot 2.
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Enligt de norska myndigheterna kan linjetrafik bara vara ett fullgott alternativ till tillfällig trafik för en
grupp passagerare om sevärdheter, hotell etc. är belägna längs den angivna färdrutten. Den norska regeringen hävdade även att en kund under vissa omständigheter kan konstatera att det i vissa situationer finns
ett ekonomiskt meningsfullt val mellan att resa genom att hyra en tillfällig tjänst eller att resa med en
reguljär (25) tjänst. Denna situation uppkommer enligt den norska regeringen inte ofta och operatörerna av
linjetrafik har i mycket begränsad omfattning betjänat de kundgrupper som vanligtvis betjänas av
operatörer av tillfällig trafik.

Det hävdades vidare att den norska transportlagen gjorde det möjligt för vissa busstjänster att plocka upp
grupper av passagerare inom ett rimligt avstånd från deras tidtabellsenliga hållplatser. Såvitt de norska
myndigheterna visste hade några större avvikelser inte förekommit, utom som en del av de skyldigheter
om allmän trafikplikt som specificeras i licensen. Dessa skyldigheter kan innefatta transporter till särskilda
utflyktsmål.

Vad beträffar uttalandet i beslutet att inleda förfarandet att bussföretag som bedriver linjetrafik kunde lägga
om sina bestämmelseorter på vintern för att tillhandahålla transporttjänster till turistmål, förklarade den
norska regeringen att ansökningar om omläggning av icke-subventionerade busstjänster måste utvärderas
av Samferdselsdepartementet, med hänsyn till omläggningens inverkan på konkurrensen. Enligt den norska
regeringen fick trafikoperatörerna dessutom i princip inte lägga om sin färdrutt om en grupp skulle begära
det (det verkar dock som om en sådan omläggning skulle vara möjlig förutsatt att den inte påverkar transporttjänsterna enligt tidtabellen, dvs. att den sker utan att tidtabeller och hållplatser ändras).

När det gäller utländska transportföretag som omfattas av kompensationsordningen meddelade den norska
regeringen övervakningsmyndigheten att det för närvarande bara finns en trafikoperatör, det svenska
företaget Swebus AB, som erbjuder reguljär internationell cabotagetrafik i Norge. Detta företag bedriver ett
nära samarbete med den norska trafikoperatören, AS Østfold Bilruter.

När det gäller de norska trafikoperatörer som bedriver transportverksamhet i utlandet meddelade den
norska regeringen övervakningsmyndigheten att 330 gemenskapslicenser för närvarande har utfärdats (26).
Information om licenser för linjetrafik måste erhållas från respektive land.

d) Transportbedriftenes Landsforenings kommentarer till beslutet att inleda förfarandet

Även om Transportbedriftenes Landsforening medgav att linjetrafiken (27) konkurrerade med den tillfälliga
trafiken hävdade man att denna konkurrens var en integrerad del av den norska och europeiska transportpolitiken. Transportbedriftenes Landsforening hävdade att förändringar av tidtabellerna (på grund av varierande efterfrågan under året) såväl som möjligheten att plocka upp grupper inom ett rimligt avstånd från
de fastlagda hållplatserna ingick i sådana tjänster och omfattades av rådets förordning (EEG) nr 684/92,
ändrad genom rådets förordning (EG) nr 11/98. När det gäller internationell linjetrafik (28) uppgav Transportbedriftenes Landsforening att utländska trafikoperatörer behandlas på samma sätt som inhemska
operatörer. När det gäller tillämpligheten av artikel 61.1 i EES-avtalet på den berörda kompensationsordningen hävdar Transportbedriftenes Landsforening i sin skrivelse av den 9 april 2002 att den busslinjetrafik
som omfattas av kompensationsordningen var begränsad till Norge. Konkurrensreglerna skulle därför inte
vara tillämpliga på kompensationsordningen.
(25) Denna term används av den norska regeringen. Övervakningsmyndigheten uppfattar termen som en hänvisning till
termen ”linjetrafik” i den mening som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 12/98; se fotnot 2.
(26) Den norska regeringen har dock inte angivit antalet sådana licenser som innehades av de bussoperatörer som
omfattas av den föreliggande granskningen.
(27) Denna term används av Transportbedriftenes Landsforening. Övervakningsmyndigheten uppfattar termen som en
hänvisning till termen ”linjetrafik” i den mening som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 12/98; se fotnot.
(28) Denna term används av Transportbedriftenes Landsforening. Övervakningsmyndigheten uppfattar termen som en
hänvisning till termen ”internationell linjetrafik” i den mening som avses i artikel 3.3 i rådets förordning (EG) nr 12/
98; se fotnot.
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e) Kommentarer från klaganden

Enligt klaganden konkurrerar icke-subventionerade bussföretag med turistbussar. Klaganden hänvisar i
denna fråga till vissa färdrutter som täcks både av icke-subventionerade bussföretag och turistbussföretag,
där båda konkurrerar om samma kundkategorier (exempelvis färdrutter för expressbussar till Oslos flygplats, där företag som erbjuder linjetrafik konkurrerar med turistbussföretag).

Klaganden hävdar dessutom att bussar i linjetrafik — i motsats till vad den norska regeringen har hävdat
— får lägga om sina färdrutter och köra grupper till turistområden, vilket är en typisk verksamhet för
turistbussar (i detta avseende hänvisar klaganden till Valdresbussarna som täcker färdrutten Oslo-Beitostølen, ”ett typiskt turistområde”. Andra exempel som klaganden nämner är färdrutterna Oslo–Trysil, Oslo–
Hemsedal och Oslo–Geilo). Sådana avvikelser från färdplanen skulle leda till att tjänsterna överlappade
varandra.

Icke-subventionerade bussföretag skulle dessutom få kompensation för assistanskörningen och positionskörningen. Dessa bussföretag skulle använda båda aktiviteterna till att erbjuda transporttjänster i
konkurrens med klaganden. (I detta avseende hänvisar klaganden särskilt till färdrutten Valdres-Oslo. Under
returresan/positionskörningen skulle bussföretag erbjuda grupper turisttjänster.)

Klaganden underströk slutligen att icke-subventionerade bussföretag erhåller kompensation för tillhandahållandet av linjetrafik på de färdrutter där bussföretag med licens samtidigt erbjuder godstransport.

f) Den norska regeringens kommentarer till kommentarerna från tredje part

Klagandens påstående, i synnerhet när det gäller de färdrutter som täcks både av bussföretag med linjetrafik
och bussföretag med tillfällig trafik, och möjligheten för bussföretag med linjetrafik att lägga om sina
färdrutter så att de kan köra grupper till turistområden, bestreds inte av den norska regeringen (se den
norska regeringens skrivelse av den 31 januari 2002). Den nämnde dock de kontrollmekanismer som
upprättats enligt kompensationsordningen, och som skulle säkerställa dels att kompensationsutbetalningarna inte kunde missbrukas, dvs. gynna ett trafikföretags turistverksamhet, dels att kompensationen endast
skulle beviljas för sträckor enligt de angivna färdrutterna och tidtabellerna. Med avseende på godstransporter meddelade den norska regeringen övervakningsmyndigheten att siffrorna för den andel av omsättningen som genererades av godstransporter jämfört med den andel av omsättningen som generades av
linjetrafik enligt information från den norska sammanslutningen av transportföretag ”antagligen var lägre
än 1 %”.

När det gäller inverkan av kompensationsordningen med avseende på assistanskörning, positionskörning
och godkända avvikelser från färdplanerna i enlighet med licensen, hävdade den norska regeringen att den
assistanskörning och positionskörning som man kompenserade för under 1999 uppgick till mindre än 4 %
av körningen enligt tidtabell. På grundval av dessa siffror intog den norska regeringen ståndpunkten att
inbegripandet av positionskörning och assistanskörning hade betydande inverkan på konkurrensen. Den
norska regeringen bekräftade att man även kompenserade för godkända avvikelser (29).
(29) Med ”godkända avvikelser” avses de avvikelser som den norska regeringen nämner i sina svar på övervakningsmyndighetens begäran om ytterligare information av den 12 april 2001: ”...större avvikelser [från den fastlagda
färdrutten] har inte förekommit, utom som en del av de skyldigheter om allmän trafikplikt som specificeras i
licensen…”. Dessa skyldigheter kan inbegripa att betjäna… särskilda utflyktsmål…
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2. ANMÄLNINGSSKYLDIGHET OCH SKYLDIGHET ATT INTE GENOMFÖRA DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

a) Övervakningsmyndighetens ståndpunkter i beslutet att inleda förfarandet
I beslutet att inleda förfarandet intog övervakningsmyndigheten den ståndpunkten att den berörda kompensationsordningen utgjorde ”nytt stöd”. Enligt övervakningsmyndigheten kunde kompensationsordningen
inte betraktas som ”befintligt stöd” i den mening som avses i punkt 7.2.1 första strecksatsen i kapitel 7 i
övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd eftersom kompensationsutbetalningen inte byggde på
en laglig handling som pågick vid den tidpunkt då EES-avtalet trädde i kraft (efter det att undantaget från
autodieselavgift för bussföretag avskaffades den 1 januari 1999 infördes kompensationsordningen för så
kallade icke-subventionerade bussföretag). Kompensationen fastställdes dessutom enligt särskilda regler, av
vilka en del meddelades de berörda bussföretagen i två skrivelser daterade den 21 februari 2000. Dessa
regler utgjorde ett nytt regelverk för beviljandet av stöd till vissa bussföretag som bedriver linjetrafik.
Kompensationen kunde därför inte betraktas som en fortsättning på en skatteförmån som anges i en annan
rättsakt.

b) Kommentarer från den norska regeringen till beslutet att inleda förfarandet
I sina kommentarer till inledandet av det formella granskningsförfarandet hävdade den norska regeringen
att det inte var relevant att kompensationsordningen utgjorde ett nytt regelverk. Av avgörande betydelse
för om en åtgärd utgjorde ”nytt stöd” eller ”befintligt stöd” var om ytterligare pengar beviljades och nya
mottagare inbegreps. I detta avseende hävdade den norska regeringen att kompensationsordningen var
mindre omfattande (både när det gäller pengar och berättigade företag) än den tidigare skattebefrielsen:
Enligt den norska regeringen antog man, när man fastställde kompensationsbeloppet för 1999, att drivmedelskonsumtionen skulle minska med 6 %. Dessutom var kompensationsordningens räckvidd begränsad till
linjetrafikföretag medan den tidigare skattebefrielsen omfattade alla bussföretag, även dem som erbjöd
tillfällig trafik.

3. BEDÖMNING AV FÖRENLIGHETEN ENLIGT RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1191/69

a) Övervakningsmyndighetens ståndpunkter i beslutet att inleda förfarandet
Även om den norska regeringen inte åberopade den under den preliminära granskningen bedömde
övervakningsmyndigheten huruvida förordning nr 1191/69 skulle vara tillämplig. På grundval av den information som den förfogade över drog övervakningsmyndigheten den preliminära slutsatsen att ”…kompensation för icke-subventionerade bussföretag inte omfattas av förordning nr 1191/69, eftersom de stödberättigade trafikoperatörerna inte förefaller omfattas av skyldigheten om allmän trafikplikt enligt innebörden i
artikel 2 i den förordningen.” Övervakningsmyndigheten hävdade dessutom följande: ”På grundval av de
regler för kompensationsbetalning som redogörs i de två skrivelserna från den 21 februari 2000 är det
dessutom tydligt att den kompensation som beviljas bussföretagen i fråga inte har fastställts i enlighet med
det förfarande som föreskrivs i förordning (EEG) nr 1191/69 (särskilt artikel 9 och följande artiklar).”

b) Den norska regeringens kommentarer till beslutet att inleda förfarandet
I sina kommentarer till inledandet av det formella granskningsförfarandet hävdar den norska regeringen att
kompensationsordningen omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1191/69.
Enligt den norska regeringen omfattas all linjetrafik i Norge av rådets förordning (EEG) nr 1191/69. Den
norska regeringen vidhöll att både subventionerade och icke-subventionerade bussföretag omfattas av
samma regelverk. Det gjordes ingen åtskillnad mellan dessa två grupper i den norska transportlagen. Den
norska regeringen kunde därför inte se att det var befogat att bedöma de två verksamhetstyperna på olika
sätt. Den norska regeringen antog att övervakningsmyndigheten hade konstaterat att kompensationen för
så kallade subventionerade bussföretag var förenlig med EES-avtalet och den hävdade att den kompensation
som beviljades till så kallade icke-subventionerade bussföretag också borde betraktas som förenlig med
EES-avtalet.
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Den norska regeringen underströk att åtskillnaden mellan de två kategorierna av trafikföretag, som byggde
på uppskattningar av vilka färdrutter som var kommersiellt bärkraftiga, gjordes innan skattebefrielsen hade
avskaffats. Efter avskaffandet av skattebefrielsen förändrades den kommersiella situationen för de så kallade
icke-subventionerade bussföretagen. Enligt de norska myndigheterna stod det klart att de icke-subventionerade bussföretagen inte nödvändigtvis skulle ha tagit på sig de skyldigheter om allmän trafikplikt som de
hade åtagit sig före den 1 januari 1999 i samma omfattning eller på samma villkor som de gjort, i
avsaknad av befrielsen från autodieselavgiften.

Enligt den norska regeringen anges det i transportlagen (Lov om samferdsel 1976 nr 63) och i förordningen om inhemska persontransporter (Forskrift om persontransport i rute innenlands med motorvogn
eller fartøy) ett antal villkor för tillhandahållandet av persontransporter i linjetrafik som medför allmän
trafikplikt (30):
— Trafikoperatören har en ovillkorlig skyldighet att utföra transporterna, utom i fall av force majeure (§
7).
— Trafikoperatören skall använda ett tillräckligt antal bussar för att täcka den sedvanliga efterfrågan och,
om så är möjligt, även tillfällig efterfrågan som kan förutses (§ 8).
— Färdplanerna måste godkännas av den behöriga myndigheten. All information om tidtabeller, avreseplats, mellanliggande hållplatser och bestämmelseort måste anges tydligt (§ 10).
— Avgifter och rabatter måste godkännas av den behöriga myndigheten (§ 11).
— Trafikoperatören måste använda biljetter, biljettmaskiner och annan utrustning som har godkänts av
den behöriga myndigheten (§ 12).
— Den behöriga myndigheten har rätt att besluta om användning av bussterminaler, hållplatser och exakta
färdrutter (§ 13).
— Den behöriga myndigheten kan besluta att passagerarna har rätt att boka plats i förväg (§ 15).
— Trafikoperatören måste utrusta busshållplatserna med informationstavlor.

