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II
(Icke-lagstiftningsakter)

INTERNATIONELLA AVTAL
Information om ikraftträdandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska
unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som
åtföljer avtalet
Efter undertecknandet den 14 januari 2019 meddelade Europeiska unionen och Konungariket Marocko den 4 mars
2019 och den 18 juli 2019 att de hade slutfört de interna förfaranden som krävs för att ingå avtalet.
I enlighet med artikel 17 i avtalet träder partnerskapsavtalet om hållbart fiske, dess genomförandeprotokoll och den
skriftväxling som åtföljer avtalet således i kraft den 18 juli 2019.
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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1248
av den 22 juli 2019
om åtgärder för att minska ett allvarligt hot mot bevarandet av det östra beståndet av torsk (Gadus
morhua) i Östersjön
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den
gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om
upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (1),
särskilt artikel 12.1, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013 får kommissionen vidta nödåtgärder vid vederbörligen
motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet i samband med att det föreligger ett allvarligt hot mot bevarandet
av de marina biologiska resurserna. Kommissionen kan efter en motiverad begäran från en medlemsstat eller på
eget initiativ, i syfte att minska hotet, anta sådana nödåtgärder i form av genomförandeakter med omedelbar
verkan, och dessa ska tillämpas under en period på högst sex månader.

(2)

Enligt artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 (2) ska dessutom korrigerande
åtgärder vidtas när vetenskaplig rådgivning visar att lekbeståndets biomassa för ett fiskbestånd som omfattas av
den förordningen ligger under den referenspunkt under vilken reproduktionskapaciteten kan vara nedsatt. Dessa
korrigerande åtgärder ska säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till en nivå över den nivå som kan
ge maximal hållbar avkastning (MSY).

(3)

Enligt vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices) har det östra beståndet av torsk
(Gadus morhua) i Östersjön en ohållbart låg biomassa på grund av en kombination av minskande rekrytering,
miljöfaktorer och förändringar i ekosystemet. Detta leder till en hög naturlig dödlighet och en alltför hög
fiskedödlighet mot bakgrund av beståndets status. Beståndet är i kris och antas ha nedsatt reproduktionspotential.
Rekryteringen under 2017 var den lägsta som registrerats i Ices tidsserie, och rekryteringen under 2018 kan ha
varit ännu lägre. Lekbeståndets biomassa är på en av de lägsta nivåer som observerats historiskt och biomassan
för torsk av kommersiell storlek är för närvarande på den lägsta nivå som observerats sedan 1950-talet.
Dessutom bedömer Ices att biomassan kommer att ligga kvar under referenspunkten för hållbarhet på medellång
sikt även om inget fiske bedrivs. I sina beståndsutlåtanden för 2020 rekommenderar Ices därför nollfångst.

(4)

Bevarandet av det östra torskbeståndet i Östersjön är allvarligt hotat på grund av den risk för allvarlig skada på
beståndets reproduktionskapacitet som den kraftiga minskningen av lekbeståndets biomassa innebär. Ices anser
också att allt fiske, oavsett omfattning, kommer att inriktas på de få återstående torskarna av kommersiell storlek,
och därmed ytterligare försämra beståndets struktur och minska dess redan historiskt låga reproduktionspotential.
Den huvudsakliga lekperioden för det östra torskbeståndet pågår dessutom från maj till augusti. Det finns därför
vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet för att anta nödåtgärder. För det första ligger det
östra torskbeståndets biomassa på en så farligt låg nivå att beståndet inte längre kan förnya sig och därför hotas
av kollaps, för det andra skulle ett fortsatt fiske på beståndet öka risken för kollaps och för det tredje pågår den
huvudsakliga lekperioden just nu.

(5)

Nödåtgärder vidtagna av medlemsstaterna i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 1380/2013 skulle inte
vara tillräckliga för att avhjälpa situationen, eftersom de inte skulle säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt i alla
områden där beståndet förekommer. Dessutom är det inte alla medlemsstater som i detta skede har vidtagit eller
avser att vidta sådana åtgärder. Slutligen kunde medlemsstaterna, vid mötet i gruppen för medlemsstater runt
Östersjön (BaltFish) den 4 juni 2019, inte enas om ett gemensamt tillvägagångssätt.

(1) EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av
torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).
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(6)

I avsaknad av tillräckliga åtgärder från medlemsstaternas sida och med tanke på att det är brådskande att agera
för att undvika en ytterligare försämring av beståndets struktur och en minskning av dess reproduktionspotential,
är det lämpligt att föreskriva korrigeringsåtgärder på unionsnivå på grundval av artikel 12 i förordning (EU)
nr 1380/2013.

(7)

Förvaltningsområdet för det östra torskbeståndet i Östersjön omfattar Ices-delsektionerna 25–32. I Ices-delsektion
24 förekommer torsk både från det östra beståndet och från det västra beståndet, men större delen av fångsterna
tas från det östra beståndet. För att ge ett tillräckligt skydd för det östra beståndet och för att undvika en
koncentration av fångster av torsk från det östra beståndet i Ices-delsektion 24 är det viktigt att nödåtgärderna
även omfattar Ices-delsektion 24.

(8)

Mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden bör fiske på det östra beståndet förbjudas fram till årsskiftet. Åtgärden
måste dock också stå i proportion till syftet.

(9)

Enligt Ices är förekommer torsk liten omfattning i Ices-delsektionerna 27–32 och fångsterna är mycket små.
Eftersom genomförandet av åtgärderna i denna förordning innebär en icke försumbar börda för administrationen
och yrkesfiskarna skulle det vara oproportionerligt att i tillämpningsområdet för denna förordning inkludera de
områden där torsk från det östra beståndet knappast förekommer.

(10)

Dessutom är det i delsektion 24 lämpligt att från förbudet undanta torskfiske upp till sex nautiska mil från kusten
i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter, som utförs av fartyg med en längd på mindre än 12 meter
och som använder passiva redskap, eftersom det huvudsakligen är torsk från det västra beståndet som
förekommer i de grunda kustområdena inom delsektion 24.

(11)

Med tanke på de potentiellt allvarliga socioekonomiska konsekvenserna av ett totalt fiskestopp, är det dessutom
lämpligt att åtgärderna främst avser riktat torskfiske, t.ex. det riktade demersala trålfisket, som står för den
absolut största delen av fångsterna av torsk från det östra beståndet i delsektionerna 24, 25 och 26. Omvänt är
det lämpligt att från förbudet undanta de oundvikliga bifångsterna i fiskeverksamhet som inte är inriktad på torsk
och som utförs antingen med aktiva redskap med en maskstorlek på högst 45 mm i delsektionerna 24, 25 och
26, eller av fartyg med en längd på mindre än 12 meter som fiskar med passiva redskap i delsektionerna 25–26,
eller i delsektion 24 upp till sex nautiska mil från kusten i områden där vattendjupet är mer än 20 meter och,
oberoende av vattendjup, mer än sex nautiska mil från kusten. Undantaget är befogat med tanke på den
begränsade betydelse detta fiske har för de totala torskfångsterna och med beaktande av svårigheten att vid en
och samma tidpunkt fiska med maximal hållbar avkastning på alla bestånd i ett blandfiske. Enligt Ices
uppskattning står de förra för ca 1,5 % av de totala årliga landningarna av torsk från det östra beståndet. Små
bifångstmängder landas av de senare, men eftersom den exakta mängden är okänd bör bifångsten begränsas till
10 % av landningarna vid varje fiskeresa.

(12)

Antalet fartyg med en längd på mindre än 12 meter som använder passiva redskap och fångar torsk som bifångst
bör inte öka jämfört med perioden 1 januari 2018–30 juni 2019. Eftersom unionsfartyg som fiskar med trål,
snurrevad eller liknande redskap med en maskstorlek på högst 45 mm inte kan bedriva riktat fiske efter torsk, är
det inte nödvändigt att begränsa antalet sådana fartyg.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning kommer att föreläggas kommittén för fiske och vattenbruk för
yttrande.

(14)

Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
I denna förordning fastställs nödåtgärder för att minska ett allvarligt hot mot det östra beståndet av torsk (Gadus morhua)
i Östersjön.

Artikel 2
Nödåtgärder
1.
Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg att fiska torsk i Ices-delsektionerna 24, 25 och 26 och att behålla
ombord, överföra, omlasta, bereda ombord eller landa torsk och fiskeriprodukter från torsk som fångats i det området.
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2.
Genom undantag från punkt 1 ska förbudet mot att fiska torsk inte tillämpas på unionsfiskefartyg med en längd
överallt på mindre än 12 meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn eller med bottenlinor, långrevar
(med undantag av drivlinor), handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap i delsektion 24 upp till sex
nautiska mil mätt från baslinjerna i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella
sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna.
3.
De fartyg som avses i punkt 2 ska säkerställa att deras fiskeverksamhet kan övervakas när som helst. Fångster av
torsk som tas av dessa fartyg ska registreras, landas och räknas av mot den relevanta kvoten i enlighet med artikel 15
i förordning (EU) nr 1380/2013.
4.

Genom undantag från punkt 1 ska följande unionsfiskefartyg ta ombord och behålla alla bifångster av torsk:

a) Unionsfiskefartyg som fiskar med trål, snurrevad eller liknande redskap med en maskstorlek på högst 45 mm
i delsektionerna 24, 25 och 26.
b) Unionsfiskefartyg med en längd överallt på mindre än 12 meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller
grimgarn eller med bottenlinor, långrevar (utom drivlinor), handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap
i) i delsektionerna 25–26, eller
ii) i delsektion 24 upp till sex nautiska mil mätt från baslinjerna i områden där vattendjupet är mer än 20 meter
enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna och, oberoende
av vattendjup, mer än sex nautiska mil mätt från baslinjerna.
5.
De fartyg som avses i punkt 4 b ska säkerställa att deras fiskeverksamhet kan övervakas när som helst. De
oavsiktliga bifångster av torsk som tas av dessa fartyg får inte utgöra mer än 10 % av den totala levande fångstvikten av
alla marina biologiska resurser som landas efter varje fiskeresa.
6.
Det undantag som anges i punkt 4 b ska endast tillämpas på unionsfiskefartyg som har registrerat torskfångster
under perioden 1 januari 2018–30 juni 2019. Vid utbyte av ett unionsfiskefartyg som omfattas av det undantaget får
medlemsstaterna tillåta att undantaget tillämpas på ett annat unionsfiskefartyg som uppfyller kraven i punkt 4 b,
förutsatt att antalet unionsfiskefartyg som omfattas av undantaget och deras totala fiskekapacitet inte ökar.
7.
Bifångster som avses i punkt 4 ska registreras, landas och räknas av mot den relevanta kvoten i enlighet med
artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Artikel 3
Ikraftträdande och tillämpningsperiod
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas till och med den 31 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1249
av den 22 juli 2019
om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder
och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 15.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (2) fastställs bestämmelser om strängare offentlig kontroll av
import av de foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga I till den förordningen
(nedan kallad förteckningen) vid de utsedda införselställena till de territorier som anges i bilaga I till förordning
(EG) nr 882/2004.

(2)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 669/2009 ska förteckningen ses över regelbundet och minst två gånger om
året, med beaktande av de informationskällor som anges i den artikeln.

(3)

Förekomsten och relevansen av livsmedelstillbud som nyligen anmälts genom det system för snabb varning för
livsmedel och foder som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (3),
information om medlemsstaternas offentliga kontroller av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung samt
de halvårsvisa rapporter om sändningar av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som medlemsstaterna
lämnar till kommissionen i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 669/2009 visar att förteckningen bör
ändras.

(4)

För sändningar med jackfrukter (Artocarpus heterophyllus) från Malaysia visar uppgifterna från anmälningar som
mottagits via systemet för snabb varning för livsmedel och foder samt informationen om medlemsstaternas
offentliga kontroller att nya risker för människors hälsa uppstått till följd av eventuella föroreningar av bekämp
ningsmedelsrester, vilket kräver strängare offentlig kontroll. När det gäller jordnötter från Förenta staterna visar
dessutom uppgifter från anmälningar som mottagits via systemet för snabb varning för livsmedel och foder att
det finns risker för människors hälsa på grund av möjliga föroreningar av aflatoxiner, vilket kräver strängare
offentlig kontroll. Poster avseende dessa sändningar bör därför införas i förteckningen.

(1) EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om
ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).
3
( ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslag
stiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet
(EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
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(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (4) fastställs ett gränsvärde för vätecyanid (cyanid) i obearbetade
hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor som släpps ut på marknaden till slutkonsumenter. Vidare anges
i kommissionens förordning (EU) 2017/1237 (5) att företagare som släpper ut obearbetade hela, malda, krossade
eller hackade aprikoskärnor på marknaden till slutkonsumenter, på begäran av den behöriga myndigheten ska
lämna bevis för att den saluförda produkten inte överskrider gränsvärdet. För sändningar av obearbetade
aprikoskärnor från Turkiet som är avsedda att släppas ut på marknaden till slutkonsumenter visar uppgifter från
anmälningar som mottagits via systemet för snabb varning för livsmedel och foder att det uppstår nya risker för
människors hälsa på grund av förekomsten av vätecyanid (cyanid), vilket kräver strängare offentlig kontroll. En
post avseende dessa sändningar bör därför införas i förteckningen.

(6)

På grund av den höga frekvensen av bristande efterlevnad av de relevanta kraven i unionslagstiftningen som
upptäckts vid den offentliga kontroll som medlemsstaterna utför i enlighet med förordning (EG) nr 669/2009 är
det dessutom lämpligt att oftare utföra identitetskontroller och fysiska kontroller av te och gojibär från Kina och
paprikor och sparrisbönor från Dominikanska republiken. Posterna avseende dessa sändningar bör därför ändras
i enlighet med detta.

(7)

Förteckningen bör dessutom ändras genom att man minskar antalet identitetskontroller och fysiska kontroller av
aprikoser från Turkiet på grund av den låga frekvensen av bristande efterlevnad av de relevanta kraven i unionslag
stiftningen som upptäckts vid den offentliga kontroll som medlemsstaterna utför i enlighet med förordning (EG)
nr 669/2009. Posterna avseende dessa sändningar bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Den befintliga posten för gojibär från Kina i förteckningen kräver att de behöriga myndigheterna testar denna
vara för vissa bekämpningsmedel, och däri ingår inte nikotin. Det har rapporterats om upprepade upptäckter av
nikotin i gojibär från Kina. Det är därför lämpligt att ändra den befintliga posten för gojibär från Kina i bilaga
I till förordning (EG) nr 669/2009 för att kräva att de behöriga myndigheterna testar denna vara för nikotin.

(9)

Rovor (Brassica rapa spp. Rapa) från Libanon och från Syrien, beredda eller konserverade i saltlake eller med
citronsyra, innebär en lika stor risk som de former av den varan från Libanon och från Syrien som för
närvarande är förtecknade. Förteckningen bör därför ändras så att den omfattar rovor från Libanon och Syrien
som beretts eller konserverats i saltlake eller med citronsyra.

(10)

För att säkerställa enhetlighet och tydlighet bör bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ersättas i sin helhet.

(11)

Förordning (EG) nr 669/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter,
djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
(4) Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen
i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).
(5) Kommissionens förordning (EU) 2017/1237 av den 7 juli 2017 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärdet för
vätecyanid i obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor som släpps ut på marknaden till slutkonsumenter
(EUT L 177, 8.7.2017, s. 36).
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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 22 juli 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA

”BILAGA I
Foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentlig kontroll vid
de utsedda införselställena

Foder och livsmedel
(avsedd användning)

KN-nummer (1)

— Jordnötter, med skal

— 1202 41 00

— Jordnötter, skalade

— 1202 42 00

— Jordnötssmör

— 2008 11 10

Taricunder
nummer

Ursprungsland

Fara

Fysiska kontrol
ler och identi
tetskontroller
(frekvens
i procent)

Bolivia (BO)

Aflatoxiner

50

— Jordnötter, på annat sätt beredda eller — 2008 11 91,
konserverade
2008 11 96,
(Foder och livsmedel)
2008 11 98
— Svartpeppar (Piper)

ex 0904 11 00

10

Brasilien (BR)

Salmonella (2)

20

Gojibär (bocktörne) (Lycium barbarum L.)

ex 0813 40 95,

10

Kina (CN)

20

(Livsmedel – färska, kylda eller torkade)

ex 0810 90 75

10

Bekämpnings
medelsrester (3)
(4) (5)

Sötpaprika (Capsicum annuum)

ex 0904 22 00

11

Kina (CN)

Salmonella (2)

20

0902

Kina (CN)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(6)

20

0709 30 00

Dominikanska
republiken
(DO)

Bekämpnings
medelsrester (3)

20

— 0709 60 10,
0710 80 51

Dominikanska
republiken
(DO)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(7)

50

Egypten (EG)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(8)

20

Etiopien (ET)

Salmonella (2)

50

(Livsmedel – varken krossade eller malda)

(Livsmedel – krossade eller malda)
Te, även aromatiserat
(Livsmedel)
Auberginer (Solanum melongena)
(Livsmedel – färska eller kylda)
— Sötpaprika (Capsicum annuum)

— Spanskpeppar (med undantag av sötpap — ex 0709 60 99,
rika) (Capsicum spp.)
ex 0710 80 59

20

— Sparrisböna
— ex 0708 20 00,
(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna ung
ex 0710 22 00
uiculata ssp. unguiculata)

10

20
10

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)
— Sötpaprika (Capsicum annuum)

— 0709 60 10,
0710 80 51

— Spanskpeppar (med undantag av sötpap — ex 0709 60 99,
rika) (Capsicum spp.)
ex 0710 80 59
(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)
Sesamfrön
(Livsmedel – färska eller kylda)

1207 40 90

20
20
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KN-nummer (1)

Taricunder
nummer

— Hasselnötter, med skal

— 0802 21 00

— Hasselnötter, skalade

— 0802 22 00

— Mjöl och pulver av hasselnötter

— ex 1106 30 90

40

— Hasselnötter, på annat sätt beredda eller — ex 2008 19 19,
konserverade
ex 2008 19 95,
(Livsmedel)
ex 2008 19 99

30

Palmolja

1511 10 90,

(Livsmedel)

1511 90 11,
ex 1511 90 19,

Ursprungsland

L 195/9

Fara

Fysiska kontrol
ler och identi
tetskontroller
(frekvens
i procent)

Georgien (GE)

Aflatoxiner

50

Ghana (GH)

Färgämnet Su
dan (9)

50

Indien (IN)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(10)

10

Indien (IN)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(11)

20

Kenya (KE)

Bekämpnings
medelsrester (3)

5

20
30

90

1511 90 99
Okra

ex 0709 99 90,

20

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0710 80 95

30

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) ex 0709 60 99,
(Capsicum spp.)
ex 0710 80 59
(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

20

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

20

0708 20

(Livsmedel – färska eller kylda)
Kinesisk bladselleri (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodja
(KH)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(12)

50

ex 0708 20 00,

10
10

Bekämpnings
medelsrester (3)
(13)

50

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna ung ex 0710 22 00
uiculata ssp. unguiculata)

Kambodja
(KH)

(Livsmedel – färska eller kylda örter)
Sparrisböna

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grön
saker)
Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)

ex 2001 90 97,

11, 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Sri Lanka (LK)

Aflatoxiner

50

(Livsmedel – beredda eller konserverade med
ättika eller ättiksyra)
Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)
(Livsmedel – beredda eller konserverade
i saltlake eller med citronsyra, inte frysta)
Spanskpeppar (sötpaprika eller annan än söt
paprika) (Capsicum spp.)

