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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1540/98

av 29. juni 1998

om nye regler for støtte til skipsbyggingsindustrien(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 92 nr. 3 bokstav e), artikkel 94 og
artikkel 113,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalen om normale konkurransevilkår i den kommersielle
skipsbyggingsindustrien inngått mellom Det europeiske
fellesskap og visse tredjestater innen rammen av Organisasjonen
for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) (heretter
kalt  «OECD-avtalen»)(4), har ennå ikke trådt i  kraft
ettersom De forente stater ikke har ratifisert den. Rådsforordning
(EF) nr. 3094/95 av 22. desember 1995 om støtte til skips-
byggingsindustrien(5) har derfor ennå ikke trådt i kraft.

Ettersom OECD-avtalen ikke har trådt i kraft, vil de relevante
regler i  rådsdirektiv 90/684/EØF om støtte ti l  skips-
byggingsindustrien(6) fortsatt få anvendelse i henhold til
artikkel 10 i forordning (EF) nr. 3094/95, inntil senest
31. desember 1998.

Det har ennå ikke fullt ut blitt opprettet en tilfredsstillende
likevekt mellom tilbud og etterspørsel på verdensmarkedet for
skipsbygging, og dette medfører at prisene fortsatt er lave.
Konkurransepresset i skipsbyggingssektoren i Fellesskapet
forventes å øke ytterligere, ettersom det forutses en nedgang i

den samlede etterspørsel etter skip etter år 2000 samtidig som
skipsbyggingskapasiteten på verdensbasis forventes fortsatt å
øke.

Selv om verftene i Fellesskapet har gjort framgang når det gjelder
å forbedre konkurranseevnen, må takten i produktivitets-
forbedringen økes dersom de skal ta igjen forspranget til sine
internasjonale konkurrenter, særlig i Japan og Korea.

En konkurransedyktig skipsbyggingsindustri er viktig for
Fellesskapet, og bidrar til dets økonomiske og sosiale utvikling
ved å utgjøre et betydelig marked for en rekke næringer og ved å
opprettholde sysselsettingen i mange regioner som allerede lider
under høy arbeidsledighet.

På bakgrunn av den vanskelige markedssituasjonen og behovet
for å oppmuntre verftene til å foreta de nødvendige endringer for
å bedre konkurranseevnen, er det ennå ikke mulig helt å fjerne
støtten til sektoren. For å støtte disse bestrebelser og for å sikre
rettferdige og ensartede konkurransevilkår innen Fellesskapet bør
det fortsatt føres en stram og selektiv støttepolitikk. En slik
politikk utgjør den mest egnede metode for å sikre at aktivitetsnivået
ved europeiske skipsverft opprettholdes og derved til å bevare en
effektiv og konkurransedyktig europeisk skipsbyggingsindustri.

Fellesskapets støttepolitikk for skipsbyggingssektoren har i det
alt vesentlige vært uforandret siden 1987. Politikken har generelt
oppnådd sine målsettinger, men det kreves tilpasninger for at den
bedre skal kunne møte de utfordringer verftene står overfor i
framtiden.

Særlig er driftsstøtte ikke den mest kostnadseffektive måten å
oppmuntre den europeiske skipsbyggingsindustrien til å forbedre
sin konkurranseevne på. Følgelig bør driftsstøtten nedtrappes, og
støtten flyttes til andre områder for å fremme de nødvendige
forbedringer i konkurranseevnen, som investeringsstøtte til
nyskaping.

Driftsstøtten vil derfor opphøre 31. desember 2000.

Driftsstøtte i form av utviklingsbistand til utviklingsland bør
fortsette, underlagt strengere vilkår.

Det er behov for et klarere skille mellom investeringsstøtte og
støtte til omstrukturering. Støtte til omstrukturering bør gis bare
unntaksvis og være underlagt strenge regler, som anvendelse av

(1) EFT C 114 av 15.4.1998, s. 14.

(2) EFT C 138 av 4.5.1998.

(3) EFT C 129 av 27.4.1998, s. 19.

(4) EFT C 375 av 30.12.1994, s. 3.

(5) EFT L 332 av 31.12.1995, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning
(EF) nr. 2600/97 (EFT L 351 av 23.12.1997, s. 18).

(6) EFT L 380 av 31.12.1990, s. 27.

_____________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 202 av 18.7.1998, s. 1, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 12/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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prinsippet om «en gang for alle» som krever virkelige
kapasitetsreduksjoner som motytelse for støtte, og strengere
overvåkingsrutiner. Investeringsstøtte bør tillates bare for å
forbedre produktiviteten til eksisterende anlegg i eksisterende
verft i områder som er berettiget til regional investeringsstøtte,
underlagt visse begrensninger i støttens omfang for å redusere
mulige konkurransevridninger til et minimum.

Investeringsstøtte til nyskaping bør tillates, forutsatt at den er
ti l  virkelig nyskapende prosjekter som vil  forbedre
konkurranseevnen. Støtte til forskning og utvikling og støtte til
miljøvern bør også tillates, slik at skipsbyggingsindustrien ikke
mister disse støttemulighetene som er tilgjengelige for alle andre
industrisektorer. Støtte til avvikling bør fortsatt tillates for å
lette strukturtilpasning.