Dessutom hävdas det att man vid många färdrutter som är parallella med järnvägstjänster inte får ta upp
passagerare nära järnvägen, vilket utgör en skyldighet om allmän trafikplikt för de berörda trafikoperatörerna.

Enligt de norska myndigheterna är det uppenbart att skyldigheterna i transportlagen och förordningen om
inhemska persontransporter medför ökade kostnader jämfört med vad som skulle ha varit fallet om
tjänsterna hade erbjudits på strikt kommersiella villkor, och att särskilt restriktionerna för att skydda
järnvägstjänsterna minskade intäkterna.

När det gäller övervakningsmyndighetens oro över att kompensationsordningen för expressbussar inte
överensstämde med kraven i artiklarna 10–13 i rådets förordning (EEG) nr 1191/69, eftersom kompensationen inte beräknades i enlighet med kriterierna i denna förordning, hävdade de norska myndigheterna att
dessa diskrepanser inte skulle påverka kompensationsordningens förenlighet med förordningen, eftersom
beloppet på det beviljade stödet ändå skulle ligga inom de gränser som tillåts i förordningen.

Den norska regeringen hänvisar även till kompensationsordningar i EU:s medlemsstater, som inte har lett
till invändningar från Europeiska kommissionen (i detta sammanhang hänvisar man särskilt till en befrielse
från dieselskatten i Danmark för bussar i linjetrafik). Den hävdade att kommissionen inte har tolkat rådets
förordning (EEG) nr 1191/69 på ett särskilt strikt sätt och drog slutsatsen att alla kostnader för den
allmänna trafikplikten enligt kommissionens eftergivna förhållningssätt var återbetalningspliktiga.
(30) Hänvisningar görs till relevanta bestämmelser i förordningen om inhemska persontransporter.
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c) Ytterligare kommentarer från den norska regeringen

Som svar på övervakningsmyndighetens skrivelse av den 30 oktober 2001, där myndigheten förklarar sina
tvivel med avseende på tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 1191/69, upprepade den norska regeringen sin ståndpunkt att villkoren i transportlagen och förordningen om inhemska persontransporter
utgör skyldigheter om allmän trafikplikt för de berörda bussföretagen. Som svar på övervakningsmyndighetens argument att det inte kan anses att dessa villkor nödvändigtvis tillämpas på det berörda bussföretaget,
eftersom operatören hade ansökt om en licens för att tillhandahålla en viss tjänst på en viss färdväg,
hävdade den norska regeringen att trafikoperatörerna inte ensidigt kan ändra normerna för kontinuitet,
regelbundenhet och kapacitet, som de anges i licenserna, för att anpassa sig till förändrade ekonomiska
omständigheter (i detta fall avskaffandet av befrielsen från autodieselavgiften). Ansökningar om ändringar
av biljettpriser, tidtabeller och färdrutter godkändes inte alltid. I den mån ansökningar om att ändra vissa
villkor inte beviljades, måste detta betraktas som en skyldighet om allmän trafikplikt som åläggs den
berörda trafikoperatören. Den norska regeringen uppgav även att det var sannolikt att viss persontransporter i linjetrafik efter avskaffandet av befrielsen från autodieselavgiften skulle upphöra att vara lönsamma.
Detta skulle antagligen leda till att vissa trafikoperatörer drar in sina tjänster. Andra trafikoperatörer skulle
vara tvungna att höja biljettpriserna och/eller sänka turtätheten för att verksamheten skulle förbli lönsam.
Enligt den norska regeringen skulle varken en indragning av linjer eller stora höjningar av biljettpriserna till
följd av avskaffandet av befrielsen från autodieselavgiften kunna godtas av de norska myndigheterna.

Den norska regeringen uppgav att ungefär 25 linjer enligt Transportbedriftenes Landsforening eventuellt
skulle behöva läggas ned om kompensationsordningen avskaffades och att prishöjningar på cirka 15 %
kunde förväntas för de återstående linjerna. Efter att övervakningsmyndigheten hade bett om kontrollerbar
information om detta uppgav den norska regeringen att den, med tanke på vissa trafikoperatörers marginella vinster, inte kunde finna någon anledning att tvivla på att avskaffandet av kompensationsordningen
sannolikt skulle leda till att vissa linjer dras in och/eller att biljettpriserna höjs. Exakt vilka tjänster som
skulle dras in eller på vilka färdrutter biljettpriserna skulle höjas om kompensationsordningen avskaffades
skulle inte framgå förrän den i själva verket avskaffas.

Vad beträffar kostnaderna på grund av dessa skyldigheter hänvisar man till de kommentarer som inlämnats
av Transportbedriftenes Landsforening (särskilt bilaga II till dessa). Denna bilaga innehåller uppskattningar
av de ekonomiska följderna av skyldigheterna om allmän trafikplikt. Enligt den norska regeringen ger
kompensationsordningen inget utrymme för överkompensation. Kompensationen hölls i allmänhet på en
nivå en bra bit under de faktiska kostnaderna för autodieselavgiften. När det gäller de exakta kostnaderna
för den allmänna trafikplikten medgav dock den norska regeringen att det inte fanns någon konkret
kontrollerbar information.

d) Kommentarer från Transportbedriftenes Landsforening

Enligt Transportbedriftenes Landsforening omfattades alla operatörer av inhemska reguljära busstjänster,
både icke-subventionerade eller subventionerade, på samma sätt av de skyldigheter om allmän trafikplikt
som anges i transportlagen och förordningen om inhemska persontransporter, och de bör därför ha samma
rätt till kompensation.

Det står inget i rådets förordning (EEG) nr 1191/69 som tyder på att lönsamma och icke-lönsamma tjänster
bör behandlas på olika sätt med avseende på allmän trafikplikt och kompensation.

Enligt Transportbedriftenes Landsforening har frågan om lagligheten i att skattelättnader används som en
praktisk form av kompensation för allmän trafikplikt aldrig tagits upp av en medlemsstat i EG eller av
Europeiska kommissionen själv. Skattelättnader i olika former är tvärtom ett vanligt sätt att kompensera
offentliga transporter i hela EU. Enligt Transportbedriftenes Landsforening är rådets förordning (EEG) nr
1191/69 inte bara tillämplig på direkta kompensationsutbetalningar, utan även på indirekta stödformer,
såsom momsbefrielse, befrielse för mineralolja etc. Landsforeningen understryker att praktiska och administrativa överväganden har lett till valet av stödet i fråga utöver ett mer komplicerat system med direkt
kompensation genom driftssubventioner. Den indirekta stödformen genom kompensation för mineraloljeavgiften ansågs vara förenlig med artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 1191/69, där det anges att den
behöriga myndigheten ska välja det sätt som är minst kostsamt för samhället.
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Transportbedriftenes Landsforening medger att den norska ordningen för ersättning för drivmedelsskatt
formellt sett inte var direkt kopplad till de faktiska kostnaderna för den ålagda allmänna trafikplikten. Så
länge det inte förekommer någon överkompensation och så länge erforderliga åtgärder för att undvika
detta vidtas, är förenlighet med artiklarna 10–13 i rådets förordning (EEG) nr 1191/69 dock en rent teoretisk fråga.
Transportbedriftenes Landsforening har tillhandahållit en förteckning över skyldigheterna i berörda rättsliga
dokument samt flera licenser med begränsningar av verksamheten på vissa delar av den färdrutt för vilken
licensen beviljats. Enligt Transportbedriftenes Landsforening medför de olika skyldigheterna högre kostnader än vad som skulle ha varit fallet om tjänsterna hade erbjudits på rent kommersiella villkor, samt
minskade intäkter till följd av begränsad betjäning av marknaden längs delar av färdrutterna i syfte att
skydda järnvägen. Enligt Transportbedriftenes Landsforening är övervakningsmyndighetens tvivel, angående
de norska myndigheternas belägg för att de berörda trafikoperatörerna tar på sig ytterligare skyldigheter
och kostnader jämfört med de tjänster som erbjuds av rent kommersiella skäl, en rent teoretisk fråga. De
berörda trafikoperatörerna har aldrig haft möjlighet att utöva linjetrafik utan skyldigheter om allmän trafikplikt. När det gäller övervakningsmyndighetens tvivel på huruvida de inskränkta möjligheterna att erbjuda
färdrutter längs järnvägslinjer kan kvalificeras som skyldighet om allmän trafikplikt hävdar Transportbedriftenes Landsforening att de påtvingat minskade intäkterna enligt rådets förordning (EEG) nr 1191/69 utgör
en skyldighet om allmän trafikplikt. I detta sammanhang hävdar man att kompensation för sådana skyldigheter ofta användes i Europa vid beräkningen av den allmänna trafikplikten.
Transportbedriftenes Landsforening har lagt fram uppskattningar av de ekonomiska följderna av den
allmänna trafikplikten för reguljära busstjänster i Norge (som omfattas av den kompensationsordning som
Samferdselsdepartementet administrerar). Landsforeningen anser att det negativa värdet av de olika skyldigheterna är högre än beloppet på drivmedelsersättningen. Även om det förekommer överkompensation är
sådana fördelar för transporter i allmänhetens intresse en naturlig del av politiken för offentliga transporter
i hela EES.
På grundval av beräkningarna och övervägandena i bilaga II till föreläggandet från Transportbedriftenes
Landsforening kan de ekonomiska följderna till följd av den allmänna trafikplikten sammanfattas på
följande sätt (31):

Tabell 1:

Villkor/skyldigheter

Uppskattade merkostnader

— Ovillkorlig skyldighet att utföra transporter

i.u.

— Användning av ett tillräckligt antal bussar

i.u.

— Utrustning av busshållplatser med informationstavlor
och andra föremål

i.u.

— Skyldighet att tillhandahålla ekonomisk och statistisk
information

i.u.

— Annonsering i ”Rutebok for Norge”

0,1 miljoner NOK

— Särskilda biljettpriser och rabatter

30 miljoner NOK per år

— Skyldighet att använda särskilda bussterminaler

13 miljoner NOK per år

(31) Det bör påpekas att Transportbedriftenes Landsforening har tillhandahållit uppskattningar av merkostnaderna enbart
med avseende på vissa skyldigheter och för vissa företag. Om information saknas har övervakningsmyndigheten
skrivit ”i.u.” (ingen uppgift).
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Villkor/skyldigheter

Uppskattade merkostnader

— merkostnader till följd av obligatoriska färdrutter i vissa
områden

0,5 miljoner NOK per år

— Sänkt driftskapacitet på grund av ålagda tidtabeller
samt begränsningar av antalet avgångar och driftsperioder, främst för att skydda järnvägen

Inga allmänna uppskattningar har givits. Transportbedriftenes Landsforening hänvisade till ett fall där en trafikoperatör inte fick erbjuda busstjänster på dagtid (i detta fall
gavs en kostnadsuppskattning på 0,5 miljoner NOK per
år).

— Förlorade intäkter på grund av begränsad betjäning av
marknaden, oftast för att skydda järnvägslinjer från
konkurrens på snarlika färdrutter

Transportbedriftenes Landsforening uppgav att det inte
gick att göra realistiska beräkningar av de ekonomiska
följderna. Man uppgav dock att de förlorade intäkterna var
större än beräkningen av merkostnader ovan.

(1) Avser annonsering av färdplanen för NOR-WAY expressbussar.
(2) Hänvisningar gjordes till den obligatoriska användningen av särskilda bussterminaler i Oslo, Trondheim, Kristiansand, Arendal,
Stavanger, Haugesund, Bergen, Elverum, Fagernes och Otta. Uppskattningarna tillhandahölls dock endast för användaravgifter vid
terminaler i Oslo och delvis i Trondheim.
3
( ) Uppskattningar gavs endast för södergående och västgående långdistansbussar från Oslo. Uppskattningarna av merkostnader tillhandahölls endast med avseende på dessa färdrutter. Man indikerade dock att liknande kostnader skulle uppkomma även i andra
områden, särskilt i större stadsområden. I detta avseende hänvisade man även till förlorade intäkter på grund av förbud mot att
betjäna stadskärnor, dock utan att man gav några uppskattningar i detta avseende.

Utöver dessa uppskattningar tillhandahöll Transportbedriftenes Landsforening exempel på vissa expressbussföretag och på de villkor på vilka vissa färdrutter betjänades.

Transportbedriftenes Landsforening betonade de norska expressbusslinjernas betydelse för de avlägset
belägna och glest befolkade områdena i Norge där inga alternativa offentliga transporter finns tillgängliga.

Transportbedriftenes Landsforening vidhöll att ett beslut från övervakningsmyndigheten om att förklara
kompensationsordningen för en grupp licensierade bussföretag som förenlig med EES-avtalet föreföll strida
mot artikel 61 och eventuellt mot artikel 59 i EES-avtalet, samt mot artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr
1017/68 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (32).
Transportbedriftenes Landsforening uppmärksammar dessutom övervakningsmyndigheten på det faktum
att, enligt det ändrade förslaget till ny förordning om medlemsstaternas åtgärder i fråga om krav på
allmänna tjänster och slutande av avtal om allmänna tjänster avseende persontransporter på järnväg, väg
och inre vattenvägar (33), skall reglerna om ersättning för skyldigheter om allmän trafikplikt enligt punkt 1 i
bilaga I inte gälla för undantag, helt eller delvis, från de ekonomiska effekterna av punktskatter på bränsle.
På detta sätt vill Europeiska kommissionen helt och hållet lyfta ut frågan om skatt på drivmedel ur reglerna
för kompensation för skyldigheter om trafikplikt. Transportbedriftenes Landsforening anser att detta är en
viktig aspekt som bör beaktas i den nuvarande granskningen.

e) Kommentarer från klaganden

Enligt klaganden omfattas de icke-subventionerade bussföretagen inte av allmän trafikplikt. I synnerhet på
de färdrutter som också täcks av järnvägen bör det vara järnvägen som erbjuder transporter i allmänhetens
intresse. Det fanns inget ytterligare behov av expressbussar på dessa färdrutter.
(32) Rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på
järnväg, landsväg och inre vattenvägar (EGT L 175, 23.7.1968, s. 1).
(33) KOM(2002) 107 slutlig, av den 21 februari 2002.
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4. KOMPENSATIONSORDNINGENS FÖRENLIGHET ENLIGT MILJÖRIKTLINJERNA

a) Övervakningsmyndighetens ståndpunkter i beslutet att inleda förfarandet
I beslutet att inleda förfarandet anser övervakningsmyndigheten att de norska myndigheterna inte har visat
att kompensationsordningen är förenlig med villkoren i miljöriktlinjerna när det gäller kompensationsnivå,
stödets tillfälliga och degressiva art, samt behovet av att stödet skall kompensera för minskad konkurrenskraft.