0904 21 10,

ex 0904 21 90,
(Livsmedel – torkade, rostade, krossade eller
malda)
ex 0904 22 00,
ex 2008 99 99

20
11, 19
79
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KN-nummer (1)

— Jordnötter, med skal

— 1202 41 00

— Jordnötter, skalade

— 1202 42 00

— Jordnötssmör

— 2008 11 10

Taricunder
nummer

Ursprungsland

23.7.2019

Fara

Fysiska kontrol
ler och identi
tetskontroller
(frekvens
i procent)

Madagaskar
(MG)

Aflatoxiner

50

Malaysia (MY)

Bekämpnings
medelsrester (3)

20

Nigeria (NG)

Salmonella (2)

50

Pakistan (PK)

Bekämpnings
medelsrester (3)

20

Serbien (RS)

Norovirus

10

Sudan (SD)

Salmonella (2)

50

Sierra Leone
(SL)

Aflatoxiner

50

Senegal (SN)

Aflatoxiner

50

— Jordnötter, på annat sätt beredda eller — 2008 11 91,
konserverade
2008 11 96,
(Foder och livsmedel)
2008 11 98
Jackfrukter (Artocarpus heterophyllus)

ex 0810 90 20

20

(Livsmedel – färska)
Sesamfrön

1207 40 90

(Livsmedel – färska eller kylda)
Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) ex 0709 60 99,
(Capsicum spp.)
ex 0710 80 59
(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

20

Hallon

ex 0811 20 11,

10

(Livsmedel – frysta)

ex 0811 20 19,

10

20

0811 20 31
Sesamfrön

1207 40 90

(Livsmedel – färska eller kylda)
Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus spp.) och ex 1207 70 00,
produkter därav
ex 1208 90 00,
(Livsmedel)
ex 2008 99 99
— Jordnötter, med skal

— 1202 41 00

— Jordnötter, skalade

— 1202 42 00

— Jordnötssmör

— 2008 11 10

10
10
50

— Jordnötter, på annat sätt beredda eller — 2008 11 91,
konserverade
2008 11 96,
2008 11 98
(Foder och livsmedel)
Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)

ex 2001 90 97,

11, 19

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

ex 2005 99 80

93

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

(Livsmedel – beredda eller konserverade med
ättika eller ättiksyra)
Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)
(Livsmedel – beredda eller konserverade
i saltlake eller med citronsyra, inte frysta)
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Fysiska kontrol
ler och identi
tetskontroller
(frekvens
i procent)

Taricunder
nummer

Ursprungsland

Fara

20

Thailand (TH)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(14)

10

Turkiet (TR)

Sulfiter (16)

10

Turkiet (TR)

Okratoxin A

5

Turkiet (TR)

Bekämpnings
medelsrester (3)

10

Turkiet (TR)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(17)

10

Turkiet (TR)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(18)

10

20

Turkiet (TR)

Cyanid

50

20

Uganda (UG)

Bekämpnings
medelsrester (3)

20

1207 40 90

Uganda (UG)

Salmonella (2)

50

— Jordnötter, med skal

— 1202 41 00

Aflatoxiner

10

— Jordnötter, skalade

— 1202 42 00

Förenta sta
terna (US)

— Jordnötssmör

— 2008 11 10

Förenta sta
terna (US)

Aflatoxiner

10

Foder och livsmedel
(avsedd användning)

KN-nummer (1)

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) ex 0709 60 99,
(Capsicum spp.)
ex 0710 80 59
(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)
— Torkade aprikoser

20

— 0813 10 00

— Aprikoser, på annat sätt beredda eller — 2008 50 61
konserverade (15)
(Livsmedel)
Torkade vindruvor (inklusive torkade druvor 0806 20
som skurits eller krossats till en pasta, utan
ytterligare behandling)
(Livsmedel)
Citroner (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 10

(Livsmedel – färska, kylda eller torkade)
Granatäpplen

ex 0810 90 75

30

(Livsmedel – färska eller kylda)
Sötpaprika (Capsicum annuum)

0709 60 10,

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

0710 80 51

Obearbetade hela, malda, krossade eller hack ex 1212 99 95
ade aprikoskärnor avsedda att släppas ut på
marknaden till slutkonsumenter (19) (20)
(Livsmedel)
Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) ex 0709 60 99
(Capsicum spp.)
ex 0710 80 59
(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)
Sesamfrön

20

(Livsmedel – färska eller kylda)

— Jordnötter, på annat sätt beredda eller — 2008 11 91,
konserverade
2008 11 96,
(Foder och livsmedel)
2008 11 98
— Pistaschmandlar, med skal

— 0802 51 00

— Pistaschmandlar, skalade

— 0802 52 00

— Pistaschmandlar, rostade

— ex 2008 19 13,
ex 2008 19 93

(Livsmedel)

20
20
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Foder och livsmedel
(avsedd användning)

KN-nummer (1)

Taricunder
nummer

— Torkade aprikoser
— 0813 10 00
— Aprikoser, på annat sätt beredda eller — 2008 50 61
konserverade (15)

Ursprungsland

23.7.2019

Fara

Fysiska kontrol
ler och identi
tetskontroller
(frekvens
i procent)

Uzbekistan
(UZ)

Sulfiter (16)

50

72
20
30
40

Vietnam (VN)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(21)

50

Vietnam (VN)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(21)

50

Vietnam (VN)

Bekämpnings
medelsrester (3)
(21)

50

(Livsmedel)
—
—
—
—

Korianderblad
Basilika (helig, söt)
Mynta
Persilja

—
—
—
—

ex 0709
ex 1211
ex 1211
ex 0709

99
90
90
99

90
86
86
90

(Livsmedel – färska eller kylda örter)
Okra

ex 0709 99 90

20

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0710 80 95

30

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) ex 0709 60 99,
(Capsicum spp.)
ex 0710 80 59
(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

20
20

(1) Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas anges KN-numret med ’ex’.
(2) Referensmetod EN ISO 6579-1 eller en metod som validerats mot den i enlighet med protokollet i EN ISO 16140-2.
(3) Resthalter av åtminstone de bekämpningsmedel som anges i kontrollprogrammet antaget i enlighet med artikel 29.2 i Europaparlamentets och rå
dets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vege
tabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1) som kan analyseras med GC-MSoch LC-MS-metoder för flera resthalter (endast övervakning av bekämpningsmedel i eller på produkter av vegetabiliskt ursprung).
(4) Resthalter av amitraz.
(5) Resthalter av nikotin.
(6) Resthalter av tolfenpyrad.
(7) Resthalter av acefat, aldikarb (summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb), amitraz (amitraz inklusive metaboliter in
nehållande 2,4-dimetylanilin, uttryckt som amitraz), diafentiuron, dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), ditiokarbamater (ditiokarbamater
uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram) och metiokarb (summan av metiokarb, metiokarbsulfoxid
och metiokarbsulfon, uttryckt som metiokarb).
(8) Resthalter av dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter innehål
lande 2,4,6-triklorofenol, uttryckt som prokloraz), tiofanatmetyl och triforin.
(9) I denna bilaga avses med färgämnet Sudan något av de kemiska ämnena i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nummer 311897-6), iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9), iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6).
(10) Resthalter av diafentiuron.
(11) Resthalter av karbofuran.
(12) Resthalter av fentoat.
(13) Resthalter av klorbufam.
(14) Resthalter av formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid), protiofos och triforin.
(15) Den behöriga myndigheten på den bestämmelseort som anges i den gemensamma handlingen vid införsel (CED) får utföra identitetskontroller
och fysiska kontroller i enlighet med artikel 9.2 i denna förordning.
(16) Referensmetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.
(17) Resthalter av prokloraz.
(18) Resthalter av diafentiuron, formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid) och tiofanatmetyl.
(19) Obearbetade produkter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien
(EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).
(20) Utsläppande på marknaden och slutkonsument enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari
2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfa
randen i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
(21) Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram), fentoat och
kvinalfos.”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1250
av den 22 juli 2019
om att göra viss import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit)
med ursprung i Indien föremål för registrering, till följd av återupptagandet av undersökningen för
att genomföra domarna av den 10 april 2019 i målen T-300/16 och T-301/16 avseende
genomförandeförordningar (EU) 2016/387 och (EU) 2016/388 om införande av en slutgiltig
utjämningstull respektive en slutgiltig antidumpningstull på import av rör av duktilt gjutjärn (även
kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med ursprung i Indien
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot
dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1), särskilt artikel 14,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot
subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (2), särskilt artikel 24, och

av följande skäl:

1. FÖRFARANDE

(1)

Den 18 september 2015 införde Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) genom kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2015/1559 (3) (nedan kallad förordningen om provisorisk tull) en provisorisk
antidumpningstull på import till unionen av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit)
med ursprung i Indien (nedan kallat det berörda landet).

(2)

Kommissionen antog den 17 mars 2016 genomförandeförordning (EU) 2016/388 om införande av en slutgiltig
antidumpningstull på import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med
ursprung i Indien (4), (nedan kallad den berörda produkten) ändrad genom kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2016/1369 (5) (nedan kallad den omtvistade antidumpningsförordningen).

(3)

Samma dag antog kommissionen genomförandeförordning (EU) 2016/387 om införande av en slutgiltig
antidumpningstull på import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med
ursprung i Indien (6) (nedan kallad den omtvistade antisubventionsförordningen).

(4)

Jindal Saw Ltd (den exporterande tillverkaren) och Jindal Saw Italia SpA (dess närstående importör) (tillsammans
kallade sökandena) ifrågasatte de omtvistade antidumpnings- och antisubventionsförordningarna i tribunalen. Den
10 april 2019 meddelade tribunalen sina domar i målen T-300/16 (7) och T-301/16 (8) om antisubventionsför
ordningen respektive antidumpningsförordningen.

(1) EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.
(2) EUT L 176, 30.6.2016, s. 55.
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1559 av den 18 september 2015 om införande av en preliminär antidumpningstull
på import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med ursprung i Indien (EUT L 244, 19.9.2015, s. 25).
(4) EUT L 73, 18.3.2016, s. 53.
(5) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1369 av den 11 augusti 2016 om ändring av kommissionens genomförande
förordning (EU) 2016/388 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med
sfäroidiserad grafit) med ursprung i Indien (EUT L 217, 12.8.2016, s. 4).
(6) EUT L 73, 18.3.2016, s. 1.
(7) ECLI:EU:T:2019:235.
(8) ECLI:EU:T:2019:234.
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(5)

I mål T-300/16 fann tribunalen att beräkningen i den omtvistade antisubventionsförordningen av storleken på
förmånen till följd av de riktade exportbegränsningar som konstaterats för järnmalm när det gäller Jindal Saw Ltd
(nedan kallat Jindal Saw), strider mot artikel 6 d i förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad
import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (nedan kallad den grundläggande antisubventions
förordningen). I synnerhet slog tribunalen fast att de faktiska transportkostnaderna för Jindal Saw från gruvan till
dess anläggning i Indien var högre än de som kommissionen beräknat, som ett genomsnitt, och som ingick
i beräkningen av det genomsnittliga inköpspriset för järnmalm i Indien. Tribunalen menade att denna skillnad
i transportkostnaderna innebär att det pris som Jindal Saw anskaffade järnmalm till på den indiska marknaden
i praktiken var högre än det genomsnittliga inköpspris som kommissionen godtagit för fastställandet av
ersättningsnivån, vilket i sin tur oundvikligen får konsekvenser för den fördel som beviljas den exporterande
tillverkaren. Tribunalen fann därför att kommissionen åsidosatt artikel 3.2 och artikel 6 d i den grundläggande
antisubventionsförordningen eftersom kommissionen felaktigt godtyckligt valt ut vissa poster i Jindal Saws
leveranskostnader för beräkningen av den genomsnittliga standardkostnaden för transport samt artikel 15.1 tredje
stycket i den grundläggande antisubventionsförordningen, eftersom kommissionen fastställt utjämningstullen till
en nivå som överstiger de utjämningsbara subventionerna.

(6)

I både mål T-300/16 och mål T-301/16 gjorde tribunalen även konstateranden vad gäller de prisunderskridande
beräkningar kommissionen gjort i den omtvistade antisubventionsförordningen och i den omtvistade antidump
ningsförordningen. I synnerhet fann tribunalen att eftersom kommissionen använde sig av priserna för den
försäljning som gjorts av de försäljningsenheter som är kopplade till den största unionstillverkaren vid
fastställandet av priset för unionsindustrins likadana produkt samtidigt som den inte beaktade priserna för den
försäljning som gjorts av Jindal Saws försäljningsenheter vid fastställandet av priset för den berörda produkten
som tillverkas av Jindal Saw, kan prisunderskridandeberäkningen inte anses ha skett genom en jämförelse av
priser i samma handelsled. Enligt tribunalen har det fel kommissionen gjort i beräkningen av prisunderskridandet
för den berörda produkten när det gäller Jindal Saws produkter fått till följd att man beaktat ett prisundersridande
av det priset, vars omfattning, eller till och med vars existens, inte fastställts på ett korrekt sätt.

(7)

Följaktligen fann tribunalen att kommissionen åsidosatt artikel 8.1 i den grundläggande antisubventionsför
ordningen och artikel 3.1 i förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är
medlemmar i Europeiska unionen (nedan kallad den grundläggande antidumpningsförordningen). Eftersom prisun
derskridandet såsom det beräknats i den omtvistade antisubventionsförordningen och den omtvistade antidump
ningsförordningen låg till grund för slutsatsen att det var importen av den berörda produkten som vållat den
skada som unionsindustrin lidit, fann tribunalen att även det orsakssamband mellan den subventionerade
importen och den skada som unionsindustrin lidit som är en förutsättning för införandet av en utjämningstull
i enlighet med artikel 1.1 och artikel 8.5 i den grundläggande antisubventionsförordningen, och av en antidump
ningstull i enlighet med artikel 1.1 och artikel 3.6 i den grundläggande antidumpningsförordningen kan ha varit
felaktigt.

(8)

Tribunalen fann vidare att det inte kunde uteslutas att skademarginalen för unionsindustrin skulle kunna ha
fastställts till en nivå som understiger subventionsnivån respektive dumpningsmarginalen om prisunderskridandet
beräknats på ett korrekt sätt. I så fall och i enlighet med artikel 15.1 tredje stycket i den grundläggande
antisubventionsförordningen bör beloppet för utjämningstullen minskas till en nivå som är tillräcklig för att
undanröja denna skada. På samma sätt gäller i enlighet med artikel 9.4 i den grundläggande antidumpningsför
ordningen att storleken på antidumpningstullen ska minskas till en nivå som är tillräcklig för att undanröja denna
skada.

(9)

Som en följd av de domarna ska de antidumpnings- och utjämningsåtgärder som infördes genom de omtvistade
antidumpnings- och antisubventionsförordningarna i den utsträckning som de gäller Jindal Saw Limited inte
genomföras, i avvaktan på resultaten av den återupptagna undersökningen som för närvarande inte är kända.

(10)

Mot bakgrund av tribunalens domar har kommissionen genom ett tillkännagivande (9) (nedan kallat tillkänna
givandet om återupptagande) beslutat att delvis återuppta den antisubventionsundersökning och den antidumpnings
undersökning beträffande import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) som
ledde till antagandet av den omtvistade antisubventionsförordningen respektive den omtvistade antisubventions
förordningen. De ursprungliga undersökningarna återupptas vid den punkt där rättsstridigheten skedde.
Återupptagandets omfattning begränsas till genomförandet av tribunalens domar när det gäller Jindal Saw Ltd.

(9) EUT C 209, 20.6.2019, s. 35.
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2. SKÄL TILL REGISTRERINGEN
(11)

Kommissionen undersökte huruvida det är lämpligt att göra importen av den berörda produkten föremål för
registrering. I detta sammanhang tog kommissionen hänsyn till följande:

(12)

I enlighet med artikel 266 i EUF-fördraget ska institutionerna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa
domstolens domar. I händelse av ogiltigförklarande av en rättsakt som antagits av institutionerna inom ramen för
ett administrativt förfarande, såsom en antidumpnings- eller en antisubventionsundersökning, består efterlevnad
av tribunalens domar i att ersätta den ogiltigförklarade rättsakten med en ny rättsakt, där den rättsstridighet som
tribunalen identifierat undanröjs (10).

(13)

Enligt domstolens rättspraxis kan förfarandet för att ersätta den ogiltigförklarade rättsakten återupptas vid exakt
den punkt där rättsstridigheten skedde (11). Detta innebär i synnerhet att i en situation där en rättsakt som
avslutar ett administrativt förfarande ogiltigförklaras påverkar ogiltigförklarandet inte nödvändigtvis de
förberedande rättsakterna, såsom inledandet av förfarandet. I en situation där en förordning om införande av
slutgiltiga handelspolitiska skyddsåtgärder ogiltigförklaras är förfarandet fortfarande öppet efter ogiltigförklaran
det, eftersom den rättsakt som avslutar förfarandet inte längre ingår i unionens rättsordning (12), med undantag
för om rättsstridigheten skedde i den inledande fasen.

(14)

Såsom förklaras i tillkännagivandet om återupptagande, och eftersom rättsstridigheten inte skedde i den inledande
fasen men under undersökningen, beslutade kommissionen att återuppta antisubventions- och antidumpningsun
dersökningarna i den utsträckning som de gäller Jindal Saw Ltd, och återupptog dem vid den punkt där rättsstri
digheten skedde, dvs. i samband med det ursprungliga avgörande som avser perioden från den 1 oktober 2013–
30 september 2014.

(15)

Enligt domstolens rättspraxis kan återupptagandet av det administrativa förfarandet och ett eventuellt
återinförande av tullar inte anses strida mot förbudet mot retroaktiv verkan (13). Tillkännagivandet om
återupptagande underrättar berörda parter, inbegripet importörer, om att resultaten av den återupptagna
undersökningen ska utgöra grunden för alla eventuella framtida betalningsförpliktelser.

(16)

På grundval av resultatet av de återupptagna undersökningarna, som för närvarande är okänt, kommer
kommissionen att anta förordningar för att korrigera de misstag som domstolen identifierat, och återinföra
tillämpliga tullsatser, där så krävs. Dessa eventuella nya tullsatser kommer att få verkan samma dag som de
omtvistade antisubventions- och antidumpningsförordningarna trädde i kraft.

(17)

Vad gäller tidigare eller framtida skyldigheter att betala antidumpnings- eller antisubventionstullar bör följande
noteras.

(18)

Eftersom storleken på den betalningsförpliktelse som följer av den återupptagna undersökningen inte är känd,
ålägger kommissionen i tillkännagivandet om återupptagande de nationella tullmyndigheterna att avvakta
resultatet av den återupptagna undersökningen innan de fattar beslut om eventuella ansökningar om återbetalning
av de antidumpnings- och/eller utjämningstullar som ogiltigförklarats av tribunalen med avseende på Jindal Saw
Limited. Tullmyndigheterna åläggs därmed att avvakta med hanteringen av ansökningar om återbetalning av de
tullar som ogiltigförklarats till det att resultatet av den återupptagna undersökningen offentliggörs i Europeiska
unionens officiella tidning.

(19)

Om de återupptagna undersökningarna skulle leda till ett återinförande av utjämnings- och antidumpningstullar
måste dessa tullar även tas ut för den period under vilken de återupptagna undersökningarna genomförs. Detta
anses avgörande för att säkerställa en effektiv tillämpning av de rättsligt berättigade åtgärderna under deras
tillämpningsperiod, oavsett vid vilken tidpunkt importen äger rum, dvs. före eller efter det att undersökningarna
återupptas.

(10) De förenade målen 97, 193, 99 och 215/86 Asteris AE m.fl. och Grekland mot kommissionen, REG 1988, s. 2181, punkterna 27 och
28.
(11) Mål C-415/96 Spanien mot kommissionen, REG 1998, s. I-6993, punkt 31. Mål C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques mot
rådet, REG 2000, s. I-8147, punkterna 80 till 85. Mål T-301/01 Alitalia mot kommissionen, REG 2008, s. II-1753, punkterna 99 och
142. De förenade målen T-267/08 och T-279/08 Région Nord-Pas de Calais mot kommissionen, REU 2011, s. II-0000, punkt 83.
(12) De förenade målen 97, 193, 99 och 215/86 Asteris AE m.fl. och Grekland mot kommissionen, REG 1988, s. 2181, punkterna 27 och
28.Mål C-415/96 Spanien mot kommissionen, REG 1998, s. I-6993, punkt 31. Mål C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques mot
rådet, REG 2000, s. I-8147, punkterna 80 till 85. Mål T-301/01 Alitalia mot kommissionen, REG 2008, s. II-1753, punkterna 99 och
142. De förenade målen T-267/08 och T-279/08 Région Nord-Pas de Calais mot kommissionen, REU 2011, s. II-0000, punkt 83.
(13) Mål C-256/16 Deichmann SE mot Hauptzollamt Duisburg, domstolens dom av den 15 mars 2018, punkt 79 och C & J Clark
International Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, dom av den 19 juni 2019, punkt 58.
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(20)

Kommissionen noterar i detta avseende att registrering är ett verktyg som föreskrivs i artikel 14.5 i den
grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 24.5 i den grundläggande antisubventionsförordningen för
att göra det möjligt att tillämpa åtgärder på import från och med registreringsdatum. Detta är till exempel fallet
när det gäller att säkerställa betalning vid retroaktiv tillämpning av tullar eller vid kringgående av åtgärder. I det
aktuella fallet bedömer kommissionen det lämpligt att registrera import som gäller Jindal Saw Ltd i syfte att
underlätta uttag av antidumpnings- och utjämningstullar efter återupptagandet av undersökningarna, om så krävs.

(21)

I enlighet med domstolens rättspraxis (14) noteras det att, till skillnad från registrering som äger rum under
perioden före antagandet av provisoriska åtgärder, är villkoren i artikel 10.4 i den grundläggande antidumpnings
förordningen och i artikel 16.4 i den grundläggande antisubventionsförordningen inte tillämpliga i det aktuella
ärendet. Syftet med registreringen inom ramen för domstolens undersökningar av genomförandet är inte att
medge ett eventuellt retroaktivt genomförande av handelspolitiska skyddsåtgärder såsom föreskrivs i dessa
bestämmelser. Som påpekas ovan motiveras registreringen snarare av att det för att säkerställa åtgärdernas
effektivitet är lämpligt att se till att importen i möjligaste mån är föremål för korrekta antidumpnings- och
antisubventionsbetalningsförpliktelser utan otillbörliga avbrott, från det att de omtvistade antidumpnings- och
antisubventionsförordningarna träder i kraft till det att de korrigerade tullarna eventuellt återinförs.

(22)

Mot bakgrund av ovanstående ansåg kommissionen att det finns grund för registrering enligt artikel 14.5 i den
grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 24.5 i den grundläggande antisubventionsförordningen,

3. REGISTRERING
(23)

I enlighet med artikel 14.5 i den grundläggande antidumpningsförordningen och artikel 24.5 i den
grundläggande antisubventionsförordningen, ska import av den undersökta produkten som tillverkas av Jindal
Saw med Taric tilläggsnummer C054 göras till föremål för registrering för att säkerställa att antidumpnings- och
utjämningstullar av lämpligt belopp kan tas ut på denna import om undersökningarna resulterar i ett
återinförande av åtgärderna.

(24)

Såsom anges i tillkännagivandet om återupptagande ska den slutgiltiga betalningsförpliktelsen när det gäller
eventuella antidumpnings- och utjämningstullar från och med dagen för ikraftträdande av de omtvistade
antidumpnings- och antisubventionsförordningarna fastställas på grundval av resultatet av den återupptagna
undersökningen. Inga tullar högre än dem som fastställs i de omtvistade antidumpnings- och antisubventionsför
ordningarna ska dock tas ut under perioden mellan den 21 juni 2019 och dagen för ikraftträdande av resultaten
av de återupptagna undersökningarna. Den gällande utjämningstull som är tillämplig på Jindal Saw Ltd är 8,7 %
och den gällande antidumpningstull som är tillämplig på samma företag är 14,1 %.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Tullmyndigheterna ska i enlighet med artikel 14.5 i förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24.5 i förordning (EU)
2016/1037 vidta lämpliga åtgärder för att registrera import till unionen av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn
med sfäroidiserad grafit), med undantag av rör av duktilt gjutjärn utan invändigt och utvändigt överdrag (slätrör) som för
närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90 (Taric-nummer 7303 00 10 10 och
7303 00 90 10) med ursprung i Indien och som tillverkas av Jindal Saw Limited (Taric-tilläggsnummer C054).
2.

Registreringen ska upphöra nio månader efter denna förordnings ikraftträdande.

3.
Nivån på de antidumpningstullar och utjämningstullar som kan tas ut på import av rör av duktilt gjutjärn (även
kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit), med undantag av rör av duktilt gjutjärn utan invändigt och utvändigt överdrag
(slätrör) som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90 (Taric-nummer
7303 00 10 10 och 7303 00 90 10) med ursprung i Indien och som tillverkas av Jindal Saw Limited (Tarictilläggsnummer C054) från och med undersökningarnas återupptagande och dagen för ikraftträdande av resultaten av
den återupptagna undersökningen ska inte överskrida dem som införts genom genomförandeförordningarna (EU)
2016/387 och (EU) 2016/388.
(14) Mål C-256/16 Deichmann SE mot Hauptzollamt Duisburg, punkt 79 och mål C-612/16, C & J Clark International Ltd mot
Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, dom av den 19 juni 2019, punkt 58.
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4.
De nationella tullmyndigheterna ska avvakta offentliggörandet av kommissionens relevanta genomförande
förordning om återinförande av tullar innan de fattar beslut om ansökningar om återbetalning och eftergift av de
antidumpnings- och/eller utjämningstullar vad gäller import avseende Jindal Saw Limited.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft 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 juli 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BESLUT
RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1251
av den 15 juli 2019
om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella sockerrådet vad
gäller förlängningen av Internationella sockeravtalet 1992
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Internationella sockeravtalet 1992 (1) (nedan kallat avtalet) ingicks genom rådets beslut 92/580/EEG (2) och trädde
i kraft den 1 januari 1993. Avtalet slöts för en period på tre år till och med den 31 december 1995 och har
sedan dess regelbundet förlängts med ytterligare perioder på två år. Avtalet förlängdes senast genom ett beslut
fattat av Internationella sockerrådet i december 2017 och gäller till och med den 31 december 2019.

(2)

Enligt artikel 45.2 i avtalet får Internationella sockerrådet förlänga löptiden för avtalet med högst två år per
förlängning.

(3)

Internationella sockerrådet ska under sitt 55:e sammanträde den 19 juli 2019 besluta om en förlängning av
avtalet till och med den 31 december 2021.

(4)

Innan beslutet om en förlängning av avtalet antas kommer Internationella sockerrådet under sitt 55:e
sammanträde också att rösta om ett förslag från unionen om ändring av avtalet vad gäller bestämmelserna
i avtalet om finansiella bidrag till Internationella sockerorganisationen. Detta förslag är resultatet av de
förhandlingar som kommissionen fört i enlighet med rådets bemyndigande att på unionens vägnar inleda
förhandlingar, nämligen rådets beslut (EU) 2017/2242 (3).

(5)

Ett eventuellt avvisande av förslaget om ändring av avtalet skulle strida mot unionens mål att modernisera avtalet
och därmed ifrågasätta fördelarna med att avtalet utvidgas.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Internationella sockerrådet vad
gäller förlängningen av avtalet. Det ligger i unionens intresse att avtalet utvidgas om man även enas om
ändringen av avtalet.

(1) EGT L 379, 23.12.1992, s. 16.
(2) Rådets beslut 92/580/EEG av den 13 november 1992 om undertecknande och ingående av Internationella sockeravtalet 1992
(EGT L 379, 23.12.1992, s. 15).
(3) Rådets beslut (EU) 2017/2242 av den 30 november 2017 om bemyndigande att inleda förhandlingar om ändring av Internationella
sockeravtalet 1992 (EUT L 322, 7.12.2017, s. 29).

23.7.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/19

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Internationella sockerrådet ska vara att rösta för att Internationella
sockeravtalet 1992 förlängs med ytterligare en period på högst två år till och med den 31 december 2021.
Kommissionen ska dock förhindra att ett beslut fattas med konsensus om att förlänga Internationella sockeravtalet 1992
och avstå från en senare omröstning om denna fråga, såvida inte Internationella sockerrådet först röstar till förmån för
förslaget om att ändra avtalet vad gäller bestämmelserna i avtalet om finansiella bidrag till Internationella sockerorgani
sationen.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 15 juli 2019.
På rådets vägnar
J. LEPPÄ

Ordförande
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KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2019/1252
av den 19 september 2018
om de förhandsbesked i skattefrågor SA.38945 (2015/C) (f.d. 2015/NN) (f.d. 2014/CP) som
Luxemburg har utfärdat till förmån för McDonald's Europé
[delgivet med nr C(2018) 6076]
(Endast den franska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 108.2 första stycket,
med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a,
efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig (1) och med beaktande av dessa
synpunkter, och
av följande skäl:

1. FÖRFARANDE

(1)

Den 19 juni 2013 sände kommissionen en skrivelse till Luxemburg med begäran om upplysningar om landets
praxis när det gäller förhandsbesked i skattefrågor (2).

(2)

Genom en skrivelse av den 24 juni 2014 sände kommissionen ytterligare en begäran om upplysningar till
Luxemburg rörande McDonald's-koncernen. Bland annat bad kommissionen Luxemburg att tillhandahålla alla
förhandsbesked i skattefrågor som landets skattemyndighet har utfärdat till förmån för koncernen.

(3)

Den 4 augusti 2014 svarade de luxemburgska myndigheterna på kommissionens begäran om upplysningar av
den 24 juni 2014. Bland annat lämnades två förhandsbesked i skattefrågor riktade till McD Europe Franchising, S.
à.r.l. (nedan kallat McD Europe) daterade den 30 mars 2009 (nedan kallat det första beskedet) respektive den
17 september 2009 (nedan kallat det reviderade beskedet). De två förhandsbeskeden gemensamt kallas nedan de
omtvistade beskeden. De luxemburgska myndigheterna lämnade dessutom flera andra förhandsbesked i skattefrågor
som skattemyndigheten hade utfärdat till förmån för företagen inom McDonald's-koncernen (3).

(4)

I sitt svar av den 4 augusti 2014 beskrev de luxemburgska myndigheterna också Luxemburgs praxis i samband
med förhandsbesked i skattefrågor och förklarade varför man ansåg att de förhandsbesked som utfärdats till
förmån för McDonald's-koncernen inte utgjorde ett statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget).

(5)

I en skrivelse av den 23 mars 2015 bad kommissionen de luxemburgska myndigheterna att lämna synpunkter på
den information som erhållits från en fackföreningsallians (4) (nedan kallad alliansen) beträffande ett statligt stöd
som de luxemburgska myndigheterna skulle ha beviljat McDonald's.

(6)

Den 23 april 2015 svarade de luxemburgska myndigheterna på kommissionens begäran om upplysningar av den
23 mars 2015.

(7)

I en skrivelse av den 18 maj 2015 bad kommissionen de luxemburgska myndigheterna bland annat att
överlämna alla dokument som McD Europe tillhandahållit sedan det första beskedet utfärdats, för att styrka att
företaget uppfyllt de krav som ställdes i detta första besked, nämligen att kunna bevisa att inkomsterna från McD
Europes amerikanska och schweiziska filialer deklarerats och beskattats i Förenta staterna respektive Schweiz.

(1) EUT C 258, 15.7.2016, s. 11.
(2) Referens HT.4020 – Pratiques en matière de ruling fiscal (Praxis i fråga om förhandsbesked i skattefrågor).
(3) Den här undersökningen begränsas dock till de omtvistade beskeden och påverkar inte bedömningen av de övriga förhandsbesked
i skattefrågor som utfärdats av Luxemburgs skattemyndighet till förmån för McDonald's-koncernen och dess dotterbolag.
(4) Följande fackföreningar deltog i alliansen: European Public Service Union (EPSU), European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade
Unions (EFFAT) och Service Employees International Union (SEIU).
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(8)

I en skrivelse av den 9 juni 2015 svarade de luxemburgska myndigheterna på denna begäran och lämnade de
efterfrågade dokumenten och förklarade att McD Europes amerikanska filial under 2014 hade varit föremål för en
skatterevision i Förenta staterna, genomförd av den amerikanska skattemyndigheten Internal Revenue Service (nedan
kallad IRS), för räkenskapsåren 2009 och 2010. Revisionen hade bekräftat att ingen ändring av de skattedeklara
tioner som lämnats av McD Europes filial i Förenta staterna var påkallad.

(9)

Den 3 december 2015 beslutade kommissionen att inleda ett formellt granskningsförfarande i enlighet med
artikel 108.2 i fördraget om de omtvistade beskeden, med motiveringen att de kunde utgöra statligt stöd i den
mening som avses i artikel 107.1 i fördraget som skulle kunna vara oförenligt med den inre marknaden (nedan
kallat beslutet om att inleda förfarandet).

(10)

Genom en skrivelse av den 4 februari 2016 lämnade de luxemburgska myndigheterna sina synpunkter på
beslutet om att inleda förfarandet.

(11)

Beslutet om att inleda förfarandet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 15 juli 2016 (5).
Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med sina synpunkter på åtgärden i fråga. Alliansen
lade fram sina synpunkter genom en skrivelse av den 5 augusti 2016. Kommissionen mottog synpunkter från
McDonald's genom en skrivelse av den 9 augusti 2016.

(12)

I en skrivelse av den 30 september 2016 lade de luxemburgska myndigheterna fram sina synpunkter på de
synpunkter som kommissionen hade erhållit från tredjeparter som svar på beslutet om att inleda förfarandet.

(13)

I en skrivelse av den 23 november 2016 sände kommissionen en begäran om kompletterande upplysningar till
de luxemburgska myndigheterna.

(14)

Myndigheterna svarade på denna begäran den 14 december 2016 och den 12 januari 2017.

2. DETALJERAD BESKRIVNING AV STÖDET

2.1 Beskrivning av stödmottagaren
(15)

McDonald's Corporation är ett aktiebolag registrerat i Delaware, med huvudkontor i Oak Brook i delstaten Illinois
i Förenta staterna. Bolaget är börsnoterat på New York-börsen. Företaget grundades den 21 december 1964 och
driver i egen regi och som franchise McDonald's-restaurangerna som serverar mat och dryck anpassade på lokal
nivå (6).

(16)

Bolaget är aktivt på följande marknader: Förenta staterna, de ledande internationella marknaderna (Australien,
Frankrike, Kanada, riket och Tyskland), starkt växande marknader (Italien, Kina, Korea, Nederländerna, Polen,
Ryssland, Spanien och Schweiz) samt marknaden Foundational Markets and Corporate (7). Av de 37 241
restaurangerna som finns i över 100 länder drivs omkring 34 108 av franchisetagare och 3 133 drivs av bolaget
i egen regi (8). Vid den tidpunkt då de omtvistade förhandsbeskeden i skattefrågor utfärdades fanns 31 677
McDonald's-restauranger runtom i världen, varav 21 183 drevs av franchisetagare, 3 855 av närstående bolag
och 6 639 av McDonald's Corporation och dess dotterbolag (9). McDonald's Corporation är alltså huvudsakligen
en franchisegivare, då 80 % av restaurangerna ägs och drivs av oberoende franchisetagare (10). McDonald's
Corporation hade 2017 omkring 400 dotterbolag med totalt omkring 235 000 anställda.

(17)

McDonald's redovisade för 2017 en total omsättning på 22,8 miljarder US-dollar, varav 12,7 miljarder US-dollar
från försäljning i de restauranger som drivs direkt av företaget och 10,1 miljarder US-dollar från
franchiseinkomster. Vid den tidpunkt då de omtvistade beskeden utfärdades var McDonald's totala omsättning
26,216 miljarder US-dollar och företaget drev 32 478 restauranger (11).

(5) EUT C 258, 15.7.2016, s. 11.
(6) Rapporten Form 10-K som lämnats av McDonald's Corporation till den federala börskommissionen (US Securities and Exchange
Commission) för 2017, s. 1.
(7) Rapporten Form 8-K som lämnats av McDonald's Corporation till den federala börskommissionen den 18 september 2015, s. 2.
(8) Rapporten Form 10-K som lämnats av McDonald's Corporation till den federala börskommissionen för 2017, s. 13.
(9) Den första begäran om förhandsbesked i skattefrågor, s. 1.
(10) Inom ramen för den vanligaste typen av franchiseavtal äger McDonald's Corporation marken och byggnaden eller garanterar ett
långfristigt leasingavtal för uthyrning av restaurangen, medan franchisetagaren betalar för utrustning, skyltar, möbler och inredning.
(11) Rapporten Form 10-K som lämnats av McDonald's Corporation till den federala börskommissionen för 2009.
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(18)

Av den sammanlagda försäljningen i de restauranger som drevs direkt av företaget kom 3,260 miljarder US-dollar
från försäljning i Förenta staterna, 4,080 miljarder US-dollar från försäljning på de ledande internationella
marknaderna (12), 4,592 miljarder US-dollar från försäljning på de starkt växande marknaderna (13) och 0,787
miljarder US-dollar från marknaden Foundational Markets & Corporate (14).

(19)

Utanför Förenta staterna ger McDonald's Corporation och dess amerikanska dotterbolag McDonald's International
Property Company (nedan kallad MIPCO), för varje enskild marknad, företag licens med rätt att utveckla och
driva McDonald's-restauranger. Dessa företag är på de flesta av de stora marknaderna direkt eller indirekt
dotterbolag till McDonald's Corporation.