(1) Eventuell överkompensation
I beslutet att inleda förfarandet medger övervakningsmyndigheten att ”en nedskärning av kompensationen
jämfört med den tidigare beviljade befrielsen från autodieselavgift kan tyda på att kompensationen håller
sig under de kostnader som uppstår till följd av autodieselavgiften”. Övervakningsmyndigheten anser dock
att det inte kan uteslutas att de trafikoperatörer som erhållit betalningar enligt ordningen kan få en
kompensation som är större än deras faktiska kostnader för autodieselavgiften.

(2) Stimulanseffekt: Kompensationsordningens tillfälliga och degressiva art
När det gäller kompensationsordningens tillfälliga art påpekar övervakningsmyndigheten i beslutet att
inleda förfarandet att kompensationsordningen inte innehöll någon tidsbegräsning. När det gäller stimulanseffekten av kompensationsordningen hade övervakningsmyndigheten uttryckt oron att det inte finns några
”…tydliga signaler på att den framtida minskningen av statligt stöd skulle förpliktiga bussföretagen att
minska sin bränslekonsumtion”.
Övervakningsmyndigheten påpekade även att de norska myndigheterna inte hade lämnat in några
”…upplysningar som skulle gjort det möjligt för övervakningsmyndigheten att försäkra sig om att den
kompensation som beviljats enligt ordningen varit gradvis avtagande sedan införandet och jämfört med
situationen innan avskaffandet av skattebefrielsen under 1999.”
Övervakningsmyndigheten uttryckte slutligen farhågan att ”…utan upplysningar om den kompensationsnivå som beviljats enligt ordningen, är det svårt att avgöra om och i vilken utsträckning ordningen har en
tillräcklig stimulanseffekt.”

(3) Behovet av att kompensera för minskad konkurrenskraft
När det gäller kompensationsordningen för så kallade icke-subventionerade bussföretag i motsats till så
kallade subventionerade bussföretag, där båda utövar linjetrafik, påpekar övervakningsmyndigheten i
beslutet att inleda förfarandet att det enligt regeringens ursprungliga förslag om gröna skatter inte behövs
någon kompensation eftersom dessa icke-subventionerade bussföretag anses kunna täcka de ökade kostnaderna antingen genom höjda biljettpriser eller genom sänkt lönsamhet. Övervakningsmyndigheten tvivlade
därför starkt på att kompensationsordningen behövdes.

b) Kommentarer från den norska regeringen

(1) Eventuell överkompensation
Den norska regeringen hädade att kompensationsordningen begränsades till merkostnader till följd av
införandet av autodieselavgiften. De norska myndigheterna meddelade dessutom övervakningsmyndigheten
att kompensationsbeloppet beräknades på grundval av de mest energisnåla fordonens konsumtion. Överkompensation kunde bara ske om ett expressbussföretag använde mindre än 0,31 liter per km. Belopp som
tilldelats enligt ordningen och som översteg det erforderliga kompensationsbeloppet för konsumtionen på
grundval av de mest bränslesnåla fordonen utbetalades ej. Den norska regeringen påpekade dessutom att
bussföretag hade utgifter som inte kompenserades till fullo, exempelvis för assistans- och positionskörning.
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När det gäller nivån på den kompensation som beviljas enligt kompensationsordningen har de norska
myndigheterna inlämnat följande siffror:

Tabell 2:

1998

1999

2000

2001

2002

A

Belopp tilldelade enligt kapitel
1330, post 71 (NOK)

i.u.

71 miljoner

75,4 miljoner

50 miljoner

29 miljoner

B

Belopp som faktiskt spenderats
(NOK)

i.u.

64 miljoner

66 miljoner
(uppskattning)

50 miljoner
(uppskattning)

29 miljoner
(uppskattning)

C

Intäkter från autodieselavgiften
som enbart avser persontransporter i linjetrafik som tillhandahålls av icke-subventionerade bussföretag (NOK) (inkl. moms)

i.u.

Mer än

Mer än

Mer än

Mer än

D=B/C

Kompensation som spenderats,
uttryckt som procent av intäkterna
av autodieselavgiften

i.u.

Mindre än 100 %

Mindre än 100 %

Mindre än 100 %

Mindre än 100 %

E

Konsumtion av autodiesel (liter per
km) (1)

0,315
(uppskattning)

0,315
(uppskattning)

0,315
(uppskattning)

0,315
(uppskattning)

0,315
(uppskattning)

F

Autodieselavgift (NOK per liter)
exkl. moms

3,43

3,54

3,74
(fr.o.m.
3,54)

1

juli:

3,04
(fr.o.m.
2,72)

1

juli:

Autodieselavgift (NOK per liter)
inkl. moms

4,22

4,
(fr.o.m.
4,35)

1

juli:

3,77
(fr.o.m.
3,37)

1

juli:

Kompensation (NOK per km)

i.u.

G

4,35

1,37

1,41

2,77

3,43

1,07
(uppskattning)

0,62
(uppskattning)

(1) Enligt den norska regeringen återspeglar dessa siffror de mest energisnåla fordonens konsumtion.

(2) Behovet av att kompensera för minskad konkurrenskraft

Den norska regeringen hävdade att kompensationsordningen krävdes för att upprätthålla konkurrenskraften
hos de bussföretag som erbjuder persontransporter i linjetrafik. Enligt de norska myndigheterna visar erfarenheterna från senare år att offentliga transporter inta kan konkurrera effektivt med privatbilismen utan
avsevärda offentliga medel. Det ansågs viktigt att de offentliga transporternas konkurrenskraft inte försvagades i förhållande till privatbilar.
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Den norska regeringen hävdade, i motsats till vad som uppgavs i det ursprungliga förslaget (34), att dessa
trafikoperatörers lönsamhet inte räckte för att absorbera de ökade kostnaderna. Med hänvisning till Stortingets beslut förväntades det att avskaffandet av befrielsen från autodieselavgiften skulle förändra lönsamheten på många reguljära färdrutter, med den följden att så kallade icke-subventionerade färdrutter, som
tidigare hade haft låga lönsamhetsmarginaler, måste dras in. När det gäller andra färdrutter måste biljettpriserna höjas, med risk för att kunderna byter till privata transportmedel. Det underströks även att en
höjning av biljettpriserna inte ansågs godtagbar när det gällde att tillhandahålla offentliga transporter till
rimliga priser.
I detta avseende hänvisade den norska regeringen till en rapport om en utvärdering av konkurrenssituationen för expressbussar (35). Med avseende på fyra utvalda färdrutter (Haukeliekspressen, Møre-ekspressen,
Nordfjordekspressen och TIMEkspressen) uppgav den norska regeringen med hänvisning till denna rapport
att andelen resenärer som alternerade med att använda en privatbil som förare eller passagerare låg på cirka
47 %.
Den norska regeringen hävdade att kostnaderna för att använda en privatbil för närvarande inte återspeglade de externa kostnaderna för detta transportsätt.
Med avseende på kostnadsökningar på grund av avskaffandet av skattebefrielsen inlämnade den norska
regeringen information som möjliggjorde en jämförelse mellan kostnaderna under det gamla regelverket,
dvs. med befrielsen från autodieselavgiften år 1998, med kostnaderna under det nya regelverket, dvs. efter
det att befrielsen avskaffades den 1 januari 1999. Enligt de norska myndigheterna låg det genomsnittliga
priset på autodiesel hos återförsäljarna på 4,38 NOK (inkl. moms) per liter år 1998, medan det genomsnittliga priset år 1999 var 8,27 NOK (inkl. moms och autodieselavgift). Kostnaden per km. var
1,38 NOK år 1998 respektive 2,61 NOK år 1999 (kostnaden per km. beräknades på grundval av en
antagen konsumtion på 0,315 liter per km.).

c) Kommentarer från klaganden
Klaganden hävdade att kompensationsordningen skulle leda till att trafikoperatörerna kompenserades för
0,45 liter per km., vilket påstods överstiga den verkliga konsumtionen.

d) Kommentarer från Transportbedriftenes Landsforening
Enligt information från Transportbedriftenes Landsforening som den norska regeringen hänvisade till,
kunde de övergripande kostnaderna per km. uppskattas till 12 NOK (inkl. moms och autodieselavgift).
Detta skulle innebära att kostnaderna för drivmedel år 1998 (inkl. moms men exkl. autodieselavgift) kunde
uppskattas till cirka 12 % av de övergripande kostnaderna, medan kostnaderna för drivmedel år 1999 (inkl.
moms och autodieselavgift) kunde uppskattas till cirka 20 % av de övergripande kostnaderna.

e) Kommentarer med avseende på rättvisa konkurrensvillkor inom EES
Den norska regeringen och Transportbedriftenes Landsforening hävdade att kompensationsordningen i
Norge liknar undantagen från mineraloljeskatten till förmån för offentliga lokala persontransporter inom
Europeiska unionen. Dessa undantag omfattades av EG:s direktiv om mineraloljor (36) och Europeiska rådets
beslut av den 12 mars 2001 (37). Den norska regeringen hävdade dessutom att de speciella topografiska
förhållandena i Norge, samt det faktum att landets befolkning är mycket utspridd i landet jämfört med
andra europeiska länder, förutsätter särskilda arrangemang inom sektorn för offentliga transporter. I
avlägset belägna områden av landet är det svårt att erbjuda offentliga transporter på kommersiella villkor.
(34) Se den norska regeringens förslag till statsbudget 1999 (St.prp. nr 1 (1998–1999)), som följer upp förslagen i
lagförslaget om gröna skatter (St.prp. nr 54 (1997–1998)).
(35) ”Evaluering av konkurranseflater for ekspressbussruter”, Hjellnes COWI AS, juli 1999.
36
( ) Inom Europeiska gemenskapen finns det två direktiv om mineraloljor: Rådets direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober
1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor (EGT L 316, 31.10.1992, s. 12) och rådets
direktiv 92/82/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor (EGT L 316,
31.10.1992, s. 19).
(37) Europeiska rådets beslut av den 12 mars 2001 om nedsättning av punktskattesatser och befrielse från punktskatter
för vissa mineraloljor som används för särskilda ändamål (EGT L 84, 23.3.2001, s. 23).
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Klaganden hävdar i sin skrivelse av den 8 maj 2002 att kompensationsordningen i Norge inte är att
betrakta som en godtagbar befrielse enligt rådets direktiv 92/81/EEG (38). Han hävdar att kompensationen
inte är avhängig av den mängd drivmedel som faktiskt har använts, utan av färdruttens längd i kilometer. I
detta avseende tas ingen hänsyn till att mängden använt drivmedel varierar avsevärt beroende på hastighet,
årstid, vägkvalitet etc. Klaganden påpekar även att befrielserna enligt direktivet bara får godkännas om de
inte leder till att konkurrenssituationen snedvrids.

II. BEDÖMNING

A. STATLIGT STÖD I DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL 61.1 I EES-AVTALET

I artikel 61.1 i EES-avtalet fastställs följande: ”Om inte annat föreskrivs i detta avtal, är stöd som ges av EGmedlemsstater, 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, oförenligt med detta
avtal i den utsträckning det påverkar handeln mellan de avtalsslutande parterna.”

Stödåtgärder enligt kompensationsordningen finansieras genom statsbudgeten (se statsbudgeten, kap. 1330,
post 71: Subventioner för expressbussar, ”Tilskudd til ekspressbusser”). Av rättspraxis framgår att ingripanden som minskar de kostnader som normalt belastar ett företags budget utgör statligt stöd (39). Bussföretag som är berättigade enligt kompensationsordningen erhåller ett ekonomiskt bidrag som minskar
deras sedvanliga utgifter (kostnader på grund av autodieselavgiften), och ger dem en fördel gentemot
konkurrenterna.

Övervakningsmyndigheten anser att denna bedömning inte påverkas av EG-domstolens avgörande i
”Ferring-målet” (40). I denna dom ansåg EG-domstolen att åtgärder som innebär att vissa aktörer befrias från
en viss skatt, som kompensation för de merkostnader som dessa aktörer faktiskt ådrar sig när de uppfyller
sina allmänna skyldigheter, kan betraktas som vederlag för en tjänst som dessa aktörer tillhandahåller och
således inte som statligt stöd i den mening som avses i artikel 92 i EG-fördraget (numera artikel 87 EG).
EG-domstolen angav även att de berörda aktörerna i själva verket inte gynnas i den mening som avses i
artikel 92.1 (numera artikel 87.1) i EG-fördraget när villkoret att undantaget från skatteplikt skall motsvara
aktörernas merkostnader är uppfyllt, eftersom den berörda skatteåtgärdens enda verkan då är att aktörerna
på en och samma marknad får jämförbara konkurrensvillkor.

Mot bakgrund av de regler som är specifika för transportsektorn (särskilt artikel 49 i EES-avtalet och rådets
förordning (EEG) nr 1191/69) är det inte uppenbart att slutsatserna i denna dom kan tillämpas på transportsektorn. Frågan om huruvida offentligt stöd för reguljära persontransporter kan kvalificeras som statligt
stöd avgörs för närvarande i EG-domstolen (41).

Den norska regeringen har dessutom inte, vilket förklaras mer utförligt nedan, enligt övervakningsmyndighetens åsikt, visat huruvida och i vilken omfattning de bussföretag som omfattas av kompensationsordningen är föremål för allmän trafikplikt som leder till konkurrensnackdelar jämfört med andra (kommersiella) bussföretag. Övervakningsmyndigheten var dessutom inte till freds med att den kompensation som
beviljas expressbussföretag begränsas till merkostnader på grund av de påstådda skyldigheterna om trafikplikt. Kompensationsordningen som sådan innehåller ingen uttrycklig koppling mellan eventuell allmän
trafikplikt och kompensation. Övervakningsmyndigheten kan därför inte utesluta att det ekonomiska stöd
som beviljats enligt kompensationsordningen ger de berättigade trafikoperatörerna en verklig ekonomisk
fördel i den mening som avses enligt EES-reglerna för statligt stöd.
(38) Rådets direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor (EGT L 316, 31.10.1992, s. 12).
(39) EG-domstolens dom i mål C-387/92, Banco Exterior de España SA mot Ayuntamiento de Valencia, Rec. 1994, s. I877, punkt 13, och dom i mål C-75/97, Belgien mot kommissionen, REG 1999, s. I-3671, punkt 23.
(40) EG-domstolens dom av den 22 november 2001 i mål C-53/00, Ferring SA mot ACCOSS, REG 2001, s. I-9067,
punkterna 27 och 29.
(41) Mål C-280/00, ”Altmark Trans GmbH”, begäran om förhandsavgörande, behandlas för närvarande i EG-domstolen:
EGT C 273, 23.9.2000, s. 8.
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Stödordningen är också specifik eftersom den gynnar enbart företag i transportsektorn.