(20)

Enligt den information som har lämnats av de luxemburgska myndigheterna kontrollerade McDonald's-koncernen
i december 2013 fem företag i Luxemburg: i) McD Europé, ii) McD Europe Holdings S.à.r.l., iii) Luxembourg McD
Investments S.à.r.l., iv) Lux MC Holdings S.à.r.l., v) McD Luxembourg Holdings S.à.r.l.

(21)

McD Europe Holding S.à.r.l., Luxembourg McD Investments S.à.r.l. och Lux MC Holdings S.à.r.l. ägde andelar
i andra av McDonald's dotterbolag i Europa och Förenta staterna, medan McD Luxembourg Holdings S.à.r.l.
användes som rättsligt stöd för centralisering av kassaförvaltningen (cash pooling) enligt ett avtal som ingåtts med
en extern bank. Luxembourg McD Investments S.à.r.l. hade också andelar i det amerikanska företaget Golden
Arches UK LLC, ett bolag med begränsat ansvar, registrerat i Delaware.

(22)

Kommissionens undersökning och detta beslut har koncentrerats kring McD Europe som vid tidpunkten för
utfärdandet av de omtvistade beskeden hade skattemässig hemvist i Luxemburg och hade en amerikansk och en
schweizisk filial. Som beskrivs i ansökningarna om förhandsbesked i skattefrågor har McD Europe betalat en
inträdesavgift för att få rätt till vissa franchiserättigheter (befintliga och framtida) som utvecklas och innehas av
McDonald's Corporation och MIPCO. Följaktligen har McD Europe förvärvat det faktiska ägandet av ett visst antal
immateriella tillgångar i form av franchiserättigheter (nedan kallade franchiserättigheterna) (15). Därefter har McD
Europe överfört franchiserättigheterna och de kontraktuella krav som hör till dessa till sin amerikanska filial.
Följaktligen betalas nu alla franchiseavgifter som tidigare betalats till McDonald's Corporation i stället till McD
Europe via den amerikanska filialen i Oak Brook i delstaten Illinois. Den schweiziska filialen med säte i Genève
licensierar ut franchiserättigheter till franchisetagare i olika europeiska länder och tillhandahåller olika tjänster
i samband med franchiserättigheterna. I gengäld betalar den amerikanska filialen den schweiziska en serviceavgift
som motsvarar den schweiziska filialens kostnader plus en viss marginal. Vid tidpunkten för de omtvistade
beskeden hade den schweiziska filialen [0–10] anställda, motsvarande [0–10] heltidsekvivalenter. McD Europe
och den amerikanska filialen hade inga anställda. Under 2014 hade McD Europe [0–10] heltidsanställda medan
den schweiziska filialen hade [10–20] heltidsanställda och den amerikanska filialen inte hade några anställda alls.

(23)

Under 2015 anmälde McDonald's en omfattande omorganisering av sin verksamhet genom att gruppera om
världens länder enligt deras gemensamma marknadsegenskaper i stället för den geografiska närheten. I december
2016 meddelade McDonald's att man beslutat skapa en ny integrerad företagsstruktur i form av ett nytt
internationellt holdingbolag för att anpassa sig och ge stöd till den nya verksamhetsstrukturen.

(24)

Omstruktureringen ledde till upprättandet av en enhetlig organisation med säte i Förenade kungariket, som
ansvarade för att licensiera ut de flesta av företagets immateriella rättigheter i hela världen utom i Förenta
staterna. Organisationen består av flera brittiska företag som är registrerade i Förenade kungariket och
amerikanska företag som fortsätter att vara registrerade i Förenta staterna. De amerikanska företagen har också
skattemässig hemvist i Förenade kungariket. Ändringen har lett till att företagets verksamhet i Genève har
upphört. Företagets andra schweiziska kontor är fortfarande verksamt och kontoret i Luxemburg har behållit
ansvaret för restaurangerna i Luxemburg (16).

(12) Etablerade marknader som innefattar Australien, Frankrike, Kanada, Förenade kungariket, Tyskland och dithörande marknader.
(13) Marknader som enligt företaget har tillväxtpotential och en relativt högre andel franchiserestauranger, bland annat Italien, Kina, Korea,
Nederländerna, Polen, Ryssland, Schweiz, Spanien och dithörande marknader.
(14) Så kallas de övriga marknaderna i McDonald's-systemet, där de flesta fungerar enligt en modell som huvudsakligen baseras på franchise.
Verksamheten på denna marknad finns också beskriven (se rapporten Form 10-K som lämnats av McDonald's Corporation till den
federala börskommissionen för 2017, s. 20).
(15) De immateriella rättigheterna i samband med franchiserättigheterna gäller följande aspekter: Utveckling och positionering av
varumärket, marknadsföring och reklam, design och tekniska specifikationer för restaurangerna, nyinredning av restaurangerna,
utveckling av rätter och menyer, leverantörskedjan, operativa plattformar och system (bland annat de immateriella rättigheterna
gällande utbildning), driftsättande av system, administrering av franchiseföretagen, verksamhetsanalyser, kvalitetskontroll, personal
resurser och juridiskt stöd.
(16) Källa: Skriftligt svar från McDonald's på frågor från Europaparlamentets utskott TAX3, den 18 juni 2018.
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2.2 De omtvistade beskeden
(25)

Detta beslut gäller två förhandsbesked i skattefrågor som utfärdats av Luxemburgs skattemyndighet under 2009
till förmån för McD Europe, nämligen det första beskedet och det reviderade beskedet. Båda beskeden gäller McD
Europes skattemässiga status i Luxemburg.

(26)

Det första beskedet utfärdades av Luxemburgs skattemyndighet den 30 mars 2009 efter en begäran om
förhandsbesked i skattefrågor från McDonald's daterad den 11 februari 2009, kompletterad med andra handlingar
som inkom den 10 mars 2009. Efter det första beskedet inkom skatterådgivaren för McD Europe Franchising, S.à.
r.l. (nedan kallad skatterådgivaren) den 27 juli 2009 med en begäran om ett reviderat förhandsbesked till
Luxemburgs skattemyndighet. Begäran ledde till att Luxemburgs skattemyndighet utfärdade det reviderade
beskedet den 17 september 2009.

2.2.1 Det första beskedet
2.2.1.1 M c D o na ld ' s or g an i s at i on s s tr u kt u r som d en b eskr i vs i de n första b egä ra n o m
för h an d s bes ked i s k at tef rå g or
(27)

I McDonald's första begäran om förhandsbesked i skattefrågor av den 11 februari 2009 beskrivs koncernens
struktur och dess närvaro i Luxemburg. Här beskrivs också omstruktureringen av McDonald's Corporations
franchiserättigheter och McD Europes två filialer i Förenta staterna och Schweiz. Dessutom beskrivs omstruktu
reringens skattemässiga effekter för Luxemburg på grundval av tillämpningen av den luxemburgska skattelag
stiftningen och dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna (17).

(28)

I begäran om förhandsbesked i skattefrågor förklaras särskilt att McD Europe, för att kunna centralisera
kontrollen och förvaltningen av de europeiska franchiserättigheterna i företaget, ingått ett avtal om att
inträdesavgift ska betalas, (Buy-in Agreement, nedan kallat Buy-in-avtalet) och ett avtal om att dela kostnaderna
enligt kriterier som avtalats på förhand (Qualified Cost Sharing Arrangement, nedan kallat QCS-avtalet) med
McDonald's Corporation och MIPCO. Enligt Buy-in-avtalet ska McD Europe betala en inträdesavgift för att få rätt
till vissa franchiserättigheter (befintliga och framtida) som utvecklas och innehas av McDonald's Corporation och
MIPCO (18). Följaktligen har McD Europe förvärvat det faktiska ägandet av dessa rättigheter. Därefter har McD
Europe överfört franchiserättigheterna och de kontraktuella krav som hör till dessa till sin amerikanska filial,
enligt en förklaring mellan McD Europe och dess amerikanska filial. Alla franchiseavgifter som tidigare betalats
till McDonald's Corporation betalas därefter till McD Europe via dess amerikanska filial. Enligt den första begäran
om förhandsbesked i skattefrågor skulle alla nödvändiga etapper i samband med omstruktureringen av
McDonald's franchiserättigheter för den europeiska regionen vara genomförda senast den 1 mars 2009.

(29)

Enligt den första begäran om förhandsbesked i skattefrågor har McD Europes amerikanska filial sitt säte i Oak
Brook, Illinois i Förenta staterna. Filialen bär en del av de ekonomiska riskerna i samband med utveckling av
franchiserättigheterna och bär även kostnaderna för detta. Genom att bära kostnaderna deltar den amerikanska
filialen i praktiken, enligt begäran om förhandsbesked i skattefrågor, i QCS-avtalet med McDonald's Corporation
och MIPCO. Den sammanhängande verksamheten vid McDonald's Corporation (eller dess dotterbolag), som
ersätts av den amerikanska filialen, styrs och utförs av anställda inom McDonald's Corporation.

(30)

Den amerikanska filialen bedriver sin verksamhet i Förenta staterna och drivs av en filialdirektör (19) i Förenta
staterna som övervakar viss verksamhet i samband med franchiserättigheterna (20) och som är utstationerad på
deltid av McDonald's Corporation inom ramen för ett tjänsteavtal mot betalning av kostnaderna plus ett belopp
som fastställs i tjänsteavtalet. Förvaltningstjänsterna för den amerikanska filialen är tjänster som är kopplade till
den dagliga driften av filialen (21) för vilka den amerikanska filialen varje år betalar [10 000 – 20 000] US-dollar
till McDonald's Corporation.

(17) Avtal mellan storhertigdömet Luxemburg och Amerikas förenta stater för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt
beträffande skatter på inkomst och kapitalvinst, undertecknat i Luxemburg den 3 april 1996.
(18) De territorier som omfattas av Buy-in-avtalet och QCS-avtalet är följande: […].
(19) Enligt de uppgifter som de luxemburgska myndigheterna lämnat till kommissionen har den amerikanska filialen inte några direkt
anställda.
(20) Som att samordna QCS-avtalet mellan McD Europe och McDonald's Corporation som omfattar franchiserättigheterna i anslutning till
McDonalds europeiska region, hantering av filialens ledningstjänster avseende kontofordringar och leverantörsskulder, hålla filialens
bokföring inom ramen för de amerikanska reglerna om god redovisningssed (US GAAP).
(21) Bilaga 4 till den första begäran om förhandsbesked i skattefrågor.
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(31)

Enligt den första begäran om förhandsbesked i skattefrågor har McD Europes schweiziska filial sitt säte i Genève
i Schweiz. Denna filial licenserar ut franchiserättigheter till franchisetagare i olika europeiska länder (22) (nedan
kallade huvudfranchisetagare), tar emot inkomsterna från de franchiseavgifter som betalas av huvudfranchisetagarna
och tillhandahåller förvaltningstjänster, underhållstjänster, utvecklingstjänster och liknande eller dithörande
tjänster med koppling till franchiserättigheterna (23). I gengäld betalar den amerikanska filialen den schweiziska en
serviceavgift som motsvarar den schweiziska filialens kostnader plus en marginal på [0–10] procent (24).

(32)

De centrala personer som är anställda, utstationerade eller kontrakterade av den schweiziska filialen ingår i Key
European Management. Även om den schweiziska filialen betalar kostnaderna förbundna med dessa personer, bland
annat löner och bonusar, bärs dessa kostnader, enligt den första begäran om förhandsbesked i skattefrågor, i sista
hand av den amerikanska filialen genom en minskning av de franchiseavgifter som den schweiziska filialen
betalar till den amerikanska.

(33)

Enligt den första begäran om förhandsbesked i skattefrågor, kommer slutligen McD Europe, som har sitt säte
i Luxemburg, att under sina förvaltningsmöten tillhandahålla allmänna och administrativa tjänster samt andra
stödtjänster och utarbetande av kommersiella strategier. En avgift på [400 000–500 000] euro ska årligen betalas
av den amerikanska filialen till McD Europe för dessa tjänster (25).

2.2.1.2 S katte mäss ig a kon se k v en s e r
för h an d s b es ke d i sk a t t ef r åg or

för

Lu xem bu rg

enl i gt

den

för st a

begära n

om

(34)

Enligt skatterådgivaren bör McD Europe betraktas som skattesubjekt med hemvist i Luxemburg i enlighet med
artikel 159.1 i den luxemburgska lagen om inkomstskatt (26) (loi luxembourgeoise concernant l'impôt sur le revenu,
nedan kallad LIR). McD Europe är därmed helt och hållet skyldigt att betala bolagsskatt i Luxemburg. Men som
skattesubjekt med hemvist i Luxemburg omfattas McD Europe också av alla bestämmelser i de dubbelbeskatt
ningsavtal som Luxemburg har ingått.

(35)

Enligt skatterådgivaren ska dessutom den amerikanska filialens verksamhet, i enlighet med artikel 5 i dubbelbe
skattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna, anses bedrivas i Förenta staterna. Det innebär att de
inkomster som genereras av den amerikanska filialen potentiellt enbart får beskattas i Förenta staterna och är
undantagna från luxemburgsk bolagsskatt enligt artiklarna 7 och 25 i dubbelbeskattningsavtalet mellan
Luxemburg och Förenta staterna.

(36)

Skatterådgivaren menar att på samma sätt ska den verksamhet som bedrivs av den schweiziska filialen, nämligen
att licensera ut franchiserättigheter till huvudfranchisetagarna, anses bedrivas i Schweiz i enlighet med artikel 5
i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Schweiz (27). Det innebär att de inkomster som genereras av
den schweiziska filialen enbart får beskattas i Schweiz och är undantagna från luxemburgsk inkomstskatt enligt
artiklarna 7 och 25 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Schweiz.

(37)

Den första begäran om förhandsbesked i skattefrågor avslutas med en uppmaning till Luxemburgs
skattemyndighet att bekräfta att den delar skatterådgivarens tolkning angående de skattemässiga konsekvenserna
för Luxemburg av de transaktioner som beskrivs i begäran.

2.2.1.3 B ekr äf tel s e f rån Lu x em bu rg s ska tt emyn di ghet
(38)

I en skrivelse av den 30 mars 2009 (det första beskedet) bekräftade Luxemburgs skattemyndighet att McD Europe
betraktas som skattesubjekt med hemvist i Luxemburg och därmed omfattas av Luxemburgs gällande

(22) [Förteckning över franchisetagare i olika europeiska länder].
(23) Tjänsterna ska bland annat omfatta strategiskt stöd och förvaltningsstöd i samband med finansiella operationer, förvaltning av de
operativa plattformarna, utformning av försörjningskedjan, utveckling av fastighetsbeståndet, utformning av restaurangerna,
förvaltning av menyerna, analys av trender på de lokala marknaderna, personalresurser, kvalitetskontroll och marknadsföring – allt
inom ramen för den europeiska verksamheten.
(24) Bilaga 8 till den första begäran om förhandsbesked i skattefrågor.
25
( ) Bilaga 6 till den första begäran om förhandsbesked i skattefrågor.
(26) Ändrad lag av den 4 december 1967 om inkomstskatt.
(27) Avtal mellan storhertigdömet Luxemburg och Schweiziska edsförbundet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt
beträffande skatter på inkomst och kapitalvinst, undertecknat i Bern den 21 januari 1993.
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dubbelbeskattningsavtal. Luxemburgs skattemyndighet bekräftar också att mot bakgrund av de förklaringar som
ges i den första begäran om förhandsbesked i skattefrågor verkar det som om de amerikanska och schweiziska
filialerna är fasta etableringsställen. Luxemburgs skattemyndighet godtar därför att de av McD Europes inkomster
som kan hänföras till de två filialerna får beskattas i deras respektive länder och är undantagna från bolagsskatt
i Luxemburg. I det första beskedet fastställs därför följande: ”För att kunna komma i åtnjutande av dessa undantag
i Luxemburg måste bolaget [McD Europe] årligen styrka att dessa inkomster och tillgångar har deklarerats och
beskattats i Schweiz respektive Förenta staterna” (28).

2.2.2 Det reviderade beskedet
2.2.2.1 B eg ära n o m r e v i d era t för ha nd sb esked
(39)

Som svar på det första beskedet lämnade skatterådgivaren en ingående analys till Luxemburgs skattemyndighet
för att klargöra om den amerikanska filialen är skattskyldig i Förenta staterna och om den utgör ett fast driftställe
ur amerikansk synvinkel.

(40)

När det gäller frågan om huruvida den amerikanska filialens inkomster får beskattas i Förenta staterna förklarar
skatterådgivaren att ett villkor för att en utländsk enhet (dvs. McD Europe) ska kunna beskattas i Förenta staterna
är att den bedriver en industriell eller kommersiell verksamhet i Förenta staterna. Så är fallet när den utländska
enheten anses ha inkomster som äger verkligt samband med en kommersiell eller industriell verksamhet och får
beskattas i Förenta staterna. Skatterådgivaren förklarar att ”… för att anses ha beskattningsbara inkomster som
äger verkligt samband med verksamheten i Förenta staterna, måste en utländsk enhet bedriva en industriell eller
kommersiell verksamhet i Förenta staterna och ha inkomster som äger verkligt samband med den verksamheten”.
Skatterådgivaren bekräftar vidare att den verksamhet som bedrivs i Förenta staterna inte utgör en industriell eller
kommersiell verksamhet i Förenta staterna: ”Även om filialen a) har franchiserättigheter kopplade till gruppens
europeiska region, b) bär diverse ekonomiska risker i samband med utveckling och underhåll av de erhållna
franchiserättigheterna och c) bedriver viss verksamhet med anknytning till franchiserättigheterna, menar
organisationen McDonald's som helhet att den huvudsakliga kommersiella verksamheten bedrivs genom andra
medlemmar i koncernen och man anser inte att filialens verksamhet utgör en industriell eller kommersiell
verksamhet i Förenta staterna” (29).

(41)

När det gäller frågan om huruvida den amerikanska filialen ur amerikansk synvinkel utgör ett fast driftställe
enligt vad som avses i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna, förklarar
skatterådgivaren att ”det är den nationella amerikanska rätten som bör konsulteras för att avgöra om en enhet
faktiskt har ett fast driftställe i den mening som avses i dubbelbeskattningsavtalet”. Även om den amerikanska
filialen har en stadigvarande plats för affärsverksamhet genom vilken filialdirektören bedriver viss verksamhet
förklarar skatterådgivaren att för att detta ska anses utgöra ett fast driftställe måste ”den kommersiella
verksamheten i beskattningslandet vara tillräckligt omfattande för att utgöra ett fast driftställe eller fasta baser”.
Den nationella amerikanska rätten kräver alltså att den amerikanska filialens verksamhet ”överstiger en viss
tröskel” som, enligt skatterådgivarens slutsatser, inte uppnås i detta fall.

(42)

När det gäller analysen som syftar till att avgöra om den amerikanska filialen utgör ett fast driftställe ur
Luxemburgs skattemässiga synvinkel, menar skatterådgivaren att ”analysen som syftar till att avgöra om McD
Europes amerikanska filial utgör ett fast driftställe ur Luxemburgs skattemässiga synvinkel i slutänden beror på
om filialens verksamhet kan kvalificeras som ’verksamhet’ enligt luxemburgsk rätt eller inte” (30). Eftersom termen
verksamhet inte definieras i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna, bör den i enlighet
med i artikel 3.2 i det avtalet användas så som den används i lagstiftningen i den avtalsstat som tillämpar
dubbelbeskattningsavtalet, det vill säga Luxemburgs nationella lagstiftning. McD Europes skatterådgivare förklarar
också att om den amerikanska filialens verksamhet omfattas av definitionen av verksamhet eller fast driftställe enligt
Luxemburgs nationella lagstiftning ”skulle Luxemburg förvänta sig att inkomsterna beskattas i Förenta staterna,
eftersom filialen kan behandlas som ett fast driftställe ur Luxemburgs skattemässiga synvinkel. Det finns dock
ingenting som tvingar den andra avtalsstaten (Förenta staterna) att faktiskt beskatta dessa inkomster. I artikel 25.2
a i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna föreskrivs att Luxemburg inte ska beskatta
inkomster som ’får beskattas i Förenta staterna’.” Enligt skatterådgivaren är det ”inget som säger att det krävs ett
faktiskt skatteuttag” (31).

(28) Originaltext på franska: ”En vue de bénéficier de ces exonérations au Luxembourg, la société [McD Europe] doit annuellement apporter
la preuve que ces revenus et biens ont été déclarés et soumis aux impôts respectivement en Suisse et aux Etats-Unis.”
(29) Begäran om reviderat förhandsbesked, s. 3.
(30) Begäran om reviderat förhandsbesked, s. 3.
(31) Begäran om reviderat förhandsbesked, s. 4.
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(43)

För att ytterligare stärka sin ståndpunkt hänvisar skatterådgivaren till en dom vid Luxemburgs Tribunal
administratif, i målet La Coasta (nedan kallat La Coasta-målet) (32), som gällde olika tolkningar av dubbelbeskatt
ningsavtalet mellan Luxemburg och Frankrike (33) och slutligen resulterade i en dubbel icke-beskattning. Enligt
skatterådgivaren bekräftade domstolen ”att avsaknaden av ett fast driftställe ur fransk synvinkel inte är relevant
och Luxemburg därför inte kan hävda sin rätt att beskatta inkomsterna enbart av det skälet att Frankrike inte
anser att de är beskattningsbara”.

(44)

McD Europes skatterådgivare går sedan vidare med en analys för att fastställa om verksamheten vid den
amerikanska filialen enligt den luxemburgska skattelagstiftningen kan anses utgöra ”verksamhet”. Skatterådgivaren
drar på grundval av fakta och omständigheter i målet slutsatsen att den amerikanska filialen bedriver en varaktig
kommersiell verksamhet genom en stadigvarande plats för affärsverksamhet och utgör ett fast driftställe enligt
luxemburgsk lagstiftning. Närmare bestämt menar skatterådgivaren att enligt punkt 16 i Steueranpassungsgesetz (lag
om skatteanpassning, nedan kallad StAnpG) utgör den amerikanska filialens verksamhet en varaktig kommersiell
verksamhet som bedrivs genom en stadigvarande plats för affärsverksamhet (34). Verksamheten består av
”aktiviteter med anknytning till immateriella rättigheter” tillhöriga den amerikanska filialen, närmare bestämt i)
innehav av aktier, ii) ansvar i samband med vissa risker, nämligen ekonomiska risker i samband med utveckling
och bibehållande av franchiserättigheter för vilka filialen bär de tillhörande kostnaderna och på så sätt effektivt
bidrar till QCS-avtalet med McDonald's Corporation, iii) övervakning av franchiserättigheter, nämligen
samordning av QCS-avtalet, uppföljning av återbetalning av kostnader som bärs av Key European Management, iv)
redovisningsfunktioner. Skatterådgivaren menar att ur Luxemburgs synvinkel och i samband med tolkningen av
dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna ”bör slutsatsen bli att [den amerikanska
filialen] bedriver verksamhet med anknytning till immateriella rättigheter genom ett fast driftställe i Förenta
Staterna enligt vad som avses i artikel 5 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Förenta staterna och Luxemburg” (35).

(45)

Skatterådgivarens analys avslutas med en begäran till Luxemburgs skattemyndighet att bekräfta att den delar
denna slutsats. Analysens slutord lyder: ”[D]enna skrivelse skulle ersätta er bekräftelse av den 30 mars 2009.
Följaktligen skulle vi verkligen uppskatta om ni i den skrivelsen också kan bekräfta vår tolkning av de
skattemässiga konsekvenserna för Luxemburg som beskrivs i vår skrivelse av den 11 februari 2009” (36).

2.2.2.2 R ev id e rat för h an d s bes k ed i skatte f rågor u tf ärda t a v Lu xe m bu rgs ska tt emyn di ghet

(46)

I en skrivelse av den 17 september 2009 bekräftade Luxemburgs skattemyndighet att den delade skatterådgivarens
tolkning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna i begäran om reviderat
förhandsbesked i fråga om den skattemässiga behandlingen enligt luxemburgsk rätt av de inkomster som
genererats i Förenta staterna av McD Europes amerikanska filial.

3. BESKRIVNING AV DEN TILLÄMPLIGA JURIDISKA RAMEN

(47)

De ordinarie reglerna om bolagsskatt i Luxemburg fastställs i LIR. I artikel 159.1 i LIR föreskrivs att
”inkomstskatten gäller skattesubjektets samtliga inkomster”. I artikel 160 i LIR föreskrivs att ”alla företag enligt
artikel 159 som varken har sitt stadgeenliga säte eller sin centrala administration på Luxemburgs territorium ska
erlägga inkomstskatt för den inhemska delen av sina inkomster enligt artikel 156”.

(32) Dom från Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg av den 3 december 2001, registernr 12831, följd av dom från Cour
administrative du Grand-Duché de Luxembourg av den 23 april 2002, registernr 14442c.
(33) Avtal mellan Frankrike och Storhertigdömet Luxemburg för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter
på inkomst och kapitalvinst av den 1 april 1958.
(34) Utöver beskrivningen av verksamheten hänvisar skatterådgivaren till följande kriterier för att påvisa att den amerikanska filialen
bedriver en stabil verksamhet genom en fast filial – filialen hyr kontorslokaler som gör att man kan bedriva verksamheten på en
stadigvarande plats för affärsverksamhet, filialen har tillgång till tjänster, en filialdirektör och ”andra anställda”, filialen har officiellt rätt
att använda lokalerna, det är planerat att kontorslokalerna kommer att stå till filialens förfogande under en lång period, filialen betalar
en årlig avgift till hyresvärden, filialen är formellt registrerad i Förenta staterna, den har ett eget bankkonto och McD Europe håller en
separat bokföring för den amerikanska filialen, personalen arbetar främst i filialens lokaler, filialen har en chef, filialen erlägger ett årligt
belopp som ersättning för filialdirektörens tjänster, alla nämnda kostnader redovisas i filialens bokföring.
(35) Begäran om reviderat förhandsbesked, s. 8.
(36) Begäran om reviderat förhandsbesked, s. 8.
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(48)

I artikel 163 i LIR föreskrivs att den luxemburgska inkomstskatten gäller den beskattningsbara inkomst som
skattesubjektet realiserat under kalenderåret (37). Före 2013 beskattades den beskattningsbara inkomsten för alla
företag som var skattskyldiga i Luxemburg med en ordinarie skattesats på 28,80 % (38). Från och med 2013 är
den ordinarie skattesatsen 29,22 %.

(49)

Dubbelbeskattningsavtalen är införlivande i Luxemburgs lagstiftning genom artiklarna 134 och 162 i LIR,
i kombination med storhertigdömets förordning av den 3 december 1969.

(50)

I artikel 134 LIR föreskrivs följande för enskilda personer: ”[n]är ett skattesubjekt har inkomster som är
undantagna från skatt, med förbehåll för en progressivitetsklausul i ett dubbelbeskattningsavtal eller annat
mellanstatligt avtal, ska dessa inkomster ändå inräknas i ett fiktivt skatteunderlag för att fastställa den totala
skattesatsen som ska tillämpas på den skattepliktiga inkomst som justerats enligt artikel 126”.

(51)

Genom artikel 162 i LIR (39) och storhertigdömets förordning av den 3 december 1969 (40) görs även artikel 134
i LIR tillämplig på företag som är skyldiga att betala skatt på inkomst av rörelse (IRC) i Luxemburg.

(52)

I punkt 16 i StAnpG definieras begreppet fast driftställe enligt luxemburgsk skatterätt som varje fast anläggning
eller stadigvarande plats för affärsverksamhet som används för att bedriva en varaktig ”industriell” eller
”kommersiell” verksamhet (41).

(53)

Den 3 april 1996 ingick Luxemburg och Förenta staterna ett dubbelbeskattningsavtal – Avtal mellan
Storhertigdömet Luxemburg och Amerikas förenta stater för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och kapitalvinst (42). Avtalet införlivades med luxemburgsk rätt genom
lagen av den 5 mars 1999 (43) och trädde i kraft i de två avtalsslutande staterna den 20 december 2000, med
tillämpning från och med den 1 januari 2001.

(37) Artikel 163.1 i LIR: ”L'impôt sur le revenu des collectivités frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l'année du
calendrier.”
(38) Den luxemburgska bolagsskatten består av en skatt på inkomst av rörelse (impôt sur le revenu des collectivités eller IRC), med skattesatsen
21 % och, för företag som är etablerade i staden Luxemburg, en företagsskatt på vinsten (impôt commercial) vars skattesats är 6,75 %.
Dessutom läggs en extra solidaritetsskatt på 5 % på skattesatsen 21 % till en sysselsättningsfond som beräknas på inkomstskatten. År
2012 höjdes solidaritetsskatten från 5 till 7 %, med verkan från och med beskattningsåret 2013. I och med de ändringar som infördes
för räkenskapsåret 2013 ökade den sammanlagda inkomstskatten från 28,80 % till 29,22 % för företag med säte i staden Luxemburg.
Luxemburgska företag ska också betala en årlig förmögenhetsskatt, som tas ut med en skattesats på 0,5 % av företagets globala
nettovärde den 1 januari varje år.
(39) I artikel 162 LIR föreskrivs följande: ”1. Bestämmelserna i avsnitt I i denna lag ska tillämpas vid fastställandet av den beskattningsbara
inkomsten och de nettoinkomster denna består av, för fastställandet av överlåtelse- eller likvidationsvinst och för deklaration,
fastställande och uppbörd av skatt, om inte annat föreskrivs nedan eller tillämpningen av dessa bestämmelser inte kan rättfärdigas med
tanke på företagets särskilda beskaffenhet. 2. Vid tillämpningen av föregående punkt ska bestämmelserna som är tillämpliga på företag
fastställas genom storhertigdömets förordning.”
(40) I storhertigdömets förordning av den 3 december 1969 om tillämpningen av artikel 162 fastställs följande: ”Bestämmelserna i avsnitt
I i lag av den 4 december 1967 om inkomstskatt som är tillämpliga i enlighet med artikel 162 i samma lag för beskattning av de företag
som avses i avsnitt II i samma lag specificeras i förteckningen i bilagan till denna förordning, som den utgör en integrerad del av”.
(41) Steueranpassungsgesetz av den 16 oktober 1934, Rgesetzbl. I S. 925). I ursprungsversionen (på tyska) lyder artikel 16 som följer:
”Betriebsstätte im Sinn der Steuergesetze ist jede feste örtliche Anlage oder Einrichtung, die der Ausübung des Betriebs eines stehenden
Gewerbes dient.”
(42) Avtal mellan storhertigdömet Luxemburg och Amerikas förenta stater för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt
beträffande skatter på inkomst och kapitalvinst, undertecknat i Luxemburg den 3 april 1996.
(43) Lag av den 5 mars 1999 om godkännande av avtalet mellan Storhertigdömet Luxemburg och Amerikas förenta stater för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och kapitalvinst, undertecknat i Luxemburg den 3 april
1996, i dess lydelse efter ändring genom skriftväxling mellan de två regeringarna den 28 augusti 1996, Journal Officiel du Grand-Duché du
Luxembourg, 16.3.1999, A – nr 25. Lagen ändrades 2010 genom lag av den 31 mars 2010 om godkännande av beskattningsavtal och
om det förfarande som ska tillämpas för utbyte av upplysningar på begäran, Journal Officiel du Grand-Duché du Luxembourg, A – nro51,
6.4.2010.
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(54)

Dubbelbeskattningsavtal är internationella avtal mellan två suveräna stater (44). De flesta dubbelbeskattningsavtal
är bilaterala, men det finns också multilaterala dubbelbeskattningsavtal, exempelvis konventionen om ömsesidig
handräckning i skatteärenden (45).

(55)

Ändamålet med dubbelbeskattningsavtal är att förbättra gränsöverskridande utbyten och internationella
investeringar genom att ta bort eller minska skattemässiga hinder för företag och fysiska personer som handlar
eller investerar i de två avtalsslutande staterna. Om de inkomster som kommer av gränsöverskridande
transaktioner skulle beskattas av båda länderna skulle det kunna hämma utvecklingen av utbyten eller avskräcka
från investeringar mellan de två suveräna staterna. Det viktigaste syftet med ett dubbelbeskattningsavtal är alltså
att förhindra eller eliminera dubbelbeskattning (46).

(56)

Det allmänna tillämpningsområdet för dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna fastställs
i artikel 1.1 med följande lydelse: ”Detta avtal tillämpas enbart på personer som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande staterna, om inte annat föreskrivs.”

(57)

I artikel 3.2 i avtalet, under ”Allmänna definitioner” föreskrivs följande: ”Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet
anses varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning
i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, såvida inte sammanhanget föranleder annat, eller såvida inte
de behöriga myndigheterna enas om en gemensam definition i enlighet med bestämmelserna i artikel 27
(Ömsesidig överenskommelse).”

(58)

I artikel 5.1 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna definieras begreppet fast
driftställe: ”Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ’fast driftställe’ en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs”.

(59)

I artikel 7.1 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna anges följande i fråga om
beskattning av inkomst av rörelse: ”Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, får bara
beskattas i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten,
men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.”

(60)

I artikel 25 (Undanröjande av dubbelbeskattning) i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta
staterna föreskrivs följande i punkt 2: ”Beträffande Luxemburg ska dubbelbeskattning undvikas enligt följande: a)
Om en person med hemvist i Luxemburg förvärvar inkomst eller har en förmögenhet som enligt bestämmelserna
i detta avtal får beskattas i Förenta staterna, ska Luxemburg undanta dessa inkomster eller denna förmögenhet
från skatt, med förbehåll för bestämmelserna i led b och c nedan, men får, vid beräkningen av skattebeloppet för
den skattskyldiges övriga inkomst eller förmögenhet tillämpa samma skattesats som om den undantagna
inkomsten eller förmögenheten inte hade undantagits.”

(44) De kallas ofta skatteavtal eller dubbelbeskattningsavtal.
(45) Europarådets och OECD:s konvention om ömsesidig handräckning i skatteärenden, 2011.
(46) Det finns två huvudsakliga modellavtal som de avtalsslutande staterna kan använda för att förhandla fram de exakta villkoren och
bestämmelserna för ett dubbelbeskattningsavtal. Det ena är FN:s modellavtal om beskattning och det andra är OECD:s modellavtal för
beskattning (nedan kallat OECD:s modellavtal). OECD:s första modellavtal publicerades 1958 och har sedan dess regelbundet reviderats
och uppdaterats. OECD:s modellavtal kompletteras av förklarande och tolkande kommentarer om artiklarna i modellavtalet, vilka också
regelbundet uppdateras och revideras. OECD:s kommentarer innehåller också synpunkter från vissa länder om specifika aspekter av
dubbelbeskattningsavtalen och om dessa länders tolkning av vissa artiklar i dubbelbeskattningsavtalen i sin egen inhemska rätt.

23.7.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/29

4. SKÄL TILL ATT INLEDA FÖRFARANDET

(61)

Kommissionen beslutade att inleda det formella granskningsförfarandet då den preliminärt ansåg att de
omtvistade beskeden utgjorde ett statligt stöd till förmån för McD Europe i enlighet med artikel 107.1 i fördraget
och uttryckte sina tvivel på att de omtvistade skattemässiga åtgärderna var förenliga med den inre marknaden.

(62)

Kommissionen undrade särskilt om förhandsbeskedet i skattefrågor innebar en felaktig tillämpning av artikel 25.2
i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna, och på så sätt gav McD Europe en selektiv
fördel.

(63)

Kommissionen gjorde ett test i tre steg för att avgöra om det reviderade beskedet vid en första granskning var
selektivt. För det första ansåg kommissionen att referenssystemet var det luxemburgska allmänna systemet för
bolagsskatt, vars syfte är att beskatta inkomsten i alla skattskyldiga företag i Luxemburg. Kommissionen ansåg
också att det luxemburgska systemet för bolagsskatt innefattade de dubbelbeskattningsavtal som Luxemburg är
part i.

(64)

För det andra undersökte kommissionen om det reviderade beskedet gav upphov till ett undantag från referens
systemet som innebar att McD Europe behandlades mer förmånligt än ekonomiska aktörer i en jämförbar faktisk
och rättslig situation. Kommissionen fann att McD Europe i princip är skyldigt att betala bolagsskatt i Luxemburg
för sina globala inkomster, om inte ett dubbelbeskattningsavtal är tillämpligt och leder till att inkomsterna från
företagets utländska filialer ska undantas från bolagsskatt i Luxemburg. Kommissionen uttryckte tvivel om att det
reviderade beskedet var förenligt med artiklarna 7 och 25 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och
Förenta staterna och med den luxemburgska lagstiftning som införlivar detta avtal i nationell rätt och som enligt
den vägledande principen kräver att inkomster på global nivå beskattas.

(65)

I artikel 25 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna föreskrivs att i det fall en person
med hemvist i Luxemburg förvärvar inkomst från utlandet som ”i enlighet med detta avtal får beskattas i Förenta
staterna”, ska Luxemburg undanta denna inkomst från all beskattning. För att avgöra om inkomsterna ”får
beskattas i Förenta staterna i enlighet med bestämmelserna i konventionen”, måste man gå tillbaka till artikel 7
i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna.

(66)

Kommissionen konstaterade att enligt artikel 7 i avtalet får Förenta staterna (källstaten) bara beskatta de aktuella
inkomsterna (dvs. de inkomster som genererats av McD Europes amerikanska filial genom utnyttjandet av
franchiserättigheterna) om det finns ett fast driftställe som dessa inkomster kan hänföras till. I annat fall får
inkomsterna bara beskattas i Luxemburg. Vidare konstaterade kommissionen att de inkomster som kan hänföras
till den amerikanska filialen inte får beskattas i Förenta staterna, eftersom filialen inte utgör ett fast driftställe
enligt den amerikanska skattelagstiftningen. Med andra ord är det omöjligt att dessa inkomster ”får beskattas”
i Förenta staterna i den mening som avses i artikel 25.2 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och
Förenta staterna. Med beaktande av att de luxemburgska skattemyndigheterna var fullt medvetna om att
inkomsterna inte kunde beskattas i Förenta staterna anser kommissionen att de inte borde ha gått med på att
undanta de inkomster som kan hänföras till den amerikanska filialen från luxemburgsk bolagsskatt.