För att en åtgärd skall omfattas av artikel 61.1 i EES-avtalet måste den även snedvrida konkurrensen och
påverka handeln mellan medlemsstaterna i EES. Om ett statligt finansiellt stöd förstärker ett företags
ställning i förhållande till andra konkurrerande företag i handeln inom gemenskapen skall denna handel
anses påverkas av detta stöd (42). EG-domstolens rättspraxis från ett mål nyligen säger dock följande: ”Inom
området för statligt stöd är det däremot, för att ett stöd skall vara ägnat att påverka handeln mellan
medlemsstaterna, tillräckligt att den berörda marknaden skall vara öppen, även delvis, för konkurrens.” (43).

När det gäller eventuell snedvridande inverkan av det statliga stöd som beviljats enligt kompensationsordningen erinrar sig övervakningsmyndigheten de rättsliga bestämmelser som är tillämpliga på persontransporter. Tillträdet till den internationella marknaden för persontransporter har öppnats upp genom rådets
förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss (44). Cabotage-rättigheter infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2454/92 av den 23 juli
1992 om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg i en annan
medlemsstat än den där de är hemmahörande (45), som senare ersattes med rådets förordning (EEG) 12/98
av den 11 december 1997 i samma fråga (46).

Genom rådets förordning (EEG) 12/98 avreglerades cabotage-persontrafiken på väg, med undantag för
inhemsk linjetrafik, den 1 januari 1996. Genom dessa bestämmelser har marknaden öppnats upp för
konkurrens när det gäller tillfällig trafik, regelbundna specialiserade tjänster, samt linjetrafik som äger rum
inom en internationell reguljär tjänst.

Enligt den analys av marknaden för persontransporter som Europeiska kommissionen har utfört håller
denna marknad inom EG gradvis på att öppnas upp för konkurrens. Med avseende på elva av de femton
medlemsstaterna noterar kommissionen att lagstiftning eller administrativa ordningar har införts som
medför konkurrens på åtminstone en del av marknaderna för stadstrafik, regionaltrafik och interregional
trafik med buss (47).

Europeiska kommissionens analys avser dessutom regler för offentlig upphandling och, i synnerhet, nationell lagstiftning i EG:s medlemsstater, som förbättrar tillträdet till marknaderna inom EG/EES. Europeiska
kommissionen noterade slutligen att transportföretagen visade ett stigande intresse av att gå in på andra
länders inhemska marknader och i viss mån redan har förvärvat andelar i de nationella bussföretagen eller
tillhandahåller allmännyttiga transporttjänster utanför sina hemmamarknader (48).

Som övervakningsmyndigheten redan har påpekat i beslutet att inleda förfarandet tillhandahåller expressbussföretag både persontransporter i linjetrafik och tillfällig trafik. Det finns därför en risk att statligt stöd
enligt kompensationsordningen kan användas av expressbussföretagen för tillfällig trafik. Även när det
gäller marknaden för persontransporter i linjetrafik kan de berättigade företagen använda det statliga stöd
som beviljats enligt kompensationsordningen för att erbjuda liknande tjänster utomlands i de länder som
har öppnat upp detta marknadssegment för konkurrens.
(42) Dom av den 17 september 1980 i mål 730/79, Philip Morris mot kommissionen, Rec. 1980 s. 2671, punkt 11.
(43) Dom av den 4 april 2001 i mål T-288/97, Regione Friuli Venezia Giulia mot kommissionen, REG 2001, s. II-1169,
punkt 95.
(44) EGT L 74, 20.3.1992, s. 1, införlivad i bilaga XIII till EES-avtalet, punkt 32.
45
( ) EGT L 251, 29.8.1992, s. 1, införlivad i bilaga XIII till EES-avtalet, punkt 33a.
(46) EGT L 4, 8.1.1998, s. 10, införlivad i bilaga XII till EES-avtalet, punkt 33b.
(47) Se Europeiska kommissionens första förslag till förordning om medlemsstaternas åtgärder i fråga om krav på
allmänna tjänster och slutande av avtal om allmänna tjänster avseende persontransporter på järnväg, väg och inre
vattenvägar, KOM(2000) 7 slutlig av den 26 juli 2000, särskilt s. 4 i motiveringen: http://europa.eu.int/eur-lex/sv/
com/pdf/2000/sv_500PC0007.pdf. Enligt informationen i denna motivering har bland annat Danmark, Finland och
Sverige redan öppnat upp sina transportmarknader.
48
( ) Övervakningsmyndigheten noterar att de norska företag som bedriver busstrafik har förvärvat utländska företag som
tillhandahåller transporttjänster, se exempelvis Europeiska kommissionens beslut av den 10 december 1999 (ärende
COMP/M.1768 — SCHOYEN/GOLDMAN SACHS/SWEBUS) om att förklara en företagskoncentration mellan bland
annat det norska bussföretaget Schoyen, som framför allt bedriver busstrafik, och det svenska företaget Swebus, som
tillhandahåller transporttjänster avseende stads- och långfärdsbuss, förenlig med den gemensamma marknaden,
offentliggjort i EGT C 11, 14.1.2000, s. 6.
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Enbart dessa omständigheter leder till slutsatsen att den kompensationsordning enligt vilken stöd beviljas
till företag som erbjuder persontransporter i linjetrafik på lokal, regional och interregional nivå, måste
anses kunna snedvrida konkurrensen och påverka handeln i den mening som avses i artikel 61.1 i EESavtalet.

Denna slutsats ligger också i linje med kommissionens praxis på detta område (49).

Övervakningsmyndigheten noterar dessutom att informationen från den norska regeringen och den information och de kommentarer som tredje part har inlämnat under den formella granskningen visar att den
kompensation som har beviljats till icke-subventionerade bussföretag i själva verket snedvrider konkurrensen och påverkar handeln.

För det första visar den information som har inlämnats under det formella granskningsförfarandet att
nästan 50 % av de trafikoperatörer som var berättigade enligt kompensationsordningen utövade både linjetrafik och tillfällig trafik. Alla de ekonomiska bidrag som beviljats expressbussföretag för tillhandahållandet
av persontransporter i linjetrafik skulle kunna kanaliseras till andra affärsområden, exempelvis till tillfällig
trafik.

För det andra kan övervakningsmyndigheten inte utesluta att linjetrafik och tillfällig trafik åtminstone på
vissa färdrutter konkurrerar med varandra. När det gäller konkurrenssituationen mellan bussar i linjetrafik
och bussar i tillfällig trafik hävdade den norska regeringen att tillfällig trafik och linjetrafik utgjorde två
åtskilda marknader, på grund av olikheterna i de rättsliga villkoren för linjetrafik och tillfällig trafik. Övervakningsmyndigheten noterar dock att den faktiska omfattningen av konkurrensen mellan linjetrafik och
tillfällig trafik inte kan fastställas på ett abstrakt sätt. Frågan om huruvida båda typerna av tjänster konkurrerar med varandra kan bara besvaras på grundval av enskilda färdrutter och enskilda omständigheter,
såsom avstånd, plats etc.

På grundval av informationen från den norska regeringen och av dess kommentarer till klagandens påståenden i denna fråga, noterar övervakningsmyndigheten att det verkar finnas ett antal färdrutter som täcks
både av linjetrafik och tillfällig trafik. Detta verkar vara fallet i synnerhet där den slutgiltiga bestämmelseorten är en turistort/skidort eller där turistattraktioner är belägna längs en viss färdrutt. Den inlämnade
informationen visar dessutom att trafikoperatörer som erbjuder linjetrafik fick betjäna grupper som skulle
till vissa utflyktsplatser.

Marknaden för tillfällig trafik (såväl som den för transporter av gods/paket) är en helt avreglerad marknad.
Därför riskerar statligt stöd som kan snedvrida konkurrensen på denna marknad också att påverka handeln.
Dessutom kan det statliga stödet även påverka handeln när det gäller utövandet av linjetrafik. Det faktum
att utländska operatörer som utövar internationell linjetrafik i Norge också skulle kunna omfattas av
kompensationsordningen är ingen garanti mot inverkan på handeln, eftersom de trafikoperatörer som
omfattas av kompensationsordningen kan dra fördel av att marknaden öppnas upp i andra EES-länder och
utöva linjetrafik utanför Norge.

Övervakningsmyndigheten drar därför slutsatsen att den berörda kompensationsordningen riskerar att
snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan dem som skrivit under EES-avtalet.

På grundval av föregående överväganden drar övervakningsmyndigheten slutsatsen att den berörda
kompensationsordningen utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet.
(49) Se Europeiska kommissionens beslut om fortsättning på miljöskattereform, statligt stöd N 575a/99 — Tyskland,
samt kommissionens senare beslut om statligt stöd N 588/2002 — Förenade kungariket, om stöd för fjärrtrafik med
buss.
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B. ANMÄLNINGSSKYLDIGHET OCH SKYLDIGHET ATT INTE GENOMFÖRA DEN PLANERADE ÅTGÄRDEN

Enligt artikel 1.3 i protokoll nr 3 till övervaknings- och domstolsavtalet skall ”Eftas övervakningsmyndighet
underrättas i så god tid att den kan yttra sig om alla planer på att vidta eller ändra stödåtgärder... Staten i
fråga får inte genomföra åtgärden förrän detta förfarande lett till ett slutgiltigt beslut”

Denna anmälningsskyldighet och skyldighet att inte genomföra den planerade åtgärden gäller ”nytt stöd”. Å
andra sidan kan ”befintligt stöd” beviljas tills övervakningsmyndigheten anser att stödet är oförenligt med
EES-avtalet. I punkt 7.2 i kapitel 7 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd definieras ”befintligt stöd” som ”stöd från före EES-tiden” (dvs. tillämpliga stödordningar vid den tidpunkt då ”EES-avtalet
trädde i kraft”) och godkänt stöd.

När övervakningsmyndigheten avgör huruvida en stödordning skall betraktas som ”nytt stöd” eller ”befintligt stöd” undersöker den de berörda rättsliga bestämmelserna för stödet i fråga, och särskilt ikraftträdandet
av dessa bestämmelser. Övervakningsmyndigheten är inte skyldig att göra en ekonomisk analys av åtgärden
i fråga jämfört med de stödordningar som fanns innan de nya rättsliga bestämmelserna infördes.

Denna ståndpunkt stöds av EG-domstolens rättspraxis.

EG-domstolen fastställde följande i målet ”Namur-Les Assurances”: ”[T]illkomsten av nytt stöd eller
ändringar av befintligt stöd kan inte bedömas med utgångspunkt i stödets omfattning eller, i synnerhet,
dess finansiella belopp vid någon tidpunkt under företagets existens om stödet tillhandahålls enligt tidigare
lagstiftning som förblivit oförändrad. Huruvida stöd kan betecknas som nytt eller som en ändring av befintligt stöd måste bedömas med utgångspunkt i de bestämmelser som reglerar det.” (50) (författarens understrykning).

Det faktum att den föregående skattebefrielsen, som byggde på beslut som hade antagits enligt den norska
lagen om punktskatter, avskaffades och att en ny kompensationsordning infördes, räcker för att denna
kompensationsordning skall kvalificeras som ”nytt stöd” i den mening som avses i artikel 1.3 i protokoll 3
till övervaknings- och domstolsavtalet.

Övervakningsmyndigheten anser dessutom att den kompensationsordning som infördes år 1999 innehåller
bestämmelser om vilka aktiviteter som berättigar till stöd och i synnerhet då om beräkningen av kompensationen, vilka skiljer sig avsevärt från de tidigare reglerna för skattebefrielse. I detta avseende noterar
övervakningsmyndigheten särskilt att man, medan man för den tidigare befrielsen från autodieselavgiften
säkerställde att vinsterna på grund av denna skattebefrielse per definition motsvarade kostnaderna för autodieselavgiften, i den nyligen införda kompensationsordningen inte säkerställer att trafikoperatörerna inte
erhåller mer än sina faktiska kostnader till följd av autodieselavgiften. Kompensationsordningen riskerar att
leda till överkompensation eftersom kompensationsbeloppet inte är kopplat till de faktiska autodieselkostnaderna för trafikoperatörerna, utan fastställs på grundval av det antal kilometer på färdrutterna som körs
av de trafikoperatörer som ansöker om statligt stöd enligt ordningen (51).

Övervakningsmyndigheten anser att kompensationsordningen inte var undantagen från anmälningsskyldigheten i artikel 17.2 i rådets förordning (EEG) nr 1191/69, eftersom villkoren i förordningen inte
uppfylldes (52).
(50) EG-domstolens dom av den 9 augusti 1994 i mål C-44/93, Namur-Les Assurances du Crédit SA mot Office national
du Ducroire och Belgiska staten, Rec. 1994, s. I-3829, punkt 28.
(51) Denna fråga diskuteras närmare nedan.
(52) För en bedömning av kompensationsordningen enligt rådets förordning (EEG) nr 1191/69, se nedan.
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Övervakningsmyndigheten drar därför slutsatsen att den kompensationsordning som infördes år 1999
utgör ”nytt stöd”, vilket, enligt artikel 1.3 i protokoll 3 till övervaknings- och domstolsavtalet, skulle ha
föranmälts till övervakningsmyndigheten (53).

Eftersom kompensationsordningen inte föranmäldes till övervakningsmyndigheten betraktas den som ”otillåtet enligt procedurreglerna” enligt kapitel 6 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd.

C. KOMPENSATIONSORDNINGENS FÖRENLIGHET MED AVSEENDE PÅ EXPRESSBUSSAR

Mot bakgrund av de mål som den norska regeringen har satt upp har övervakningsmyndigheten bedömt
kompensationsordningen för icke-subventionerade bussföretag i enlighet med rådets förordning (EEG) nr
1191/69 (och artikel 49 i EES-avtalet) och artikel 61.3 c i EES-avtalet i kombination med miljöriktlinjerna.

1. FÖRORDNING (EEG) nr 1191/69

a) Rättsliga ramvillkor

Artikel 49 i EES-avtalet lyder på följande sätt: ”Stöd är förenligt med detta avtal, om det tillgodoser behovet
av samordning av transporter eller om det innebär ersättning för allmän trafikplikt.”