(67)

Följaktligen ansåg kommissionen att Luxemburgs skattemyndighet, för att undvika att bevilja en selektiv fördel,
inte borde ha gått med på att undanta dessa inkomster från bolagsskatt, förutom i den mån de kunde beskattas
i Förenta staterna i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna. Enligt
kommissionens ståndpunkt i beslutet om att inleda förfarandet innebär det faktum att Luxemburgs
skattemyndighet vid tidpunkten för utfärdandet av det reviderade beskedet var fullt medveten om att den
amerikanska filialen inte utgjorde ett fast driftställe enligt amerikansk skattelagstiftning, att den också visste att de
inkomster som härrörde från filialens verksamhet inte kunde beskattas i Förenta staterna i enlighet med dubbelbe
skattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna. Den luxemburgska skattemyndighetens bekräftelse av
att de aktuella inkomsterna ska undantas från luxemburgsk bolagsskatt i enlighet med artikel 25.2 a i dubbelbe
skattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna grundas därför på en felaktig tillämpning av den
bestämmelsen.

(68)

Med beaktande av att det inte fanns någon motivering till den selektiva behandling av McD Europe som det
reviderade beskedet innebar, och med beaktande av att alla andra villkor för statligt stöd enligt artikel 107.1
i fördraget var uppfyllda, drog kommissionen den preliminära slutsatsen att det reviderade förhandsbesked
i skattefrågor som utfärdats av Luxemburgs skattemyndighet till förmån för McD Europe utgjorde ett statligt stöd
i enlighet med artikel 107.1 i fördraget. Eftersom stödet också uppfyllde villkoren för att betraktas som ett
driftstöd tvivlade kommissionen på att de omtvistade åtgärderna var förenliga med den inre marknaden enligt
artikel 107.2 eller 107.3 i förordningen.
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5. DE LUXEMBURGSKA MYNDIGHETERNAS SYNPUNKTER PÅ BESLUTET OM ATT INLEDA
FÖRFARANDET

(69)

Den 4 februari 2016 lämnade de luxemburgska myndigheterna sina synpunkter på beslutet om att inleda
förfarandet. De luxemburgska myndigheterna hävdar inledningsvis att kommissionen fastställt den rättsliga ramen
på ett felaktigt sätt, framhåller sedan att kommissionens resonemang i beslutet om att inleda förfarandet grundas
på felaktiga antaganden, och hävdar slutligen att kommissionen inte har visat att det föreligger någon selektiv
fördel.
5.1 De luxemburgska myndigheternas synpunkter på den rättsliga ramen

(70)

De luxemburgska myndigheterna beskriver inledningsvis dubbelbeskattningsavtalets syfte och innehåll, det vill
säga att fördela beskattningsrätten för att förhindra att situationer med (reell eller potentiell) dubbelbeskattning
ska uppstå, men inte att se till att skattesubjektet faktiskt beskattas i någon av de avtalsslutande staterna eller i en
tredjestat. Ett dubbelbeskattningsavtal ska inte leda till beskattning om den nationella lagstiftningen inte
föreskriver någon sådan. Befogenheten att utöva beskattningsrätten tillfaller uteslutande den avtalsslutande stat
som har beskattningsrätten i enlighet med den fördelning som anges i avtalet. Om det inte finns någon regel om
överflyttning av beskattning (47) eller om att avräkningsmetoden (48) ska användas, kan inte den andra
avtalsslutande staten ensidigt lösa ett problem med skattefrihet på grund av att den andra staten inte utnyttjar sin
beskattningsrätt. Enligt de luxemburgska myndigheterna kan situationer med skattefrihet bara lösas genom att
man ändrar dubbelbeskattningsavtalet.

(71)

De luxemburgska myndigheterna förklarar också att ett dubbelbeskattningsavtal ska tolkas självständigt av varje
avtalsslutande stat. Man kan alltså inte kräva att Luxemburg ska tolka dubbelbeskattningsavtalet med Förenta
staterna med hänvisning till amerikansk rätt.

(72)

Vad beträffar Luxemburgs nationella lagstiftning och rättspraxis förklarar de luxemburgska myndigheterna att
varken dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna eller den lagtext som införlivar avtalet
i luxemburgsk rätt eller någon annan lagstiftningstext inom den interna luxemburgska rätten föreskriver någon
princip om faktiskt skatteuttag. Därefter hänvisar de luxemburgska myndigheterna till domen i La Coastamålet (49), där det medgavs att en dubbel icke-beskattning kunde inträffa trots en korrekt tillämpning av ett
dubbelbeskattningsavtal, eftersom varje avtalsslutande part tolkar dubbelbeskattningsavtalet oberoende av den
andra parten.

(73)

I det här fallet förklarar de luxemburgska myndigheterna att anledningen till att den amerikanska filialen i Förenta
staterna inte beskattas hänger samman med tillämpningen av amerikansk nationell rätt och begreppet inkomster
som äger verkligt samband med verksamheten (effectively connected income, ECI). Skattebefrielsen i Förenta staterna
kommer sig av att Förenta staterna inte använder sig av den beskattningsrätt staten har enligt dubbelbeskatt
ningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna, något som Luxemburg inte kan ifrågasätta. Dessutom är
kommissionen enligt Luxemburg inte behörig att (om)tolka ett internationellt avtal och kommer att överträda
artiklarna 4 och 5 i EU-fördraget om den fattar beslut om den ”korrekta” tolkningen av en internationell bilateral
konvention mellan en medlemsstat och en icke-medlemsstat.
5.2 De luxemburgska myndigheternas synpunkter på kommissionens resonemang

(74)

De luxemburgska myndigheterna anser att kommissionens resonemang grundas på två felaktiga antaganden. Det
första är kommissionens antagande att de luxemburgska skattemyndigheterna visste eller borde ha vetat att den
amerikanska filialen inte var skattskyldig enligt amerikansk rätt vid tidpunkten för utfärdandet av förhands
beskedet i skattefrågor. Det andra felaktiga antagandet är kommissionens antagande att om de luxemburgska
skattemyndigheterna hade vetat att den amerikanska filialen inte var skattskyldig i Förenta staterna enligt
amerikansk skatterätt, skulle de ha varit skyldiga att beskatta McD Europe.

(47) Regler om överflyttning av beskattning gör det möjligt för en avtalsslutande stat att ensidigt ändra metoden för att förhindra dubbelbe
skattning om den andra avtalsslutande staten använder avtalet eller sin skattelagstiftning för att undanta vissa inkomster eller
förmögenheter från beskattning, eller tillämpar lägre källskattesatser på utdelningar, räntor eller avgifter.
(48) Avräkningsmetoden, oavsett om den beviljas ensidigt eller genom ett bilateralt beskattningsavtal, går i huvudsak ut på att den stat där
den skattskyldige har sin hemvist behandlar en inkomstskatt som den skattskyldige betalat till den stat där inkomsten uppstått som om
inkomstskatten betalats till hemviststaten, detta inom vissa lagstadgade gränser. Om skattesatsen i den andra staten är lägre än
i hemviststaten är det bara den del av inkomstskatten som överstiger den utländska skatten som ska betalas i hemviststaten. Om den
utländska skattesatsen är högre ska ingen skatt tas ut av hemviststaten. Den effektiva totala skatten är den som är högst av den nationella
och den utländska skatten.
(49) Se skäl 43. För det första innebar en dom i Frankrikes Conseil d'État den 18 mars 1994 att Frankrike inte fick rätt att beskatta den vinst
som ett luxemburgskt företag gjorde vid försäljningen av en fastighet i Frankrike, med motiveringen att enbart ett innehav av en fastighet
inte kunde likställas med att ha ett fast driftställe i Frankrike och att kommersiella inkomster bara fick beskattas i Frankrike om de kunde
hänföras till ett fast driftställe i Frankrike. Till följd av denna dom försökte Luxemburg beskatta luxemburgska företags inkomster och
vinster vid fastighetsförsäljningar av franskt ursprung i Luxemburg. I domen i La Coasta-målet fastställde dock Luxemburgs Tribunal
administratif motsatsen, genom att besluta att dubbelbeskattningsavtalet mellan Frankrike och Luxemburg innebar att rätten att beskatta
vinster från fastighetsaffärer tillföll den stat där fastigheterna var belägna, det vill säga Frankrike i det aktuella fallet.
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(75)

Gällande kommissionens första antagande förklarar de luxemburgska myndigheterna att de inte har befogenhet
att utvärdera och tolka en utländsk skattelagstiftning. Luxemburgs skattemyndighet kunde heller inte veta om den
amerikanska filialen faktiskt skulle beskattas av den amerikanska skattemyndigheten, för det första eftersom man
inte erhållit någon dokumentation eller information från den amerikanska skattemyndigheten tillsammans med
begäran om förhandsbesked i skattefrågor och för det andra eftersom de subjektiva synpunkterna från en privat
skatterådgivare inte kan likställas med ett ställningstagande från de amerikanska skattemyndigheternas sida.

(76)

Vad beträffar kommissionens andra antagande förklarar de luxemburgska myndigheterna att eftersom McD
Europe inte är skattskyldigt enligt luxemburgsk skatterätt spelar det ingen roll om skattesubjektet får eller inte får
beskattas enligt amerikansk rätt, eftersom detta ändå inte ger Luxemburg tillbaka beskattningsrätten. Fördelningen
av beskattningsrätten är ovillkorlig och definitiv.

5.3 De luxemburgska myndigheternas synpunkter angående kommissionens analys på
grundval av artikel 107 i fördraget
(77)

De luxemburgska myndigheterna instämmer inte i kommissionens juridiska analys som fastställer att det
föreligger en selektiv fördel. Avgränsningen av referenssystemet visade att detta enbart utgjordes av dubbelbeskatt
ningsavtalet och Luxemburgs regler och praxis gällande dubbelbeskattningsavtal i allmänhet, i enlighet med de
luxemburgska domstolarnas tolkningar.

(78)

Dessutom påpekar de luxemburgska myndigheterna att kommissionen i sitt beslut om att inleda förfarandet bara
hänvisar till artikel 159 i LIR, trots att en korrekt hänvisning gällande beskattning på global nivå av bolag som
omfattas av bolagsskatt även kräver tillämpning av artikel 160 i LIR. Dubbelbeskattningsavtalens införlivande
i Luxemburgs lagstiftning grundas dessutom på artikel 134 i LIR, tillsammans med artikel 162 i LIR och
i kombination med storhertigdömets förordning av den 3 december 1969. Kommissionen hänvisar dock inte till
dessa i sitt beslut att inleda förfarandet. Enligt de luxemburgska myndigheterna strider denna brist på klarhet mot
kraven i artikel 107.1 i fördraget.

(79)

Enligt de luxemburgska myndigheterna har kommissionen heller inte kunnat påvisa något avsteg från dubbelbe
skattningsavtalet och/eller luxemburgsk rätt såsom den tolkats av domstolar och tribunaler, eller luxemburgsk
praxis.

(80)

De luxemburgska myndigheterna instämmer heller inte i kommissionens konstaterande att det föreligger en
fördel. För det första måste frågan om en fördel behandlas fristående från de amerikanska myndigheternas beslut
om att beskatta eller inte beskatta företaget. För det andra – även om man godtar antagandet att Luxemburg har
en skyldighet att beskatta för att undvika dubbel icke-beskattning – kan en fördel bara föreligga i det fall de
luxemburgska skattemyndigheterna vid tidpunkten för beslutet om det reviderade beskedet med säkerhet kände
till att ingen skatt skulle tas ut från den amerikanska filialen. De amerikanska skattemyndigheterna fattade dock
inte beslutet om den amerikanska beskattningen av den amerikanska filialen förrän inom ramen för den revision
som IRS gjorde 2014, det vill säga nästan fem år efter förhandsbeskedet i skattefrågor. De luxemburgska
skattemyndigheterna kunde inte känna till detta vid tidpunkten för utfärdandet av de omtvistade beskeden. För
det tredje menar de luxemburgska myndigheterna att kommissionen aldrig hade ifrågasatt huruvida förhands
beskeden i skattefrågor var välgrundade om IRS efter sin revision hade kommit fram till att den amerikanska
filialen skulle beskattas i Förenta staterna. Eftersom Förenta staterna tillämpar ett system för global beskattning
skulle McD Europes inkomster beskattas när de tas hem till Förenta staterna. Följden är alltså bara att
beskattningen skjuts upp. Enligt kommissionen skulle det alltså vara de amerikanska skattemyndigheternas ickebeskattning av den amerikanska filialens inkomster efter utfärdandet av de omtvistade beskeden som skulle ha
lett till en fördel för McD Europe.

6. SYNPUNKTER

FRÅN

BERÖRDA

PARTER GÄLLANDE
FÖRFARANDET

BESLUTET

OM

ATT

INLEDA

6.1 Synpunkter från McD Europe
(81)

McD Europe inkom med sina synpunkter den 9 augusti 2016. För det första bestrider McD Europe att
kommissionen skulle vara behörig att tolka internationella och nationella skatteregler. För det andra påpekar
företaget ett antal brister i kommissionens tolkning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta
staterna. För det tredje hävdar McD Europe att kommissionen inte har visat att det föreligger ett statligt stöd till
förmån för McD Europe.
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6.1.1 McD Europes synpunkter angående kommissionens behörighet att tolka internationella och nationella skatteregler
(82)

McD Europe hävdar att i enlighet med artiklarna 113, 114 och 115 i fördraget är det bara medlemsstaterna som
är behöriga att fastställa sina system för beskattning av företag och att ingå internationella avtal. Kommissionens
försök att föra fram sin egen tolkning av ett avtal som dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta
staterna strider alltså mot Luxemburgs suveräna beskattningsrätt. Enligt McD Europe bortser kommissionen
i synnerhet från de luxemburgska skattemyndigheternas (korrekta) tolkning av dubbelbeskattningsavtalet genom
att hävda att i) de villkor som anges i avtalet för att ett fast driftställe ska anses finnas borde ha analyserats mot
bakgrund av amerikansk rätt och ii) beskattningen av den amerikanska filialens inkomster i Förenta staterna
borde ha granskats av de luxemburgska skattemyndigheterna innan man bestämde att de inte kunde beskattas
i Luxemburg.

6.1.2 McD Europes synpunkter på kommissionens tolkning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta
staterna
(83)

McD Europe hävdar att kommissionens tolkning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta
staterna är felaktig eftersom i) kommissionens tolkning av begreppet fast driftställe strider mot fördragets
bestämmelser och inte tar hänsyn till det sätt på vilket dubbelbeskattningsavtal vanligen tolkas och tillämpas, ii)
kommissionen lägger i dubbelbeskattningsavtalet till att den amerikanska filialens inkomster måste vara
beskattningsbara i Förenta staterna, iii) kommissionen hänvisar till bestämmelser i OECD:s modellavtal (50) som
inte är tillämpliga på dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna och/eller som inte är
relevanta i detta fall.

(84)

Vad beträffar den första punkten förklarar McD Europe att ett dubbelbeskattningsavtal inte i sig skapar en
beskattningsrätt i de fall det inte finns någon beskattningsrätt i den inhemska rättsordningen. Likaså ska varje
avtalsslutande stat tolka dubbelbeskattningsavtalet oberoende av den andra parten. En tolkning av ett begrepp
i amerikansk rätt är inte relevant för Luxemburg, även om olika tolkningar i de avtalsslutande staterna kan leda
till en dubbel icke-beskattning. Enligt McD Europe kan denna dubbla icke-beskattning bara lösas genom att man
förhandlar fram en ändring av dubbelbeskattningsavtalet.

(85)

När det gäller tolkningen av begreppet fast driftställe anser McD Europe att formuleringen i dubbelbeskatt
ningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna, särskilt artikel 3, bekräftar att det är den avtalsslutande stat
som tillämpar avtalet som ska tolka det med sitt eget rättssystem som referens. Följaktligen var det i detta fall den
luxemburgska skattemyndighetens sak att tolka dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna
med sitt eget rättssystem som referens och betrakta den amerikanska filialen som ett fast driftställe enligt vad
som avsågs i dubbelbeskattningsavtalet. Slutsatserna från den revision som IRS gjorde 2014 är inte relevant
i sammanhanget, eftersom de luxemburgska skattemyndigheterna inte kunde känna till IRS slutsatser när besluten
om förhandsbesked i skattefrågor togs 2009 och eftersom dessa slutsatser inte retroaktivt kunde påverka
förhandsbeskeden.

(86)

För det andra kräver inte artiklarna 7.2 och 25.2 a i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta
staterna att inkomsterna från det fasta driftstället får beskattas i Förenta staterna. Enligt McD Europe skulle en
korrekt läsning av bestämmelserna i dubbelbeskattningsavtalet ge vid handen att det faktum att den
avtalsslutande stat som i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet har beskattningsrätten (i det här fallet Förenta
staterna) senare, i enlighet med sin inhemska rättsordning, drar slutsatsen att inkomsterna inte får beskattas, inte
är relevant för den andra avtalsslutande staten (Luxemburg) som förlorar sin rätt att beskatta inkomsterna enligt
dubbelbeskattningsavtalet.

(87)

För det tredje anser McD Europe att den hänvisning som kommissionen gör till en OECD-kommentar från 2000,
för att stärka sin ståndpunkt att de luxemburgska skattemyndigheterna borde ha beskattat inkomsterna eftersom
den amerikanska filialens inkomster inte var beskattningsbara i Förenta staterna, saknar relevans eftersom
bestämmelsen i fråga ännu inte fanns när dubbelbeskattningsavtalet slöts 1996. En ny läsning av OECDkommentarerna som ändrar betydelsen av artikel 23A i OECD:s modellavtal kan bara tillämpas på avtal som
ratificerats efter denna ändring av OECD:s modellavtal från 2000. McD Europe framhåller dessutom att OECD:s
modellavtal inte är juridiskt bindande, utan snarare ska betraktas som en rekommendation.

(50) OECD:s modellavtal är en modell som kan användas av länder som ingår bilaterala skatteavtal och som spelar en central roll för att
undanröja skattemässiga hinder för gränsöverskridande utbyten och investeringar. Det utgör grunden för förhandlingar om och
tillämpning av bilaterala skatteavtal mellan länderna och syftar till att hjälpa företagen och samtidigt motverka skatteflykt och skattebe
drägerier. OECD:s modellavtal erbjuder också en möjlighet att på ett enhetligt sätt reglera de vanligaste problemen som kan uppstå
i samband med internationell dubbelbeskattning.
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6.1.3 McD Europes synpunkter angående kommissionens analys på grundval av artikel 107 i fördraget
(88)

Enligt McD Europe grundas kommissionens resonemang på det felaktiga antagandet att förhandsbeskedet
i skattefrågor påverkar statens tillgångar. För det andra har McD Europe inte fått någon fördel, eftersom de
luxemburgska skattemyndigheterna inte hade kunnat beskatta de inkomster som kan hänföras till den
amerikanska filialen. För det tredje har inte kommissionen visat att McD Europe är det enda företaget som
gynnats av tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet och än mindre att företaget hör till en selektiv grupp av
företag.

(89)

Beträffande den första punkten förklarar McD Europe att förhandsbeskeden i skattefrågor inte utgör ett statligt
stöd om det rör sig om enkla tolkningar och praktiska tillämpningar av allmänna skatteregler i specifika fall. De
kan bara utgöra statliga stöd om de frångår allmänna regler genom utövandet av det nationella administrativa
handlingsutrymmet. I detta fall var syftet med förhandsbeskeden i skattefrågor att bekräfta att Luxemburg inte
skulle beskatta de inkomster som kunde hänföras till den amerikanska filialen i enlighet med dubbelbeskatt
ningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna. Förhandsbeskedet i skattefrågor har inte lett till en
minskning av McD Europes skattebörda, eftersom McD Europe också utan detta förhandsbesked skulle haft
samma skattebörda i Luxemburg. Förhandsbeskedet i skattefrågor varken ändrar eller förbättrar McD Europes
skattemässiga situation.

(90)

För det andra hävdar McD Europe att kommissionen felaktigt dragit slutsatsen att de luxemburgska skattemyn
digheterna har tillämpat dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna på ett felaktigt sätt
och på den grundvalen konstaterat en fördel för McD Europe. Vidare kan inte det faktum att Förenta staterna
i efterhand beslutat att inte beskatta de inkomster som härrör från franchiseavgifter i enlighet med den
amerikanska skattelagstiftningen likställas med ett statligt stöd enligt unionsrätten. Luxemburg får inte tillbaka sin
rätt att beskatta den amerikanska filialen genom att inkomsterna inte får beskattas enligt amerikansk rätt. Liksom
de luxemburgska myndigheterna citerar McD Europe domen i La Coasta-målet som stöd för principen att de
luxemburgska skattemyndigheterna inte kan åberopa de tolkningar som görs av den andra avtalsslutande parten.
Även om man följer kommissionens resonemang skulle dock den fördel som McD Europe i så fall skulle fått från
de luxemburgska skattemyndigheterna i själva verket varit följden av ett beslut som IRS fattade 2014 om att inte
beskatta den amerikanska filialens inkomster. Den eventuella förekomsten av en sådan fördel kan dock inte vara
beroende av ett tredjelands inställning.

(91)

När det gäller selektiviteten, och särskilt frågan om undantag, hävdar McD Europe att enligt information som
blivit offentlig genom Luxleaks (51), har det visat sig att många företag åtnjutit samma behandling som McD
Europe. Det är inte förvånande eftersom tolkningen av dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta
staterna i förhandsbeskedet i skattefrågor är helt i linje med tillämpningen av luxemburgsk rätt. De övriga
förhandsbesked i skattefrågor som offentliggjorts via Luxleaks visar att de luxemburgska myndigheterna gjort en
konsekvent tolkning av dubbelbeskattningsavtalet, som kan tillämpas på alla skattesubjekt som befinner sig i en
jämförbar situation inom ramen för samma referenssystem. Inget av de andra förhandsbeskeden ställer krav på
beskattning av inkomster vid det fasta driftstället.

(92)

McD Europe hävdar slutligen att den selektiva fördelen kan ses som berättigad för att undvika dubbelbeskattning
och att åtgärden därför inte utgör ett statligt stöd.

6.2 Synpunkter från andra berörda parter
(93)

Den 5 augusti 2016 lade alliansen fram sina synpunkter och uttryckte sitt stöd för undersökningen.

(94)

Alliansen hävdar att med tanke på McDonald's dominerande position i Europa kan varje stöd som gynnar McD
Europe snedvrida konkurrensen och påverka handeln inom EU. Enligt alliansen motiverades de ändringar av
McDonald's bolagsstruktur som gjordes i slutet av 2008 och början av 2009, och efterföljande begäranden om
förhandsbesked i skattefrågor, av skatteskäl och syftade till att åstadkomma en dubbel icke-beskattning
i Luxemburg och Förenta staterna, vilket gav bolaget en fördel gentemot konkurrenterna.

(95)

Enligt alliansen bör inte tolkningar av dubbelbeskattningsavtal som ger upphov till en dubbel icke-beskattning
anses följa avtalens innehåll och anda.

(51) Hösten 2014 läckte över 500 förhandsbesked i skattefrågor som utfärdats till bland andra PwC ut och publicerades på internet
(Luxleaks).
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Alliansen uppmanar slutligen de medlemsstater som har regler mot skatteflykt att granska McDonald's med
avseende på om bolaget optimerat sin bolagsskattestruktur för att undvika att betala skatt. Enligt alliansen
illustrerar fallet McDonald's behovet av att skattemyndigheterna utbyter information om hur multinationella
bolag beskattas och behovet av att införa offentliga deklarationer land för land.

7. DE

LUXEMBURGSKA

MYNDIGHETERNAS SYNPUNKTER
TREDJEPARTER

PÅ

SYNPUNKTER

FRÅN

(97)

I en skrivelse av den 30 september 2016 lade de luxemburgska myndigheterna fram synpunkter på synpunkterna
från McD Europe och alliansen angående beslutet om att inleda förfarandet.

(98)

De luxemburgska myndigheterna bekräftade att McD Europes analys i stort sammanföll med deras egen analys.

(99)

De anser att de synpunkter som förts fram av alliansen inte gäller frågan om huruvida ett statligt stöd har
beviljats McD Europe, utan i huvudsak gäller McDonald's praxis på global nivå och kritiserar bolagets policy när
det gäller skatter, sociala frågor och löner.

(100) De luxemburgska myndigheterna konstaterar att syftet med ett dubbelbeskattningsavtal – i motsats till vad
alliansen hävdar – är att undvika dubbelbeskattning och inte att säkerställa ett faktiskt skatteuttag. Fördelningen
av beskattningsrätten mellan de två avtalsslutande parterna till följd av ett dubbelbeskattningsavtal är definitiv och
ovillkorlig. Om de luxemburgska myndigheterna enligt avtalet avstår från sin beskattningsrätt kan de följaktligen
inte återfå denna rätt enbart på grund av det faktum att den andra avtalsslutande staten inte faktiskt beskattar de
berörda inkomsterna.
(101) När det gäller alliansens uppmaning att stärka verktygen för bekämpning av skatteflykt förklarar de luxemburgska
myndigheterna att de helt och hållet instämmer i detta mål och att alla åtgärder gällande transparens och
informationsutbyte mellan medlemsstaterna bör utforskas och antas under lämpliga former och enligt tillämpliga
förfaranden.

8. BEDÖMNING

(102) Efter en fördjupad undersökning, och efter att noga ha granskat de inkomna synpunkterna på beslutet om att
inleda förfarandet, anser kommissionen att de tvivel som uttrycks i det beslutet inte leder till slutsatsen att ett
statligt stöd har beviljats genom de omtvistade beskeden.

8.1 Förekomst av stöd
(103) Enligt artikel 107.1 i fördraget är stöd som ges av en medlemsstat 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 den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Det fastställs alltså tydligt att för att en åtgärd ska kunna utgöra statligt stöd ska det för det första handla om ett
ingripande från staten eller med hjälp av statliga medel. För det andra ska denna åtgärd kunna påverka handeln
mellan medlemsstaterna. För det tredje ska åtgärden ge mottagaren en selektiv fördel. För det fjärde ska åtgärden
snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen (52).
(104) För att en åtgärd ska betecknas som stöd i den mening som avses i artikel 107.1 måste samtliga villkor som avses
i denna bestämmelse vara uppfyllda (53). Nedan kommer kommissionen att koncentrera sin bedömning på frågan
om huruvida de omtvistade beskeden har gett McD Europe en selektiv fördel. Om ingen selektiv fördel föreligger
ska kommissionen inte bedöma om de övriga villkoren är uppfyllda, eftersom det då inte föreligger något statligt
stöd enligt artikel 107 i fördraget.
(52) Se målet kommissionen/Deutsche Post, C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481, punkt 39, och där angiven rättspraxis.
(53) Se målet kommissionen/Deutsche Post, C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481, punkt 38, och där angiven rättspraxis.
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8.2 Förekomst av en selektiv fördel för McD Europe

(105) När ett företags ekonomiska nettosituation förbättras till följd av ett statligt ingripande föreligger en fördel enligt
artikel 107.1 i fördraget (54). För att fastställa att det föreligger en fördel är det lämpligt att hänvisa till själva
åtgärden (55). När det gäller skatteåtgärder kan en fördel beviljas genom att ett företags skattebörda minskas på
olika sätt och framför allt genom att skattebasen eller det skattebelopp som ska betalas minskas (56).

(106) EU-domstolen har utformat en trestegsanalys som kan användas för att avgöra om en skatteåtgärd är selektiv (57).
Det första steget i analysen är identifiering av det så kallade referenssystemet, det vill säga det allmänna eller
normala skattesystem som gäller i medlemsstaten. Det andra steget är att fastställa om skatteåtgärden i fråga
utgör ett undantag från detta system, på så sätt att den gör åtskillnad mellan ekonomiska aktörer som, mot
bakgrund av systemets inneboende mål, är i en jämförbar situation i rättsligt och faktiskt hänseende. Om
åtgärden innebär ett undantag från referenssystemet bör det, som ett tredje steg, fastställas huruvida denna åtgärd
kan motiveras med hänsyn till referenssystemets karaktär eller allmänna systematik. En åtgärd som utgör en
avvikelse från tillämpningen av referenssystemet kan motiveras om den berörda medlemsstaten kan visa att denna
åtgärd är en direkt följd av de grundläggande eller vägledande principerna för detta skattesystem (58). Om så är
fallet är skatteåtgärden inte selektiv. I detta tredje steg ligger bevisbördan på medlemsstaten.

(107) Här bör framhållas att de tvivel som uttrycks i beslutet om att inleda förfarandet grundas på en preliminär
identifiering av det referenssystem som motsvarar Luxemburgs allmänna system för bolagsbeskattning, inbegripet
de dubbelbeskattningsavtal som Luxemburg är part i. Kommissionen bedömde att det kunde föreligga en selektiv
fördel för McD Europe till följd av en felaktig tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och
Förenta staterna. Närmare bestämt ansåg kommissionen att de luxemburgska skattemyndigheternas bekräftelse av
att inkomster som härrörde från verksamheten vid McD Europes amerikanska filial skulle undantas från
luxemburgsk bolagsskatt i enlighet med artiklarna 5, 7 och 25.2 a i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg
och Förenta staterna kunde innebära en felaktig tillämpning av dessa bestämmelser. Ingen annan typ av
diskriminering eller felaktig tillämpning övervägdes i beslutet om att inleda förfarandet.

(108) Nedanstående analys är huvudsakligen inriktad på de tvivel som uttrycktes i beslutet om att inleda förfarandet,
med beaktande av det faktum att synpunkterna från Luxemburg och de andra berörda parterna, samt den
information som erhållits under undersökningens gång, inte har lett till att kommissionen utökat det formella
förfarandet i detta ärende. Ärendet begränsas därför till de två förhandsbesked i skattefrågor som utfärdats till
förmån för McD Europe och till en eventuell felaktig tillämpning av artikel 5, artikel 7.1 och artikel 25.2
i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna. Det bör också erinras om att bevisbördan
i fråga om förekomsten av en selektiv fördel ligger på kommissionen (utom när det gäller att visa att åtgärden
motiveras av de grundläggande eller vägledande principerna för skattesystemet).

(109) Det har inte fastställts att de omtvistade beskeden utgör ett avsteg från de regler som fastställs i dubbelbeskatt
ningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna. Ett sådant avsteg skulle föreligga om de omtvistade
beskeden utgjorde en felaktig tillämpning av bestämmelserna i dubbelbeskattningsavtalet (det vill säga avvek från
dem), och därmed minskade McD Europes skattskyldighet och på så sätt gav upphov till en diskriminering
mellan McD Europe och de andra företag som i faktiskt och rättsligt hänseende befinner sig i en jämförbar
situation.

(110) McD Europe har sin skattemässiga hemvist i Luxemburg. I enlighet med artiklarna 159 och 160 i LIR ska McD
Europes globala inkomster i princip omfattas av luxemburgsk bolagsskatt. Vad beträffar de inkomster som kan
hänföras till den amerikanska filialen ska dock dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna,
som införlivats i luxemburgsk rätt genom artiklarna 134 och 162 LIR i kombination med storhertigdömets
förordning av den 3 december 1969, tillämpas. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta
staterna begränsar Luxemburgs beskattningsrätt genom att vissa inkomster som kan hänföras till ett fast driftställe
i Förenta staterna enligt avtalet är beskattningsbara i Förenta staterna och inte i Luxemburg.
(54) Se kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (tillkännagivandet om begreppet statligt stöd) (EUT C 262, 19.7.2016, s. 1), punkt 67, och där angiven rättspraxis.
(55) Målet Italien/kommissionen, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punkt 13.
56
( ) Se målet Italien/kommissionen, C-66/02, ECLI:EU:C:2005:768, punkt 78, målet Cassa di Risparmio di Firenze SpA m.fl., C-222/04,
ECLI:EU:C:2006:8, punkt 132, och målet Ministerio de Defensa och Navantia, C-522/13, ECLI:EU:C:2014:2262, punkterna 21–31.
(57) Se de förenade målen Paint Graphos m.fl., C-78/08 till C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550.
(58) Se de förenade målen Paint Graphos m.fl., C-78/08 till C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punkt 65.
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(111) Enligt artikel 25.2 a i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna ska ”inkomst […] som
i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Förenta staterna” undantas från skatten. För att avgöra
vilka inkomster som ”får beskattas i Förenta staterna” föreskrivs i artikel 7.1 i dubbelbeskattningsavtalet mellan
Luxemburg och Förenta staterna att inkomst av rörelse som genereras i en avtalsslutande stat ska beskattas
i denna stat, såvida inkomsten inte genereras eller kan hänföras till ett fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten. I det fallet kan den förstnämnda avtalsslutande staten anta att de inkomster som kan hänföras till detta
fasta driftställe får beskattas i den andra avtalsslutande staten och därför undanta dessa inkomster från skatt för
att undvika dubbelbeskattning.

(112) Frågan om McD Europes amerikanska filial utgör ett fast driftställe i Förenta staterna som genererar vinst som är
undantagen från skatt i Luxemburg är alltså avgörande inom ramen för dubbelbeskattningsavtalet mellan
Luxemburg och Förenta staterna. I artikel 5.1 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna
definieras ett fast driftställe som ”en stadigvarande plats för affärsverksamhet från vilken ett företags verksamhet
helt eller delvis bedrivs”. Begreppet fast driftställe definieras alltså i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg
och Förenta staterna, men termen verksamhet definieras inte. Artikel 7.1 i dubbelbeskattningsavtalet mellan
Luxemburg och Förenta staterna innehåller även begreppet inkomst av rörelse, vilket inte definieras.

(113) I det här läget föreskrivs i artikel 3.2 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna att varje
uttryck som inte definierats i avtalet ska ha den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den stat som
tillämpar avtalet, i detta fall Luxemburg. Som förklaras närmare i skälen 119–121 och i motsats till vad
kommissionen hävdar i beslutet om att inleda förfarandet är det, i händelse av meningsskiljaktigheter mellan de
avtalsslutande staterna angående tolkning eller bedömning av faktiska omständigheter, inte avgörande för
Luxemburgs tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet huruvida den amerikanska filialen utgör ett fast driftställe
enligt amerikansk nationell rätt (59), och det är heller inte avgörande huruvida Luxemburgs skattemyndigheter
kände till att filialens inkomster inte beskattades i Förenta staterna (60). Om den amerikanska filialen utgör ett fast
driftställe som bedriver verksamhet i Förenta staterna enligt den nationella luxemburgska skatterätten, och därför
har inkomster som kan hänföras till den, är dessa inkomster undantagna från beskattning enligt luxemburgsk
skatterätt i enlighet med artikel 25.2 a i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna.

(114) Vad beträffar den luxemburgska skatterätten definieras i punkt 16 i StAnpG begreppet fast driftställe som varje fast
anläggning eller stadigvarande plats för affärsverksamhet som används för att bedriva en varaktig ”industriell”
eller ”kommersiell” verksamhet. I begäran om förhandsbesked i skattefrågor tillämpar skatterådgivaren kriterierna
i punkt 16 i StAnpG på den verksamhet som bedrivs av den amerikanska filialen (61) och drar slutsatsen att
kriterierna uppfylls. Ur Luxemburgs skattemässiga synvinkel ”bör slutsatsen bli att [den amerikanska filialen]
bedriver verksamhet med anknytning till immateriella rättigheter genom ett fast driftställe i Förenta staterna
enligt vad som avses i artikel 5 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Förenta staterna och Luxemburg” (62).

(115) I enlighet med de synpunkter som inkommit från de luxemburgska myndigheterna och från McD Europe till svar
på beslutet om att inleda förfarandet (63), ser inte kommissionen någon anledning till att inte instämma i skatteråd
givarens bedömning enligt vilken den amerikanska filialen utgör ett fast driftställe enligt vad som avses i punkt
16 i StAnpG. Ur luxemburgsk rättslig synvinkel finns det ett fast driftställe i Förenta staterna och det har inte
påvisats att de luxemburgska skattemyndigheterna har tillämpat dubbelbeskattningsavtalet felaktigt genom att
anse att den amerikanska filialens inkomster ”får beskattas” i Förenta staterna enligt vad som avses i artikel 7.1
och artikel 25.2 a i dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna.

(116) Vad beträffar Luxemburgs nationella rättspraxis hänvisar såväl skatterådgivaren som Luxemburg och McDonald's
i sina synpunkter på beslutet om att inleda förfarandet (64) till domen i La Coasta-målet som handlar om
meningsskiljaktigheter i tolkningen av dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Frankrike. I den domen
medgav Luxemburgs Tribunal administratif att en dubbel icke-beskattning kunde inträffa trots en korrekt
tillämpning av ett dubbelbeskattningsavtal, eftersom varje avtalsslutande part tolkar dubbelbeskattningsavtalet
oberoende av den andra parten. Det huvudsakliga syftet med ett dubbelbeskattningsavtal är att undvika reell och
potentiell dubbelbeskattning. Det kan inte alltid garantera en faktisk beskattning (65).
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

Skäl 84 i beslutet om att inleda förfarandet.
Skäl 91 i beslutet om att inleda förfarandet.
Se skäl 44.
Begäran om reviderat förhandsbesked, s. 8.
Se skälen 70, 71, 76 och 92.
Se skäl 92.
Se skäl 72.
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(117) Att det i det här fallet inte skett någon beskattning beror i huvudsak på att Förenta staterna inte utnyttjar sin
beskattningsrätt enligt dubbelbeskattningsavtalet på grund av hur termen verksamhet tolkas i den amerikanska
lagstiftningen. I sitt beslut om att inleda förfarandet ställde kommissionen frågan om den dubbla ickebeskattningen av McD Europes franchiseinkomster kunde bero på skillnader i tolkningen mellan Luxemburg och
Förenta staterna eller på en kvalificeringskonflikt inom ramen för tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet
mellan Luxemburg och Förenta staterna. I synnerhet verkar formuleringen i artikel 25.2 a i dubbelbeskatt
ningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna (”beträffande Luxemburg ska dubbelbeskattning undvikas
enligt följande:”) tyda på att Luxemburg är skyldigt att undanta inkomster från skatt enbart i syfte att undvika
dubbelbeskattning (66).