I förordning (EEG) 1191/69 nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om
allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar (54), ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 1893/
91 av den 20 juni 1991 (55), och införlivad i EES-avtalet, anges reglerna för att utbetalningar enligt
kompensationsordningen för allmän trafikplikt skall betraktas som förenliga med EES-avtalet.

Kompensationen för allmän trafikplikt i de fall där dessa skyldigheter har införts och där kompensationsbeloppet har fastställts i enlighet med bestämmelserna i förordningen förklaras förenlig och skall undantas
från kravet på förhandsanmälan i rådets förordning (EEG) nr 1191/69.

Skyldigheterna om allmän trafikplikt i den mening som avses i förordningen fastställs i artikel 2 i rådets
förordning (EEG) nr 1191/69. Enligt artikel 2 i förordningen kan sådana skyldigheter berättiga till kompensation enbart om det kan konstateras att skyldigheterna har ålagts de berörda trafikoperatörerna i strid med
deras affärsintressen.

Enligt artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 1191/69 får dessutom Eftaländerna behålla allmän trafikplikt
för att säkerställa en tillfredsställande transportförsörjning, med hänsyn till samhällsintresset och tillgången
till andra transportformer. Transportföretag kan ansöka hos de behöriga myndigheterna om upphävande
av dessa skyldigheter om de innebär ekonomiska nackdelar. I artikel 6.2 i förordningen krävs det att
beslutet om att bibehålla den allmänna trafikplikten även skall innehålla bestämmelser om ersättning i
enlighet med bestämmelserna i förordningen (se även artiklarna 10–13 i förordningen).
(53) Övervakningsmyndighetens slutsatser ligger i linje med Europeiska kommissionens praxis, till exempel statligt stöd
N 1999/99 — Nederländerna, om skattelättnader för kommunala transportföretag.
(54) EGT L 156, 28.6.1969, s. 1. Införlivad i EES-avtalet under punkt 4, kapitel I. ”Inlandstransporter” i bilaga XIII.
(55) EGT L 169, 29.6.1991, s. 1. Införlivad i EES-avtalet under punkt 4, kapitel I ”Inlandstransporter” i bilaga XIII.
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b) Definition av allmän trafikplikt

Redan i början noterar övervakningsmyndigheten att den inte utesluter att villkoren i den norska förordningen om inhemska persontransporter i princip skulle kunna betraktas som de skyldigheter om allmän
trafikplikt som anges i artikel 2.2 till 2.5 i rådets förordning (EEG) nr 1191/69.

c) Åläggande av särskilda skyldigheter om allmän trafikplikt för icke-subventionerade bussföretag

Övervakningsmyndigheten anser på grundval av den inlämnade informationen att de villkor som anges i
den norska förordningen om inhemska persontransporter inte kan anses ha ålagts de bussföretag som
gynnas av kompensationsordningen för expressbussar.

Övervakningsmyndigheten anser att det råder stor skillnad mellan subventionerade och icke-subventionerade bussföretag, som föranleder bedömning enligt rådets förordning (EEG) nr 1191/69. Denna skillnad
uppfyller de rättsliga ramvillkoren i norsk lagstiftning. Subventionerade trafikoperatörer valdes ut att tillhandahålla persontransporter i linjetrafik efter ett upphandlingsförfarande där de behöriga myndigheterna
angav villkoren för hur trafikoperatörerna anmodas erbjuda transporttjänster. De utvalda trafikoperatörerna
anslår statligt stöd i form av kompensation för kostnaderna för tillhandahållandet av transporttjänster på
en nivå som fastställs genom upphandlingsförfarandet. Det faktum att ett kontrakt ingåtts med de trafikoperatörer som har valts ut genom ett upphandlingsförfarande och att de får rätt att täcka en viss färdrutt
på förutbestämda villkor, skulle kunna betraktas som ett beslut enligt vilket särskilda skyldigheter om
allmän trafikplikt ålades den utvalda trafikoperatören. Å andra sidan har icke-subventionerade trafikoperatörer börjat med linjetrafik av kommersiella skäl. Dessa trafikoperatörer har därför enligt norsk lag inte
rätt att erhålla direkt statligt stöd för utövandet av linjetrafik på dessa färdvägar.

Övervakningsmyndigheten anser att den licens som de behöriga myndigheterna tilldelar icke-subventionerade bussföretag för att de skall tillhandhålla persontransporter i linjetrafik på vissa färdrutter inte kan
betraktas som det beslut som krävs i artikel 3 och artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 1191/69. Övervakningsmyndigheten anser att licensen snarare är en förutsättning för tillhandahållandet av persontransporter
i linjetrafik än ett beslut enligt vilket dessa tjänster har ålagts dessa trafikoperatörer. Även om den licens
som beviljats dessa bussföretag innebär en skyldighet att uppfylla villkoren i transportlagen och i förordningen om inhemska persontransporter, utgör dessa villkor inte nödvändigtvis allmän trafikplikt som ålagts
de berörda trafikoperatörerna, under förutsättning att dessa operatörer har ansökt om licens för att utöva
linjetrafik av kommersiella skäl. Övervakningsmyndigheten noterar dessutom att servicenivån i stor
utsträckning verkar ha avgjorts av de bussföretag som ansöker om en licens för persontransporter i linjetrafik på en viss färdrutt, snarare än av de offentliga myndigheterna (56).

Övervakningsmyndigheten är medveten om att ansökningar om licens för särskilda färdrutter och nivån på
de tjänster som bussföretaget erbjuder och som omfattas av dessa licenser inlämnades på villkor i regelverket som (delvis (57)) befriade de berörda operatörerna från kostnaderna för autodieselavgiften. Det kan
inte uteslutas att de kommersiella förhoppningar som ligger bakom ansökningen om en licens för att tillhandahålla persontransporter i linjetrafik har förändrats, varmed bussföretagen själva måste uppbära (en
del) av autodieselkostnaderna.
(56) Se exempelvis beslutet av Møre og Romsdal fylke daterat den 6 februari 2002 samt beslutet av Buskerud fylke
daterat den 22 augusti 2001. Båda besluten finns tillgängliga på Internet.
(57) I de fall där trafikoperatörer har ansökt om licens före den 1 januari 1999 har de undantagits fullständigt från betalning av autodieselavgiften. Å andra sidan omfattades trafikoperatörerna i de fall där licenser beviljades efter det
datumet i princip av autodieselavgiften, samtidigt som de hade rätt till kompensation enligt kompensationsordningen, varvid de endast delvis befriades från kostnaderna till följd av autodieselavgiften.
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Övervakningsmyndigheten noterar även att man i de relevanta rättsliga bestämmelserna (se § 19 i förordningen om inhemska persontransporter) verkar tillåta att transportföretagen begär att transporttjänsterna
upphör på en viss färdrutt eller att man ändrar villkoren för transporttjänster. På grundval av en sådan
begäran skulle de behöriga myndigheterna kunna införa allmän trafikplikt för den berörda trafikoperatören
om det anses vara i allmänhetens intresse att transporttjänsterna på den färdrutten bibehålls. Tillämpningen
av denna bestämmelse skall ha gjort det möjligt för de norska myndigheterna att avgöra vilka färdrutter
som ansågs ligga i allmänhetens intresse och vilka skyldigheter som måste åläggas den berörda trafikoperatören, i syfte att säkerställa en servicenivå som trafikoperatören inte skulle erbjuda i eget affärsintresse.

Övervakningsmyndigheten noterar dock att denna bestämmelse inte tillämpades i föreliggande fall. Övervakningsmyndigheten anser därför att det inte fanns något beslut av de behöriga offentliga myndigheterna
där allmän trafikplikt ålades specifika trafikoperatörer.

d) Fastställande av merkostnader jämfört med kostnader för icke-subventionerade bussföretag i eget
affärsintresse

Övervakningsmyndigheten är medveten om att § 19 i förordningen om inhemska persontransporter
kanske inte åberopades på grund av kompensationsordningen. På grundval av trafikoperatörernas ekonomiska situation undersökte därför övervakningsmyndigheten huruvida icke-subventionerade bussföretag
kunde anses ta på sig skyldigheter i enlighet med transportlagen och förordningen om inhemska persontransporter, i strid med sitt affärsintresse (särskilt i de fall där upprätthållandet av vissa färdrutter skulle ha
varit förlustbringande utan intäkter från kompensationsordningen).

Övervakningsmyndigheten utesluter inte att kommersiella (dvs. vinstdrivande) operatörer kan vara berättigade till statligt stöd i form av kompensation för den allmänna trafikplikten, vilket Transportbedriftenes
Landsforening hävdar. Om ett sådant statligt stöd skall anses vara förenligt med EES-avtalet måste dock
kraven i rådets förordning (EEG) nr 1191/69 vara uppfyllda (i synnerhet måste den extra nettokostnad som
uppstår på grund av allmän trafikplikt fastställas och kompensationen beräknas därefter).

Enligt de ”gemensamma principer för beräkning av ersättning” som anges i artiklarna 10–13 i rådets
förordning (EEG) nr 1191/69 skall kompensationsbeloppet fastställas på grundval av skillnaden mellan
ökade kostnader och ökade intäkter till följd av särskilda villkor och skyldigheter. Denna metod förutsätter
att de behöriga myndigheterna jämför en situation där skyldigheterna om allmän trafikplikt uppfylls med
den (verkliga eller hypotetiska) situation där den berörda trafikoperatören har varit fri att fatta beslut om
den berörda tjänsten på rent kommersiell grundval. Fastställandet av kompensationsbeloppet förutsätter att
de behöriga myndigheterna bedömer kostnads- och intäktseffekterna av de berörda skyldigheterna om
allmän trafikplikt från fall till fall.

I detta avseende noterar övervakningsmyndigheten att kompensationsordningen inte innehåller några
bestämmelser om en sådan bedömning. Det är därför svårt att se hur kompensationsordningen för expressbussföretag kan anses uppfylla de krav som anges i rådets förordning (EEG) nr 1191/69.

Övervakningsmyndigheten noterar dessutom att informationen från den norska regeringen och Transportbedriftenes Landsforening inte innehåller några tydliga upplysningar om merkostnader till följd av alla
påstådda skyldigheter om allmän trafikplikt, inte heller innehåller den några upplysningar om sådana
merkostnader för enskilda transportföretag. Övervakningsmyndigheten noterar att det för vissa skyldigheter
(exempelvis den ovillkorliga skyldigheten att utföra transporter) inte har inlämnats några uppskattningar av
merkostnaderna. Några av de skyldigheter som tas upp av den norska regeringen och Transportbedriftenes
Landsforening medför enligt övervakningsmyndigheten inte nödvändigtvis några merkostnader jämfört
med de tjänster de berörda trafikoperatörerna skulle erbjuda i sitt eget affärsintresse (exempelvis kravet på
att information om färdplanerna måste spridas på ett adekvat sätt). Ytterligare villkor verkar också medföra
ytterliga intäkter, som måste dras av från merkostnaderna. Det har dock inte inlämnats någon information
om eventuella ytterligare intäkter på grund av de skyldigheter som Transportbedriftenes Landsforening
nämner.
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Övervakningsmyndigheten anser därför inte att den norska regeringen har bevisat att det finns några
merkostnader med avseende på alla påstådda skyldigheter om allmän trafikplikt och alla de trafikoperatörer
som skall ha varit föremål för dessa skyldigheter.

e) Kompensation som begränsas till extra nettokostnader på grund av allmän trafikplikt
Den norska regeringen hävdade att kompensationsordningen inte kunde leda till överkompensation för
expressbussföretag eftersom kompensationsbeloppet alltid skulle ligga under kostnaderna till följd av autodieselavgiften.
Huruvida kompensationen enbart delvis täcker kostnaderna till följd av autodieselavgiften saknar relevans
för bedömningen av kompensationsordningens förenlighet enligt rådets förordning (EEG) nr 1191/69,
eftersom kostnaderna till följd av autodieselavgiften för expressbussföretag kanske inte motsvarar kostnaderna till följd av de påstådda skyldigheterna om allmän trafikplikt.
Som redan nämnts innehöll den inlämnade informationen endast uppskattningar med avseende på vissa
skyldigheter och vissa trafikoperatörer. Vissa skyldigheter som Transportbedriftenes Landsforening nämner
förefaller tillämpliga på alla persontransporter i linjetrafik (exempelvis ovillkorlig skyldighet att utföra transporter, användning av ett tillräckligt antal bussar, publicering i ”Rutebok”), medan andra skyldigheter endast
förefaller tillämpliga på vissa trafikoperatörer (exempelvis användning av särskilda bussterminaler, användning av särskilda hållplatser, krav på att utrusta busshållplatser med informationstavlor, prioritering av vissa
passagerargrupper, användning av biljetter, biljettmaskiner som godkänts av de behöriga myndigheterna) (58).
Villkoren för utövandet av linjetrafik och för eventuella extra (netto-) kostnader för de berörda bussföretagen kan därför skilja sig avsevärt från ett bussföretag till ett annat och från en färdrutt till en annan. Å
andra sidan fastställs kompensationsbeloppet på grundval av färdproduktionen. Beloppet varierar inte på
grund av förekomst eller avsaknad av särskilda skyldigheter eller på grund av kostnader till följd av dessa
skyldigheter.
Den norska regeringen har således inte visat att det statliga stöd som beviljas enligt kompensationsordningen inte medför någon överkompensation av de påstådda kostnaderna för den allmänna trafikplikten
för de berörda trafikoperatörerna.

f) Slutsatser med avseende på bedömningen enligt rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och slutliga
anmärkningar
Mot bakgrund av ovan nämnda omständigheter drar övervakningsmyndigheten slutsatsen att villkoren för
hur expressbussföretagen skall tillhandahålla persontransporter i linjetrafik inte på ett abstrakt sätt kan
betraktas som skyldigheter om allmän trafikplikt för de berörda trafikoperatörerna. Den norska regeringen
har inte heller visat att de påstådda skyldigheterna om allmän trafikplikt har medfört några merkostnader
(och den har inte kvantifierat dessa kostnader) eller att den kompensation som beviljats expressbussföretagen enligt kompensationsordningen begränsades till dessa merkostnader. Övervakningsmyndigheten
ansåg således inte att kraven i rådets förordning (EEG) nr 1191/69 hade uppfyllts.
Om kompensationsordningen bedöms i enlighet med artikel 49 i EES-avtalet (59) anser övervakningsmyndigheten att den inte kan anses vara förenlig med denna bestämmelse eftersom den norska regeringen inte
har visat att kompensationen var nödvändigt och proportionerlig mot tillhandahållandet av en tjänst i
allmänhetens intresse.
(58) Skillnaden mellan de villkor på vilka transporttjänster tillhandahålls framgår av den information som Transportbedriftenes Landsforening tillhandahållit med avseende på kostnaderna för den allmänna trafikplikten och villkoren i
enskilda licenser.
(59) Övervakningsmyndigheten noterar i detta avseende att hänvisning till grundbestämmelserna i EG-fördraget med
avseende på ersättning för allmän trafikplikt, enligt ett förslag till avgörande nyligen av generaladvokat Léger i målet
”Altmark Trans”, inte är tillåten (se det första förslaget till avgörande av den 19 mars 2002, punkterna 114–117,
ännu ej offentliggjort i REG.
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Övervakningsmyndigheten vill påpeka att slutsatsen ovan inte innebär att persontransporter i linjetrafik
som utövas av expressbussföretag inte kan kompenseras för kostnaderna till följd av de skyldigheter om
allmän trafikplikt som faktiskt har ålagts dem. En enskild bedömning bör utföras av de behöriga myndigheterna, med avseende på omständigheterna rörande de berörda färdrutterna och huruvida och i vilken
utsträckning allmän trafikplikt åläggs eller kan åläggas den berörda trafikoperatören, som kan ligga till
grund för beräkningen av merkostnaderna för dessa skyldigheter och beviljandet av kompensation för dessa
merkostnader. Utan en sådan enskild bedömning av de behöriga nationella myndigheterna kan övervakningsmyndigheten inte se hur kompensationsordningen för expressbussföretag kan anses vara förenlig med
EES-reglerna för statligt stöd.