(118) Inom ramen för den preliminära undersökningen ställdes också frågan huruvida, i avsaknad av en situation med
virtuell dubbelbeskattning (67), den dubbla icke-beskattningen i detta fall berodde på en kvalificeringskonflikt och
om Luxemburg kunde återfå sin beskattningsrätt med beaktande av en sådan konflikt. Den hänvisning som
kommissionen gör i sitt beslut om att inleda förfarandet till kommentarer gällande OECD:s modellavtal
beträffande kvalificeringskonflikterna, särskilt punkt 32.6 (68), bör därför ses mot den bakgrunden.

(119) En kvalificeringskonflikt är en situation där de avtalsslutande staterna tillämpar olika artiklar i dubbelbeskatt
ningsavtalet på grund av samverkan mellan deras inhemska rättsordningar och avtalet (69). Enligt OECD:s
kommentarer ska hemviststaten (Luxemburg) vid en kvalificeringskonflikt beakta den kvalificering som källstaten
(Förenta staterna) gjort (70). Med andra ord är hemviststaten inte skyldig att undanta en inkomst från beskattning
i det fall källstaten bedömer att den själv enligt dubbelbeskattningsavtalet inte har rätt att beskatta en inkomst (71).

(120) Meningsskiljaktigheter angående tolkning eller bedömning av faktiska omständigheter handlar däremot om hur de
avtalsslutande staterna tolkar avtalet eller tillämpar det på vissa faktiska omständigheter, utan relation till den
interna rätten. Situationer med skilda tolkningar har lett till att artikel 23 A.4 införts i OECD:s modellavtal för att
lösa problemet med dubbel icke-beskattning (72).

(121) Som förklarats i skäl 112–117 har kommissionen under den formella undersökningen inte funnit något som kan
bekräfta kommissionens aningar om att man i detta fall kan stå inför en kvalificeringskonflikt. De olika
tolkningarna av termen verksamhet i Luxemburgs och Förenta staternas respektive rättsordningar har inte lett till
att de avtalsslutande staterna har tillämpat olika bestämmelser i dubbelbeskattningsavtalet, utan till att de tolkat
samma bestämmelse, närmare bestämt artikel 5, på olika sätt. Vid tolkningsskillnader preciseras i 1999 års
(66) Se OECD:s rapport The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Issues in International Taxation No. 6 (1999) (nedan
kallad 1999 års rapport), punkt 116.
(67) Virtuell dubbelbeskattning uppstår i situationer då källstaten enligt dubbelbeskattningsavtalet har en uppenbar rätt att beskatta en
inkomst, men väljer att inte utöva denna rätt på grundval av sin inhemska skattelagstiftning.
(68) I punkt 32.6 i kommentarerna gällande OECD:s modellavtal (2000) anges följande: ”orden ’som enligt bestämmelserna i detta avtal får
beskattas’ ska också tolkas i relation till möjliga fall av dubbel icke-beskattning som kan uppstå till följd av tillämpningen av artikel 23.
Om källstaten anser att avtalets bestämmelser hindrar att den beskattar en inkomst eller förmögenhet som den normalt skulle ha haft
rätt att beskatta, ska hemviststaten vid tillämpningen av artikel 23 A.1 beakta att denna inkomst inte kan beskattas av källstaten enligt
avtalets bestämmelser även om hemviststaten skulle ha tillämpat avtalet på ett annat sätt som gett den rätt att beskatta inkomsten om
den hade varit källstaten. Punkt 1 tvingar alltså inte hemviststaten att undanta inkomsten från beskattning, en slutsats som
överensstämmer med det grundläggande syftet i artikel 23, som är att undvika dubbelbeskattning.”
(69) 1999 års rapport, punkt 94.
(70) 1999 års rapport, punkt 105.
(71) 1999 års rapport, punkt 109, med följande lydelse: ”om källstaten anser att avtalets bestämmelser hindrar att den beskattar en inkomst
som den normalt skulle ha beskattat, innebär alltså inte bestämmelsen i punkt 1 [i artikel 23 A] att hemviststaten måste undanta
inkomsten från beskattning.”
72
( ) I artikel 23 A.4 i OECD:s modellavtal föreskrivs följande: ”Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst eller förmögenhet för en
person som har hemvist i en avtalsslutande stat om den andra avtalsslutande staten tillämpar avtalets bestämmelser för att undanta
denna inkomst eller förmögenhet från skatt eller tillämpar bestämmelserna i artikel 10.2 eller artikel 11 på denna inkomst.”
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rapport att hemviststaten (Luxemburg) inte är tvungen att godta källstatens (Förenta staternas) tolkning (73). Det
innebär också att i händelse av tolkningsskillnader och avsaknad av bestämmelser i avtalet som motsvarar artikel
23 A.4 i OECD:s modellavtal (vilket är fallet med dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta
staterna), är en dubbel icke-beskattning möjlig. En sådan dubbel icke-beskattning som beror på skilda tolkningar
av dubbelbeskattningsavtalet kan lösas genom att parterna förhandlar fram ett tillägg till avtalet (74) eller genom
att använda det förfarande för ömsesidig överenskommelse som föreskrivs i artikel 27 i modellavtalet.
(122) Kommissionen konstaterar vidare att icke-beskattningen av den amerikanska filialens inkomster också skulle
kunna lösas med en ändring av artikel 16 i StAnpG, som för närvarande inte täcker situationer där ett företags
verksamhet anses härröra från ett fast driftställe enligt luxemburgsk rätt, men inte är tillräckligt omfattande för
att nå den tröskel där företaget skulle anses vara ett fast driftställe enligt amerikansk rätt [se skäl 41].
(123) Slutligen, såsom påpekats av McDonald's i synpunkterna på beslutet om att inleda förfarandet (75), visar analysen
av andra förhandsbesked i skattefrågor som utfärdats av Luxemburg och som blivit offentliga genom Luxleaks (76)
att de omtvistade beskeden inte skiljer sig från andra beslut som erhållits av andra skattesubjekt i enlighet med
denna tolkning och tillämpning som Luxemburg gör av dubbelbeskattningsavtalet. Analysen av 25 andra
förhandsbesked i skattefrågor (77) visar att de luxemburgska skattemyndigheterna gjort en konsekvent tolkning av
dubbelbeskattningsavtalet, som är tillämplig på alla skattesubjekt som befinner sig i en jämförbar situation.
I dubbelbeskattningsavtalet föreskrivs inget faktiskt skatteuttag och i förhandsbeskeden i skattefrågor ställs heller
inte något sådant villkor, eftersom det inte specifikt innefattas i det tillämpliga avtalet.

8.2.1 Slutsats
(124) På grundval av denna analys drar kommissionen slutsatsen att det i detta fall inte har fastställts att de
luxemburgska skattemyndigheterna har tillämpat dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta
staterna på ett felaktigt sätt. Följaktligen kan kommissionen, med avseende på de tvivel som anförts i beslutet om
att inleda förfarandet och definitionen av referenssystemet, inte fastställa att de omtvistade beskeden skulle ha gett
McD Europe en selektiv fördel genom en felaktig tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och
Förenta staterna.
(125) Eftersom samtliga kriterier för att visa förekomsten av statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget måste vara
uppfyllda är det inte nödvändigt att granska de övriga kriterierna.

9. SLUTSATS OM FÖREKOMSTEN AV STÖD

(126) Med beaktande av det ovanstående finner kommissionen att de omtvistade beskeden som utfärdats av de
luxemburgska skattemyndigheterna till förmån för McD Europe Franchising, S.à.r.l. inte utgör ett statligt stöd
i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Luxemburg har inte tillämpat dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och Förenta staterna på ett felaktigt sätt i de
omtvistade förhandsbesked i skattefrågor som utfärdades av de luxemburgska skattemyndigheterna den 30 mars 2009
och den 17 september 2009 till förmån för McD Europe Franchising, S.à.r.l., och dessa förhandsbesked i skattefrågor
utgör därmed inte något statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)

1999 års rapport, punkt 108.
Se skäl 70.
Se skäl 91.
Hösten 2014 läckte över 500 förhandsbesked i skattefrågor som bland annat utfärdats till PwC ut och publicerades på internet.
McDonald's har gått igenom de förhandsbesked i skattefrågor som lämnades ut i detta sammanhang och gett kommissionen 25 exempel
på fall där de luxemburgska skattemyndigheterna bekräftat att de inkomster av rörelse som kunde hänföras till ett fast driftställe inte var
beskattningsbara i Luxemburg i enlighet med de tillämpliga dubbelbeskattningsavtalen. De fasta driftställena fanns i följande länder:
Frankrike, Förenta staterna, Hongkong, Irland, Island, Japan, Nederländerna, Schweiz, Förenade kungariket, Tyskland och Vietnam.
Inget av dessa förhandsbesked ställer krav på beskattning av inkomst av rörelse vid det fasta driftstället.
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Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Storhertigdömet Luxemburg.

Utfärdat i Bryssel den 19 september 2018.
På kommissionens vägnar
Margrethe VESTAGER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1253
av den 22 juli 2019
om ett pilotprojekt för att med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden genomföra
de bestämmelser för administrativt samarbete som anges i Europaparlamentets och rådets beslut
2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om
administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens
beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) (1), särskilt artikel 4.1, och
av följande skäl:
(1)

Informationssystemet för den inre marknaden (nedan kallat IMI), som inrättades genom förordning (EU)
nr 1024/2012, är en programvaruapplikation som är tillgänglig via internet och som har utvecklats av
kommissionen i samarbete med medlemsstaterna i syfte att bistå medlemsstaterna vid den praktiska
tillämpningen av de krav på informationsutbyte som fastställs i unionsakter, genom att tillhandahålla en
centraliserad kommunikationsmekanism som underlättar gränsöverskridande informationsutbyte och ömsesidigt
bistånd.

(2)

I rådets beslut 2001/470/EG (2) fastställs samarbetsskyldigheter för de kontaktpunkter som medlemsstaterna har
utsett. Kontaktpunkterna ska kommunicera med hjälp av den bäst lämpade tekniska utrustning som finns till
förfogande, så att de kan besvara framställningar om samarbete så snabbt och effektivt som möjligt.

(3)

Enligt artikel 8.3 i beslut 2001/470/EG ska kommissionen föra ett säkert elektroniskt register med begränsad
åtkomst som bygger på den information som kontaktpunkterna lämnat. Genom IMI kan kommissionen fullgöra
denna skyldighet, eftersom systemet ger behöriga myndigheter möjlighet att behandla framställningar om
samarbete och svar på dessa. Sådana framställningar bör gälla tillgång till utländsk lagstiftning och unionsin
strument avseende rättsligt samarbete på privaträttens område i fråga om bevisupptagning och delgivning av
handlingar.

(4)

IMI skulle kunna vara ett ändamålsenligt verktyg vid genomförandet av de bestämmelser om samarbete som
anges i beslut 2001/470/EG. Det är därför nödvändigt att genomföra det pilotprojekt som avses i artikel 4
i förordning (EU) nr 1024/2012.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska
unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltog Danmark inte i antagandet av beslut
2001/470/EG, som därför inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark. Därför bör begreppet medlemsstat
förstås som alla medlemsstater utom Danmark.

(6)

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1024/2012 ska kommissionen överlämna en utvärdering av
resultatet av pilotprojektet till Europaparlamentet och rådet. Det är lämpligt att föreskriva ett datum då
utvärderingen ska överlämnas.

(7)

Den statistik som kommissionen i enlighet med artikel 8.4 i beslut 2001/470/EG tillhandahåller över
framställningar om samarbete och tillhörande svar bör omfatta användningen av IMI i pilotprojektet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom
artikel 24 i förordning (EU) nr 1024/2012.

(1) EUT L 316, 14.11.2012, s. 1.
(2) Rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (EGT L 174
27.6.2001, s. 25).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Pilotprojektet
Artiklarna 5.2 b–e och 8 i beslut 2001/470/EG ska ingå i ett pilotprojekt i syfte att bedöma om informationssystemet
för den inre marknaden (nedan kallat IMI) skulle vara ett ändamålsenligt verktyg för att genomföra de bestämmelser om
administrativt samarbete som anges i de artiklarna.

Artikel 2
Behöriga myndigheter
I pilotprojektet ska de kontaktpunkter som avses i artikel 2.1 a i beslut 2001/470/EG anses vara behöriga myndigheter.
I detta beslut avses med medlemsstat alla medlemsstater med undantag för Danmark.

Artikel 3
Administrativt samarbete mellan behöriga myndigheter
När det gäller det samarbete som beskrivs i artiklarna 5.2 b–e och 8 i beslut 2001/470/EG ska IMI tillhandahålla
följande grundläggande tekniska funktioner:
a) Sändning av framställningar om information som behövs för ett gott samarbete.
b) Besvarande av framställningar.
c) Underlättande av samordningen av behandlingen av framställningar om samarbete i den berörda medlemsstaten.
Artikel 4
Rollen för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område
Kommissionen ska samråda med det europeiska rättsliga nätverket om följande:
a) Unionens instrument för samarbete på privaträttens område, angående den information som utbyts inom ramen för
pilotprojektet.
b) Strukturen på och kategorierna av data som ska utbytas inom pilotprojektet.
c) De formulär som ska användas i IMI för framställningar om information och tillhörande svar.
d) Utvärderingen av pilotprojektet innan den överlämnas till Europaparlamentet och rådet.
Artikel 5
Tillhandahållande av statistik
Kommissionen förse det europeiska rättsliga nätverket med statistik och information om användningen av IMI och om
pilotprojektets funktion i enlighet med detta beslut.

Artikel 6
Utvärdering
Den utvärdering av resultatet av pilotprojektet som avses i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1024/2012 ska överlämnas
till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2023.
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Artikel 7
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

23.7.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/43

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1254
av den 22 juli 2019
om harmoniserade standarder om leksakers säkerhet utarbetade till stöd för Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/48/EG
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk
standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets
direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG
samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (1), särskilt
artikel 10.6, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG (2) ska leksaker som överensstämmer med
de harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning förutsättas överensstämma med de krav som omfattas av dessa standarder eller delar av dem
i artikel 10 och bilaga II till det direktivet.

(2)

Genom skrivelse M/445 av den 9 juli 2009 begärde kommissionen att CEN och Cenelec skulle utarbeta nya och
omarbeta befintliga harmoniserade standarder till stöd för direktiv 2009/48/EG. I del I punkt 11 i bilaga II till
direktiv 2009/48/EG anges särskilda säkerhetskrav för aktivitetsleksaker.

(3)

Trampoliner (studsmattor) är leksaker som är avsedda för hemmabruk och vars stödjande struktur förblir stabil
medan aktiviteten pågår, och de är främst avsedda för barn för att de ska kunna hoppa. Därför är de aktivitets
leksaker i den mening som avses i artikel 3.21 i direktiv 2009/48/EG.

(4)

På grundval av begäran M/445 av den 9 juli 2009 omarbetade CEN den harmoniserade standarden EN 7114:2014+A1:2017 om trampoliner (studsmattor) för privat bruk, till vilken en hänvisning har offentliggjorts
i Europeiska unionens officiella tidning (3), för att säkerställa att också nedsänkta studsmattor, som i allt högre
utsträckning släpps ut på marknaden, är säkra. Detta resulterade i att standard EN 71-14:2018 om trampoliner
(studsmattor) för privat bruk antogs.

(5)

Kommissionen har tillsammans med CEN bedömt huruvida den harmoniserade standarden EN 71-14:2018 om
trampoliner (studsmattor) för privat bruk som utarbetats av CEN överensstämmer med begäran M/445 av den
9 juli 2009.

(6)

Den harmoniserade standarden EN 71-14:2018 uppfyller de krav som den syftar till att omfatta och som
fastställs i direktiv 2009/48/EG. Det är därför lämpligt att offentliggöra hänvisningen till denna standard
i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Den harmoniserade standarden EN 71-14:2018 ersätter den harmoniserade standarden EN 71-14:2014
+A1:2017. Det är därför nödvändigt att återkalla hänvisningen till den standarden i Europeiska unionens officiella
tidning. För att ge tillverkarna av leksaker tillräckligt med tid för att anpassa sina produkter till de omarbetade
specifikationerna i den harmoniserade standarden EN 71-14:2018 är det nödvändigt att senarelägga återkallandet
av hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 71-14:2014+A1:2017.

(8)

Överensstämmelse med en harmoniserad standard ger en presumtion om överensstämmelse med motsvarande
väsentliga krav i unionens harmoniserade lagstiftning från och med dagen för offentliggörande av hänvisningen
till en sådan standard i Europeiska unionens officiella tidning. Detta beslut bör därför träda i kraft samma dag som
det offentliggörs.

(1) EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (EUT L 170, 30.6.2009, s. 1).
(3) EUT C 282, 10.8.2018, s. 3.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Hänvisningen till den harmoniserade standard om leksakers säkerhet som utarbetats till stöd för direktiv 2009/48/EG
och som förtecknas i bilaga I till detta beslut offentliggörs härmed i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 2
Hänvisningen till den harmoniserade standard om leksakers säkerhet som utarbetats till stöd för direktiv 2009/48/EG
och som förtecknas i bilaga II till detta beslut återkallas härmed från Europeiska unionens officiella tidning med verkan det
datum som anges i den bilagan.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA I

Nr

1.

Hänvisning till standard

EN 71-14:2018 Leksaker – Säkerhetsregler – Del 14: Trampoliner (studsmattor) för privat bruk
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BILAGA II

Nr

Hänvisning till standard

Datum för återkallande

1.

EN 71-14:2014+A1:2017 Leksaker – Säkerhetsregler – Del 14: Trampoliner
(studsmattor) för privat bruk

22 januari 2020
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/1095 av den 5 maj 2015 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för kylskåp och
frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat
(Europeiska unionens officiella tidning L 177 av den 8 juli 2015)
Sidan 23, artikel 2.1 o
I stället för:

”o) kondensoraggregat: en produkt som omfattar minst en eldriven kompressor och en kondensator, som
kan kyla ned och konstant bibehålla låg- eller medeltemperatur i ett kylskåp eller en frys eller i ett
kylsystem med hjälp av en ångkompressionscykel när den kopplas till en förångare och en
expansionsenhet.”

ska det stå:

”o) kondensoraggregat: en produkt som omfattar minst en eldriven kompressor och en kondensor, som
kan kyla ned och konstant bibehålla låg- eller medeltemperatur i ett kylskåp eller en frys eller i ett
kylsystem med hjälp av en ångkompressionscykel när den kopplas till en förångare och en
expansionsenhet.”
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