Övervakningsmyndigheten är inte medveten om något beslut av Europeiska kommissionen där den
godkänner stöd som är jämförbart med det stöd som beviljas enligt kompensationsordningen på grundval
av rådets förordning (EEG) nr 1191/69. Tvärtom visar ett beslut nyligen av kommissionen om stöd för
fjärrtrafik med buss i Förenade kungariket att Europeiska kommissionen, när den bedömde förenligheten
hos kompensationsutbetalningar för den allmänna trafikplikten enligt rådets förordning (EEG) nr 1191/69,
fäste stor vikt vid risken för överkompensation. Europeiska kommissionen ansåg att stödordningen, där
stöd beräknades på grundval av antalet körda kilometer utan någon koppling till de faktiska kostnaderna
på grund av den allmänna trafikplikten, inte uteslöt risken för överkompensation. Inte förrän myndigheterna i Förenade kungariket hade infört mekanismer för att säkerställa att stödordningen, varken på övergripande nivå eller på nivån för varje trafikoperatör som omfattades av utbetalningarna enligt stödordningen,
inte ledde till överkompensation, betraktade Europeiska kommissionen stödordningen som förenlig med
kraven i rådets förordning (EEC) nr 1191/69 (60).

2. ARTIKEL 61.3 C I EES-AVTALET I KOMBINATION MED MILJÖRIKTLINJERNA

Övervakningsmyndigheten har på grundval av den kompletterande information som inlämnats av den
norska regeringen undersökt om kompensationsordningen kan omfattas av ett undantag enligt artikel 61.3
c i EES-avtalet i kombination med kapitel 15 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd för
skydd av miljön.

Man får inte glömma att nya miljöriktlinjer antogs efter övervakningsmyndighetens beslut om att inleda
det formella granskningsförfarandet (61).

Enligt punkt 73 i det nya kapitel 15 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd skall de nya riktlinjerna vara tillämpliga från och med dagen för deras antagande (dvs. från och med den 23 maj 2001).
Enligt punkt 74 i det nya kapitel 15 i övervakningsmyndighetens miljöriktlinjer skall den tillämpa riktlinjerna för 1994 (62) när det gäller icke-anmält stöd, då stöd har beviljats före antagandet av de nya riktlinjerna. Om stödet har beviljats efter antagandet av de nya riktlinjerna tillämpar övervakningsmyndigheten
de nya riktlinjerna.

Som redan har nämnts utgör kompensationsordningen ett nytt statligt stöd, som den norska regeringen
inte har anmält till övervakningsmyndigheten. Det utgör därför oanmält stöd i den mening som avses i
punkt 74 i de nya miljöriktlinjerna.

Övervakningsmyndigheten bedömde således kompensationsordningen för perioden från och med den 1
januari 1999 till och med den 22 maj 2001 enligt 1994 års miljöriktlinjer, och för perioden från och med
den 23 maj 2001 enligt de nya miljöriktlinjerna.
(60) Statligt stöd N 588/2002 — Förenade kungariket.
(61) Beslut av Eftas övervakningsmyndighet av den 23 maj 2001, nr 152/01/COL, offentliggjort i EGT L 237, 6.9.2001,
s. 16.
(62) Offentliggjorda i EGT L 231, 3.9.1994.

L 97/93

L 97/94

Europeiska unionens officiella tidning

SV

1.4.2004

a) Bedömning av kompensationsordningen enligt 1994 års miljöriktlinjer

Enlig punkt 15.4.3 i övervakningsmyndighetens miljöriktlinjer från 1994 kan driftsstöd godtas när det
gäller avfallshantering och lättnader med avseende på miljöskatter. Tillämpningen av villkoren i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd innebär i princip att kompensationen bör begränsas till extra
produktionskostnader och att stödet bör vara tillfälligt och i princip degressivt, så att det uppmuntrar till
minskade föroreningar eller leder till att ett mer effektivt resursutnyttjande införs snabbare. En sådan
tillfällig lättnad med avseende på nya miljöskatter kan tillåtas för att minska den förlorade konkurrenskraften, i synnerhet på internationell nivå. En ytterligare faktor som man bör ta hänsyn till är vad de berörda
företagen i sin tur måste göra för att minska sina föroreningar.

(1) Kompensation som begränsas till extra produktionskostnader

Under det formella granskningsförfarandet tillhandahöll den norska regeringen siffror på de sammanlagda
belopp som spenderats enligt kompensationsordningen jämfört med intäkterna till följd av autodieselavgiften. Dessa siffror, som har uppdaterats på grundval av den norska regeringens budgetförslag nyligen,
återges i tabellen nedan.

Tabell 3:

1998

Kompensationsutbetalningar
derade)

1999

2000

2001

2002

(revi-

i.u.

64,0 miljoner

71,7 miljoner

40,8 miljoner

29,0 miljoner

Intäkter av autodieselavgiften (inkl.
moms) (1)

i.u.

64,0 miljoner

66,0 miljoner

53,0 miljoner

51,0 miljoner

(1) Dessa siffror återspeglar inte det faktiska intäktsbeloppet till följd av uppbörden av autodieselavgiften från icke-subventionerade bussföretag. De beräknas på grundval av de mest energisnåla fordonens konsumtion.

Den norska regeringen hävdade att intäkterna av autodieselavgiften översteg de belopp som spenderats
enligt kompensationsordningen. Den allmänna kompensationsnivån var enligt den norska regeringen
därför alltid lägre än 100 %.

I detta avseende hävdade de norska myndigheterna att intäkterna av från autodieselavgiften i verkligheten
var större än beloppet i tabellen ovan. Enligt den norska regeringen byggde det intäktsbelopp som meddelades övervakningsmyndigheten inte på den autodieselavgift som man faktiskt hade tagit ut av de ickesubventionerade bussföretagen, utan på antagandet att de berörda bussföretagen använde de energisnålaste
fordonen (med en konsumtion på 0,315 liter per km). Enligt de norska myndigheterna hade inte alla bussföretag sådana fordon. Om trafikoperatörerna i verkligheten hade högre autodieselkonsumtion än man
antog vid beräkningen av intäkterna skulle siffran på intäkter till följd av autodieselavgiften kanske bli
högre. I så fall skulle kompensationsnivån och således även stödnivån i verkligheten vara lägre än den nivå
som beräknades på grundval av de siffror som lades fram av de norska myndigheterna.

På grund av avsaknaden av kontrollerbar information om det exakta beloppet på intäkterna till följd av den
autodieselavgift som man tagit ut av de expressbussföretag som omfattades av kompensationsordningen
kan övervakningsmyndigheten endast utgå från de siffror som den norska regeringen inlämnat och som
återfinns i tabellen ovan. På grundval av dessa siffror skulle kompensationsnivån ha varit 100 % år 1999,
cirka 109 % år 2000 och 77 % år 2001. Kompensationsnivån, med utgångspunkt från siffrorna ovan,
uppgick således i genomsnitt till 95,3 % under perioden 1999–2001.
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Övervakningsmyndigheten beklagar att siffrorna från den norska regeringen inte gör det möjligt för
myndigheten att fastställa exakt kompensationsnivå. Trots de återstående oklarheterna kan övervakningsmyndigheten dra slutsatsen att den kompensation som beviljats enligt kompensationsordningen i genomsnitt begränsades till merkostnaderna (dvs. de kostnader som autodieselavgiften ledde till, inkl. moms (63)).
Övervakningsmyndigheten noterar dessutom den norska regeringens försäkran om att de belopp enligt
ordningen som översteg erforderligt belopp för kompensationen för konsumtionen hos de mest effektiva
fordonen inte utbetalades. Övervakningsmyndigheten noterar även uttalandet från den norska regeringen
om att utgifter för assistans- och positionskörning inte ersattes till fullo.

(2) Tillfällig och degressiv lättnad från de nya miljöskatterna, i syfte att uppmuntra till minskade föroreningar eller
snabbare införande av ett mer effektivt resursutnyttjade

Övervakningsmyndigheten noterar att själva kompensationsordningen inte är tidsbegränsad. Kompensationsordningens framtid är avhängig av de årliga budgetförslagen från den norska regeringen och de årliga
budgetbeslut som fattas av Stortinget. Den del av kompensationsordningen som skall bedömas enligt 1994
års miljöriktlinjer är dock tidsbegränsad, från och med den 1 januari 1999 till och med den 22 maj 2001,
eller cirka 2½ år (64).

Enligt de siffror som lagts fram av den norska regeringen noterar övervakningsmyndigheten att de belopp
som tilldelats kompensationsordningen minskade mellan 1999–2001 (från 64 miljoner NOK år 1999 till
40,8 miljoner NOK år 2001). Utifrån de siffror som lagts fram av den norska regeringen (65) sänktes
kompensationsnivån under perioden 1999–2001 från 100 % år 1999 till 77 % år 2001. Om kompensationsnivån till följd av tillämpningen av kompensationsordningen år 2002 räknas med (56,9 %), kan en viss
övergripande nedåtgående tendens observeras. Det bör dock noteras att strikt efterlevnad av principen om
degressivitet inte har krävts i Europeiska kommissionens praxis (66).

Å andra sidan var kompensationsnivån under hela den perioden mycket hög. Enligt de siffror som lagts
fram av den norska regeringen uppgick den genomsnittliga kompensationsnivån till 95,3 % (67). Som redan
nämnts återspeglar denna procentsats inte nödvändigtvis den faktiska kompensationsnivån, eftersom dessa
siffror är uppskattningar som bygger på antagen konsumtion av autodiesel för enbart de mest energisnåla
fordonen.

Man får inte glömma att den beviljade kompensationen täcker en stor del av kostnaderna för autodieselavgiften endast i de fall där trafikoperatörerna har en fordonspark som består enbart av vad som anses vara
de mest energisnåla fordonen. Jämfört med situationen före 1999 då bussföretagen var helt och hållet
befriade från autodieselavgiften, är det rimligt att anta att trafikoperatörerna har ett incitament att minimera ytterligare kostnader och således ersätta den befintliga fordonsparken med nya energisnåla fordon.
Övervakningsmyndigheten beklagar att den norska regeringen inte har tillhandahållit information om de
berättigade trafikoperatörernas agerande efter avskaffandet av skattebefrielsen och införandet av kompensationsordningen, särskilt när det gäller huruvida dessa trafikoperatörer investerade i fordon som förorenar
mindre. Övervakningsmyndigheten är dock medveten om att godkänt stöd inte omfattades av ett fastställt
tak enligt 1994 års miljöriktlinjer. Kommissionens praxis enligt 1994 års miljöriktlinjer visar att villkoren
för stimulanseffekten hos den berörda beskattningsåtgärden ansågs uppfyllda, förutsatt att skattelättnaden
inte kompenserade för skatten helt och hållet. Under dessa omständigheter ansåg Europeiska kommissionen
att själva skatten uppmuntrade stödmottagarna att minska sina föroreningar (68).
(63) Merkostnaderna till följd av avskaffandet av undantaget från autodieselavgiften utgörs av både själva autodieselavgiften och momsen på avgiften. Det bör understrykas att merkostnaderna dock inte inbegriper kostnaderna på grund
av den moms som tas ut på priset på själva autodieseln.
(64) Se statligt stöd NN 75/2002 — Finland, där kommissionen ansåg att kravet på att stödet skulle vara tillfälligt
uppfylldes eftersom varaktigheten av den ordning som skulle bedömas enligt 1994 års miljöriktlinjer begränsades till
cirka 4 år. Se även de statliga stöden NN 3a/2001 och NN 4a/2001 — Sverige, där Europeiska kommissionen ansåg
att frågan om huruvida stödet var tillfälligt var irrelevant.
65
( ) Se förklaringen på s. 33 när det gäller beräkningen av kompensationsnivå.
66
( ) Se kommissionens beslut i fotnot.
(67) Se förklaringen på s. 33 när det gäller beräkningen av kompensationsnivå.
(68) Se exempelvis de statliga stöden NN 3a/2001 och NN 4a/2001 — Sverige, ”Förlängning av stödordningen för
nedsättning av koldioxidskatten”. Ordningen bedömdes delvis enligt miljöriktlinjerna från 1994 och delvis enligt de
nya miljöriktlinjerna. Se även statligt stöd N 575a/1999 — Tyskland, ”Fortsättning på miljöskattereform”.
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(3) Behovet av att kompensera för minskad konkurrenskraft

Enligt riklinjerna kan tillfällig lättnad från miljöskatter tillåtas om detta krävs för att kompensera för
minskad konkurrenskraft.

Avskaffandet av befrielsen från autodieselavgiften för bussföretag ledde till en ytterligare börda för de
företag som tillhandahåller persontransporter i linjetrafik. Den norska regeringen uppskattade denna kostnadsökning till cirka 8 % av företagens sammanlagda kostnader per km. Expressbussföretagen konkurrerar
om de passagerare som annars skulle använda privatbil. Offentliga transporter orsakar mindre föroreningar
än privatbilismen. Enligt undersökningar om de externa kostnaderna för transporter i Europa (som även
innefattar Norge) är de genomsnittliga externa kostnaderna för att använda bilen (inbegripet externa
faktorer såsom luftföroreningar, klimatförändringar och olyckor) mer än dubbelt så stora som de externa
kostnaderna för användningen av bussar (69). För närvarande finns det inget övergripande system som
säkerställer att dessa externa kostnader internaliseras till fullo i de olika transportformerna och således
återspeglas i marknadspriserna. Enligt den norska regeringen återspeglar kostnaderna för att använda en
privatbil för närvarande inte de externa kostnader som detta transportsätt medför. Den kompensation som
beviljas de trafikoperatörer som tillhandahåller persontransporter i linjetrafik kan därför tolkas som en
kompensation för de obetalda externa kostnader som orsakas genom privatbilismen. En sådan åtgärd är
den andra bästa lösningen i avsaknad av ett övergripande system där externa kostnader på grund av transportsystemet internaliseras. Med tanke på de särskilda förutsättningarna på marknaden för persontransporter i linjetrafik anser övervakningsmyndigheten det befogat att anta åtgärder för att säkra konkurrensställningen för persontransporter i linjetrafik i förhållande till användningen av privatbilen, som ett
alternativt transportsätt.

(4) Kompensationsordningen strider inte mot det gemensamma intresset

Övervakningsmyndigheten vill slutligen påpeka att stödet för lokala och regionala persontransporter ligger
i de avtalsslutande parternas gemensamma intresse. I sitt meddelande av den 10 juli 1998 ”Att utveckla ett
trafiknät för alla”, hävdar Europeiska kommissionen följande: ”Ett väl fungerande europeiskt transportsystem förutsätter goda och hållbara transporter. Det bidrar till den ekonomiska utvecklingen och
sysselsättningen och minskar trafikstockningarna. Det bidrar till en renare miljö genom att energiförbrukning, buller och föroreningskällor minskar. Det minskar den sociala utslagningen genom att människor
utan bil kan nå arbetsplatser, skolor, affärer, sjukvårdsanläggningar och fritidsanläggningar — med tanke
på att kvinnor, ungdomar, äldre, arbetslösa och handikappade personer är särskilt beroende av kollektivtrafiken.”

På grundval av dessa överväganden godkände Europeiska kommissionen bland annat en skattelättnad för
de företag som tillhandahåller lokala persontransporter i Tyskland (70). Liksom i föreliggande fall beviljades
lättnaden från avgiften för mineraloljor i Tyskland endast de trafikoperatörer som tillhandahöll persontransporter i linjetrafik, medan tillfällig trafik inte omfattades av lättnaden.

Klaganden hävdade att kompensationsordningen snedvrider konkurrensen mellan de företag som tillhandahåller persontransporter i linjetrafik och dem som utövar tillfällig trafik. I detta avseende hänvisade han
särskilt till vissa färdrutter där båda dessa typer av företag konkurrerar direkt med varandra.

Som förklaras ovan delar övervakningsmyndigheten denna åsikt. Kompensationsordningens snedvridande
effekter är dock enligt övervakningsmyndighetens åsikt inte större än vad som krävs för att kompensationsordningens mål skall uppnås.
(69) Dessa siffror bygger på en undersökning som utfördes av INFRAS och IWW år 2000. De nämns i vitboken ”Den
gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden”.
(70) Statligt stöd N 575a/99 — Tyskland, ”Fortsättning på miljöskattereform” och statligt stöd N 449/2001 — Tyskland,
”Fortsättning på ekologisk skattereform efter den 31 mars 2002”, som återfinns på Internet (end. tyska):
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/industrie/n575a-99.pdf resp. http://europa.eu.int/comm/
secretariat_general/sgb/state_aids/industrie/n449-01.pdf
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Övervakningsmyndigheten noterar att de trafikoperatörer som är berättigade till stöd enligt kompensationsordningen tillhandahåller persontransporter i linjetrafik på grundval av en licens som utfärdats av de lokala
myndigheterna. När licensen utfärdas tar man hänsyn till allmänhetens intresse med avseende på ett
adekvat utbud av transporttjänster. Expressbussar kan därför anses utgöra en integrerad del av det kollektiva transportsystemet i Norge. De är ofta det enda kollektiva transportsättet och det enda alternativet till
privatbilen. Dessa omständigheter motiverar offentligt stöd för expressbussar för tillhandahållande av
persontransporter i linjetrafik.

Det faktum att tillfällig trafik på vissa färdrutter tillhandahålls i konkurrens med linjetrafik påverkar inte
den övergripande bedömningen. Avregleringen av marknaden för tillfällig trafik kan leda till överlappningar
av transportutbudet mellan operatörer av linjetrafik och operatörer av tillfällig trafik. Detta innebär dock
inte ett ifrågasättande av behovet av att kompensera expressbussföretagen med hänsyn till att privatbilismen är den dominerande transportformen.

När det gäller snedvridningen av konkurrensen mellan linjetrafik och tillfällig trafik hänvisar övervakningsmyndigheten också till den försäkran som den norska regeringen har givit, om att kompensation endast
beviljas med avseende på linjetrafik. Expressbussföretag som utövar tillfällig trafik är därför inte berättigade
till utbetalningar enligt kompensationsordningen. När det gäller de påstådda snedvridande effekterna av att
expressbussföretag lägger om sina färdrutter för att köra passagerare till turistmål, anser övervakningsmyndigheten att en omläggning av rutter med hänsyn till förändringar av efterfrågan inte innebär att man bör
ifrågasätta kvalificeringen av den berörda tjänsten som ”linjetrafik” i den mening som avses i artikel 2.1 i
rådets förordning (EG) nr 12/98 (71). Enligt de norska myndigheterna har avvikelser från den ursprungliga
tidtabellen godkänts endast som en del av skyldigheterna om allmän trafikplikt, som specificeras i den
berörda trafikoperatörens licens. Dessa transporttjänster utgör således fortfarande en del av de persontransporter i linjetrafik som den berörda trafikoperatören tillhandahåller. Det faktum att bestämmelseorten för
vissa reguljära färdrutter är ett turistmål förändrar inte transporttjänstens art från linjetrafik till tillfällig
trafik. De påstådda snedvridande effekterna av den assistanskörning och positionskörning som expressbussföretag använder för att erbjuda turisttjänster för grupper, förefaller inte vara ett resultat av tillämpningen
av kompensationsordningen som sådan. Om de tjänster som klaganden hänvisar till måste kvalificeras som
”tillfällig trafik” i den mening som avses i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 12/98, skulle de inte
berättiga till kompensation.

I ljuset av ovan nämnda överväganden anser övervakningsmyndigheten att de snedvridande effekterna av
kompensationsordningen är begränsade till vad som krävs för att säkerställa det uppsatta målet, att bibehålla konkurrenssituationen för persontransporter i linjetrafik gentemot privatbilen.

b) Bedömning enligt de nya miljöriktlinjerna

De nya miljöriktlinjerna innehåller särskilda regler som är tillämpliga på allt driftsstöd i form av skattenedsättningar eller skattebefrielser. Punkt 42 lyder enligt följande: ”När avgifter som drabbar vissa verksamheter införs av miljöskäl kan Efta-staterna finna det nödvändigt med tillfälliga undantag för en del företag,
särskilt då en harmonisering saknas på europeisk nivå eller då vissa företag tillfälligt riskerar att förlora sin
internationella konkurrenskraft. […] Vid bedömningen av om sådana åtgärder uppfyller villkoren för
undantag från det allmänna förbud på statligt stöd som anges i artikel 61.1 måste man, bland annat, utröna
om avgiften i fråga motsvarar en avgift som skall införas inom Europeiska gemenskapen till följd av ett
gemenskapsbeslut. Denna aspekt är viktig vid bedömningen av om det finns en risk för att skattebetalaren
förlorar i konkurrenskraft.”
(71) I artikel 2.1 står följande: ”Trafikens reguljära karaktär påverkas inte av att villkoren för att bedriva trafiken
anpassas.”
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(1) Undantag på 10 år från de nya miljöskatter som motsvarar harmoniserade gemenskapsskatter

Enligt punkt 46.1 b i miljöriktlinjerna kan undantag från de nya miljöavgifterna vara motiverade under en
tioårsperiod som inte är degressiv, om den avgift som motsvarar en harmoniserad gemenskapsavgift ligger
över gemenskapsnormen, förutsatt att det belopp som företagen faktiskt betalar efter nedsättning är högre
än gemenskapens minimibelopp, i syfte att uppmuntra företagen att vidta åtgärder för att förbättra miljöskyddet.

Mot bakgrund av detta bedömde övervakningsmyndigheten huruvida de nivåer på autodieselavgiften som
fastställs i norsk lag överstiger de tillämpliga nivåerna i Europeiska gemenskapen.

Enligt artikel 5.1 i direktiv 92/82/EEG fastställs minimisatsen för diesel (dieselbrännolja som används som
drivmedel) till 245 euro per 1 000 liter (eller 0,245 euro per liter). Uttryckt i norska kronor låg minimisatsen för mineralolja på 2,037 NOK per liter år 2001 (72) och 1,96 NOK per liter år 2002 (73).

De tillämpliga satserna för autodieselavgiften i Norge uppgick år 2001 till 3,44 NOK per liter (viktad
genomsnittlig skattesats som tillämpades under den period som de nya miljöriktlinjerna omfattar) och
3,43 NOK per liter år 2002. Dessa satser ligger över de tillämpliga satserna inom Europeiska gemenskapen.

Övervakningsmyndigheten bedömde dessutom huruvida de bussföretag som omfattas både av autodieselavgiften och kompensationsordningen fortfarande skulle betala mer än den minimisats för diesel som
fastställs i EG:s direktiv om mineraloljor.

På grundval av de tillämpliga autodieselavgifterna (inkl. moms) för år 2001 och år 2002 och den kompensationsnivå (stödnivå) som anges i tabellen ovan (74) beräknade övervakningsmyndigheten den autodieselavgift som de trafikoperatörer som omfattas av kompensationsordningen faktiskt hade betalat. Denna beräkning ger följande bild: Den avgift som bussföretagen faktiskt betalade år 2001 har beräknats till 0,79 NOK
per liter (75). Detta ligger under gemenskapens tillämpliga minimisats för mineralolja, som låg på
2,037 NOK per liter. Den avgift som bussföretagen faktiskt betalade år 2002 har beräknats till 1,47 NOK
per liter (76). Detta ligger under gemenskapens tillämpliga minimisats för mineralolja, som låg på
1,96 NOK per liter.

Även om den faktiska kompensationsnivån ligger lägre än vad siffrorna från den norska regeringen visar är
övervakningsmyndigheten, på grund av bristen på exakt information i detta avseende, inte i position att
fastställa att de belopp som expressbussföretagen faktiskt har betalat överstiger gemenskapens minimisatser.

Övervakningsmyndigheten anser därför inte att ett undantag på 10 år kan motiveras i föreliggande fall.
(72) Denna beräkning bygger på växelkursen 8,3145 NOK = 1 EUR, som övervakningsmyndigheten fastställde för 2001.
(73) Denna beräkning bygger på växelkursen 8,0105 NOK = 1 EUR, som övervakningsmyndigheten fastställde för 2002.
Se övervakningsmyndighetens webbplats:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html
(74) Se förklaringen på s. 33 när det gäller beräkningen av kompensationsnivå.
75
( ) Detta är resultatet av en kompensationsnivå på 77 % (dvs. den skatt som faktiskt betalas utgör 23 % av den tillämpliga skattesatsen). Den tillämpliga skattesatsen var från och med den 1 januari 2001 till och med den 30 juni 2001
fastställd till 3,77 NOK per liter och från och med den 1 juli 2001 till 3,37 NOK per liter. Den viktade genomsnittliga skattesatsen för den period som omfattas av de nya miljöriktlinjerna uppgick därför till cirka 3,44 NOK per
liter.
(76) Detta är resultatet av en kompensationsnivå på 57 % (dvs. den skatt som faktiskt betalas utgör 43 % av den tillämpliga skattesatsen). Skattesatsen för 2002 fastställdes till 3,43 NOK per liter.
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(2) Undantag på 5 år för de nya miljöskatter som motsvarar gemenskapsskatterna
Enligt andra stycket i punkt 48 i miljöriktlinjerna, kan Eftastaten dock ”…bevilja driftsstöd enligt punkterna
40 och 41 under förutsättning att den beviljade sänkningen uppfyller de villkor som anges i dessa punkter.
Om avgiften motsvarar en avgift som harmoniserats på gemenskapsnivå måste ett uttryckligt godkännande
om undantag från gemenskapens minimiavgift föreskrivas i motsvarande gemenskapsbestämmelse om
avgiftsharmonisering.”

a) Tillfällig art och stödnivå
I punkt 40 i riktlinjerna står det följande: ”[A]llt driftsstöd som är degressivt får inte beviljas för mer än
fem år. Stödnivån får uppgå till 100 % av merkostnaderna det första året, men skall sedan sänkas linjärt till
0 vid utgången av det femte året.” I punkt 41 i riktlinjerna står det dessutom följande: ”Icke degressivt stöd
kan beviljas i högst fem år, och stödnivån är begränsad till 50 % av merkostnaderna.”
När det gäller kravet på att stödet måste vara tillfälligt noterar övervakningsmyndigheten, som påpekas
ovan, att själva kompensationsordningen inte är tidsbegränsad. Övervakningsmyndigheten noterar även att
Stortinget beslöt att fortsätta att tillämpa kompensationsordningen under 2003, och anslog i detta syfte 30
miljoner NOK.
När det gäller tillåten stödnivå noterar övervakningsmyndigheten att själva kompensationsordningen inte är
inrättad så att stödnivån minskar linjärt från 100 % det första året till 0 vid utgången av det femte året.
Stödet är således inte ”degressivt” i den mening som avses i punkt 40 i riktlinjerna. ”Icke degressivt” stöd
tillåts om dess varaktighet begränsas till fem år och om stödnivån inte överstiger 50 % av merkostnaderna.
På grundval av siffrorna ovan låg kompensationsnivån (stödnivån) år 2001 och år 2002 på 77 % respektive
57 %, (under tvåårsperioden uppgick stödnivån i genomsnitt till 67 %) (77).
Kompensationsordningen innehåller dessutom inte några bestämmelser för att säkerställa att den genomsnittliga kompensationsnivån under femårsperioden begränsas till 50 % av merkostnaderna till följd av
autodieselavgiften.

b) Undantag från gemenskapens miniminivåer
Enligt punkt 44 b i riktlinjerna skall ett undantag som leder till att de företag som omfattas betalar mindre
än gemenskapens miniminivå anses vara oförenligt med artikel 61 i EES-avtalet ”[o]m ett sådant undantag
inte beviljas inom Europeiska gemenskapen genom direktivet i fråga.” Om ett sådant undantag beviljas
”kan övervakningsmyndigheten komma att betrakta det som förenligt med artikel 61 i den utsträckning det
är nödvändigt och inte är oproportionerligt mot bakgrund av de mål som eftersträvas inom EES. Vid ett
sådant undantag fäster övervakningsmyndigheten särskilt stor vikt vid att stödet måste vara strikt tidsbegränsat.”
Enligt siffror från den norska regeringen förefaller de trafikoperatörer som omfattas av kompensationsordningen betala mindre än gemenskapens minimibelopp.
Även om kompensationen begränsades till 50 % av kostnaderna på grund av autodieselavgiften, vilket krävs
i punkt 41 i miljöriktlinjerna, skulle den autodieselavgift som de berättigade bussföretagen betalar ligga
under den harmoniserade miniminivån: År 2001 skulle det belopp som trafikoperatörerna måste betala ha
uppgått till 1,71 NOK per liter med en harmoniserad nivå på 2,037 NOK per liter. År 2002 skulle
beloppet ha uppgått till 1,72 OK per liter, med en harmoniserad nivå på 1,96 NOK per liter.
Eftersom den norska regeringen underlät att inlämna information så att övervakningsmyndigheten kunde
fastställa den exakta kompensationsnivån, antar övervakningsmyndigheten, på grundval av ovan nämnda
överväganden, att det belopp på autodieselavgiften som de trafikoperatörer som var berättigade enligt
kompensationsordningen faktiskt hade betalat låg under den harmoniserade nivå för mineralolja som anges
i direktivet om mineraloljor.
(77) Se förklaringen på s. 33 när det gäller beräkningen av kompensationsnivå.
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Enligt punkt 44 i miljöriktlinjerna måste övervakningsmyndigheten därför bedöma huruvida lättnaden från
autodieselavgiften kunde ha tillåtits inom EG.

Genom artikel 8.2 led c i direktiv 92/81/EEG får EG:s medlemsstater helt eller delvis tillämpa skattebefrielse
eller nedsatta skattesatser för mineraloljor som används vid passagerartrafik. Den 12 mars 2001 antog
Europeiska gemenskapernas råd ett beslut om att för flera medlemsstater i EG tillåta befrielse från skatten
på mineraloljor, främst för fordon för offentliga lokala persontransporter (78).

Kompensationsordningen är inte begränsad till lokal trafik, utan omfattar även regional och interregional
trafik.

När det gäller frågan om huruvida en lättnad från autodieselavgiften kunde ha tillåtits inom Europeiska
gemenskapen noterar övervakningsmyndigheten till att börja med att artikel 8.2 i direktivet om mineraloljor inte begränsar undantagsmöjligheterna till lokala persontransporter. Undantag för regionala och
interregionala persontransporter förefaller därför inte kunna uteslutas.

Övervakningsmyndigheten anser dessutom att motiveringen för en kompensationsordning för persontransporter i linjetrafik inte gäller för lokala transporter. Den information som övervakningsmyndigheten
förfogar över visar inte att konkurrenssituationen för expressbussföretag som en del av det kollektiva transportsystemet gentemot privatbilismen är avsevärt bättre på regionala eller interregionala färdrutter än på
lokala färdrutter. Övervakningsmyndigheten tog även hänsyn till de särskilda geografiska omständigheterna
i Norge och det faktum att bussar i linjetrafik, på grund av det begränsade järnvägsnätet, ofta är det enda
kollektiva transportsättet och det enda alternativet till privatbilen.

Enligt punkt 44.b i miljöriktlinjerna skall övervakningsmyndigheten fortfarande undersöka huruvida det
berörda undantaget är nödvändigt, och inte oproportionerligt i ljuset av de mål som eftersträvas inom EES,
och strikt tidsbegränsat. I punkt 45 i riktlinjerna står det dessutom att ”…de aktuella skattebestämmelserna
i väsentlig grad [skall] bidra till skyddet av miljön. Man måste försäkra sig om att undantagen eller avgiftsbefrielsen inte genom sin beskaffenhet motverkar de eftersträvade övergripande målen.”

Mot bakgrund av att de trafikoperatörer som omfattas av kompensationsordningen tidigare undantogs helt
och hållet från autodieselavgiften, ökar avskaffandet av denna skattebefrielse och den partiella lättnaden
från dessa merkostnader trafikoperatörernas kostnader och uppmuntrar dem därmed att minska föroreningarna, bland annat genom att investera i mer energisnåla fordon. Kompensationsordningen är dessutom
avsedd att upprätthålla konkurrenssituationen för persontransporter i linjetrafik gentemot privatbilismen,
som leder till högre externa kostnader än de kollektiva transportsätten. Mot bakgrund av dessa överväganden bidrar avskaffandet av befrielsen från autodieselavgiften, tillsammans med kompensationsordningen, till att miljömålen uppnås. Som påpekas ovan anses de snedvridande effekterna av kompensationsordningen, särskilt när det gäller tillhandållandet av linjetrafik, vara begränsade till vad som krävs för att
målen skall uppnås.

Som diskuteras ovan är kompensationsordningen dock varken tidsbegränsad, eller så innehåller den
nödvändiga garantier för att det statliga stöd som beviljas enligt ordningen begränsas till 50 % av de extra
produktionskostnaderna. Som nämns ovan visar inte den information som de norska myndigheterna har
inlämnat med avseende på tillämpningen av kompensationsordningen år 2001 och år 2002 att taket på
50 % har respekterats.
(78) Se fotnot 37.
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För att säkerställa förenlighet med miljöriktlinjerna anser övervakningsmyndigheten därför det nödvändigt
att begära att den norska regeringen begränsar varaktigheten för kompensationsordningen till fem år med
början då de nya miljöriktlinjerna börjar tillämpas. Detta innebär att varaktigheten för kompensationsordningen måste begränsas till senast den 22 maj 2006.

Övervakningsmyndigheten anmodar dessutom den norska regeringen att se till att all den kompensation
som beviljas enligt kompensationsordningen för expressbussföretag begränsas till 50 % av merkostnaderna
till följd av autodieselavgiften. Alla de belopp som beviljas expressbussföretag och som överstiger detta tak
måste anses oförenliga med EES-avtalet och måste återkrävas från mottagaren.

c) Slutsatser enligt artikel 61.3 c i EES-avtalet, i kombination med miljöriktlinjerna

Den kompensationsordning för expressbussföretag som tillämpades från och med den 1 januari 1999 till
och med den 22 maj 2001 uppfyller de krav som anges i 1994 års miljöriktlinjer. Allt det stöd som beviljats enligt kompensationsordningen under denna period kan anses vara förenligt med EES-avtalet.

Den kompensationsordning för expressbussföretag som tillämpas från och med den 23 maj 2001 kan
anses vara förenlig med EES-avtalet, förutsatt att den är tidsbegränsad, dvs. till fem år från och med
ikraftträdandet för de nya miljöriktlinjerna, och att den kompensation som beviljas expressbussar begränsas
till 50 % av merkostnaderna till följd av autodieselavgiften med avseende på persontransporter i linjetrafik.
Ingen kompensation får beviljas för kostnader till följd av autodieselavgiften i samband med andra transporttjänster (dvs. tillfällig trafik i den mening som avses i artikel 2.3 i förordning 12/98 eller godstransporter).

Alla de belopp som beviljas enligt kompensationsordningen från och med den 23 maj 2001 och som
överstiger detta tak måste anses oförenliga med EES-avtalet och måste återkrävas från mottagaren. När det
gäller den framtida tillämpningen av kompensationsordningen måste den norska regeringen vidta åtgärder
som garanterar att den kompensation som beviljas enligt kompensationsordningen inte överstiger 50 % av
merkostnaderna till följd av autodieselavgiften.

3. SLUTSATSER

Kompensationsordningen för expressbussföretag (på grundval av statsbudgeten, kapitel 1330, post 71)
kvalificeras som ”nytt stöd” i den mening som avses i artikel 1.3 i protokoll 3 till övervaknings- och
domstolsavtalet. Den trädde i kraft utan övervakningsmyndighetens godkännande och skall därför betraktas
som ”otillåtet enligt procedurreglerna” i enlighet med kapitel 6 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för
statligt stöd.

Övervakningsmyndigheten ifrågasätter inte finansieringen av persontransporter i linjetrafik i allmänhet. All
sådan finansiering måste dock ske i enlighet med gällande EES-regler för statligt stöd.

Övervakningsmyndigheten anser inte att den norska regeringen har visat att kompensationsordningen för
expressbussföretag uppfyller kraven i rådets förordning (EEG) nr 1191/69. Som den påpekar ovan utesluter
inte denna slutsats att de expressbussföretag som tillhandahåller persontransporter i linjetrafik kan kompenseras för kostnader på grund av de skyldigheter om allmän trafikplikt som åläggs dem. All sådan kompensation måste ske i enlighet med reglerna i rådets förordning (EEG) nr 1191/69.
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Å andra sidan anser övervakningsmyndigheten att avskaffandet av befrielsen från autodieselavgiften för
bussar tillsammans med kompensationsordningen för persontransporter i linjetrafik kan anses vara förenliga med miljömålen. De expressbussföretag som tillhandahåller persontransporter i linjetrafik utgör en del
av det kollektiva transportsystemet i Norge. Offentliga transporter ger lägre externa kostnader än privatbilismen. I avsaknad av ett övergripande system för att internalisera externa kostnader för alla transportsätt,
kan kompensationen för kollektiva transporter anses vara motiverad för att bibehålla konkurrensställningen
gentemot privatbilismen.

Eftersom kompensationsordningen täcker perioden från och med den 1 januari 1999 var övervakningsmyndigheten tvungen att bedöma kompensationsordningen både enligt miljöriktlinjerna för 1994 och de
nya miljöriktlinjerna. Eftersom kompensationsordningen kan anses vara förenlig med 1994 års miljöriktlinjer kan en fortsättning av den från och med den 23 maj 2002 anses vara förenlig endast om den är tidsbegränsad och om de kompensationsbelopp som beviljas till expressbussföretagen begränsas till 50 % av
merkostnaderna till följd av autodieselavgiften.

Tidsbegränsningen innebär att tillämpningen av kompensationsordningen måste begränsas till senast den
23 maj 2006. Trafikoperatörerna bör informeras om kompensationsordningens begränsade varaktighet.

Begränsningen av kompensationen till 50 % av merkostnaderna förutsätter att den norska regeringen
begränsar alla framtida kompensationer till 50 % av merkostnaderna till följd av autodieselavgiften, och att
den undersöker om de betalningar som har gjorts enligt kompensationsordningen sedan den 23 maj 2001
till enskilda expressbussföretag var förenliga med taket på 50 %. All den kompensation som överstiger taket
anses oförenlig med artikel 61.3 c i EES-avtalet, i kombination med miljöriktlinjerna. När det gäller de
utbetalningar som redan har skett där det beviljade kompensationsbeloppet överstiger taket på 50 % skall
det överstigande beloppet, inklusive ränta, återkrävas från stödmottagaren.

Alla överstigande belopp måste återkrävas från expressbussföretagen enligt de förfaranden som föreskrivs i
nationell rätt under förutsättning att dessa förfaranden inte medför att det i praktiken är omöjligt att
verkställa den enligt gemenskapsrätten obligatoriska återbetalningen. Dessa nationella förfaranden får inte
heller leda till ett åsidosättande av principen om likvärdighet i förhållande till liknande rent nationella
tvister (79).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Kompensationsordningen för expressbussföretag (kapitel 1330, post 71 i statsbudgeten) utgör nytt statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet. Kompensationsordningen har genomförts i
strid med den norska regeringens skyldigheter enligt artikel 1.3 i protokoll 3 till övervaknings- och
domstolsavtalet, och utgör därför stöd som är ”otillåtet enligt procedurreglerna” enligt kapitel 6 i
övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd.
2. Kompensationsordningen för bussföretag i dess tillämpade form från och med den 1 januari 1999 till
och med den 22 maj 2001 är förenlig med EES-avtalet, särkilt artikel 61.3 c i detta, i kombination med
kapitel 15 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd som antogs år 1994.
3. Kompensationsordningen för expressbussföretag i dess tillämpade form från och med den 23 maj 2001
är förenlig med EES-avtalet, särskilt artikel 61.3 c i detta, i kombination med kapitel 15 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd, ändrade år 2001, under förutsättning av följande:
a) Kompensationsordningen skall begränsas till fem år, med början den 23 maj 2001.
(79) EG-domstolens dom av den 13 juni 2002 i mål C-382/99, Konungariket Nederländerna mot Europeiska kommissionen, REG 2002, s. I-5163, punkt 90.
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b) Den kompensation som beviljas enligt ordningen får inte överstiga 50 % av kostnaderna till följd av
autodieselavgiften med avseende på tillhandahållandet av persontransporter i linjetrafik.
4. Utbetalningar som gjorts enligt kompensationsordningen från och med den 23 maj 2001, och som
överstiger det tillåtna stödbelopp som anges i punkt 3, är oförenliga med EES-avtalet.
5. Oförenligt stöd enligt punkt 4 skall återkrävas från stödmottagarna. Återbetalningen skall ske omedelbart och i enlighet med förfarandena i nationell lagstiftning, förutsatt att dessa medger att beslutet
verkställs omedelbart på ett effektivt sätt. Det stöd som återkrävs skall innefatta ränta från och med den
dag stödet stod till mottagarens förfogande till och med den dag det återbetalades. Räntan skall beräknas
på grundval av den referensränta som används för att beräkna bidragsekvivalenten för regionalt stöd.
6. Den norska regeringen anmodas att vidta de åtgärder som krävs för efterlevnad av punkterna 3 och 5
med omedelbar verkan. När det gäller den tidsbegränsning som anges i punkt 3 a skall den norska regeringen utan dröjsmål informera stödmottagare om tidsbegränsningen av den nuvarande kompensationsordningen till senast den 23 maj 2006. När det gäller efterlevnad av villkoren i punkterna 3 b och 5
uppmanas den norska regeringen att undersöka om betalningarna till enskilda expressbussföretag sedan
den 23 maj 2001 enligt kompensationsordningen var förenliga med taket på 50 %.
7. Den norska regeringen uppmanas att informera övervakningsmyndigheten inom två månader efter
mottagandet av detta beslut om vilka åtgärder som vidtagits för att följa föreliggande beslut.
8. Detta beslut riktar sig till kungariket Norge.

Utfärdat i Bryssel den 16 juli 2003.
För Eftas övervakningsmyndighet
Einar M. BULL

Ordförande