Selv om det er foreslått at ombygging av skip fortsatt til en viss
grad skal behandles på samme måte som nybygging, bør støtte til
skipsreparasjonssektoren fortsatt være forbudt med unntak av
støtte til omstrukturering, avvikling, investeringer under
regionstøtteordninger, nyskaping, forskning og utvikling samt til
miljøvern.

Nøye tilsyn med innsynsmulighet er nødvendig dersom
støttepolitikken skal være effektiv.

Kommisjonen bør framlegge jevnlige rapporter for Rådet om
markedssituasjonen og vurdere om europeiske verft påvirkes av
konkurransebegrensende praksis. Dersom det fastslås at
konkurransebegrensende praksis av noen art skader næringen,
bør Kommisjonen eventuelt foreslå tiltak for Rådet for å møte
problemet.

Den første av disse rapportene skal framlegges for Rådet senest
31. desember 1999.

Denne forordning berører ikke eventuelle endringer som er
nødvendige for å oppfylle Fellesskapets internasjonale
forpliktelser i  forbindelse med statsstøtte t i l  skips-
byggingsindustrien �

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

DEFINISJONER OG STØTTE

Artikkel 1

Definisjoner

I denne forordning menes med

a) «selvdrevne, sjøgående handelsskip»:

� fartøyer på minst 100 bt som brukes til transport av
passasjerer og/eller gods,

� fartøyer på minst 100 bt til særlige formål (for
eksempel mudringsfartøyer, isbrytere),

� slepebåter på minst 365 kW,

� fiskefartøyer på minst 100 bt til eksport utenfor
Fellesskapet, og

� flytende og flyttbare uferdige skrog av ovennevnte
fartøyer.

I denne forbindelse menes med «selvdrevet, sjøgående
fartøy» et fartøy som ved eget framdriftsmaskineri og eget
styringssystem er fullt ut navigerbart på åpent hav.

Militære fartøyer (dvs. skip som etter sine grunnleggende
konstruksjonskjennetegn og egenskaper er beregnet brukt
utelukkende for militære formål, som krigsskip og andre
fartøyer med offensive eller defensive egenskaper) samt
ombygginger som er gjort eller innretninger som er tilføyd
utelukkende for militære formål på andre fartøyer, skal være
unntatt, forutsatt at slike tiltak eller framgangsmåter i
forbindelse med sl ik ombygging eller sl ike nye
konstruksjoner ikke er skjulte tiltak til fordel for kommersiell
skipsbyggingsindustri, som er i strid med denne forordning,

b) «skipsbygging»: bygging i Fellesskapet av selvdrevne,
sjøgående handelsskip,

c) «reparasjon av skip»: reparasjon eller utbedring i
Fellesskapet av selvdrevne, sjøgående handelsskip,

d) «ombygging av skip»: ombygging i Fellesskapet av
selvdrevne, sjøgående handelsskip på minst 1 000 bt,
forutsatt at ombyggingsarbeidet medfører betydelige
endringer av lastearrangementet, skroget, framdrifts-
maskineriet eller passasjerdelen,

e) «støtte»: statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 92 og
93. Dette skal omfatte ikke bare støtte som gis av staten
selv, men også støtte som gis av regionale eller lokale
myndigheter eller andre offentlige organer, samt støtte som
eventuelt inngår i finansieringstiltak som treffes direkte eller
indirekte av medlemsstatene i forbindelse med
skipsbyggings-, skipsombyggings- eller skipsreparasjons-
foretak, og som ikke kan anses som en virkelig tilførsel av
risikokapital i samsvar med vanlig markedsøkonomisk
investeringspraksis,

f) «kontraktsverdi før støtte»: den pris som er fastsatt i
kontrakten pluss enhver støtte som gis direkte til verftet,

g) «tilknyttet enhet»: enhver fysisk eller juridisk person som

i) eier eller kontrollerer et foretak som har virksomhet
innen bygging, reparasjon eller ombygging av skip,
eller
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ii) direkte eller indirekte eies eller kontrolleres av et
foretak som utøver virksomhet innen bygging,
reparasjon eller ombygging av skip, enten gjennom
aksjeandeler eller på annen måte.

Kontroll anses å foreligge så snart en person eller et foretak
som utøver virksomhet innen bygging, reparasjon eller
ombygging av skip eier eller har kontroll over en andel på
mer enn 25 % av den annen part eller omvendt.

Artikkel 2

Støtte

1. Støtte som direkte eller indirekte gis til bygging, ombygging
eller reparasjon av skip, og som er finansiert av medlemsstatene
eller deres regionale eller lokale myndigheter eller ved statlige
midler i enhver form, kan anses forenlig med det felles marked
bare dersom den er i samsvar med bestemmelsene i denne
forordning. Denne bestemmelse får anvendelse ikke bare på støtte
til foretak som utøver slik virksomhet, men også på tilknyttede
enheter.

2. I denne forordning omfatter støtte som gis indirekte, alle
former for støtte til skipsredere eller tredjemann som ytes til
bygging eller ombygging av skip, som kredittfasiliteter, garantier
og skattefordeler. Når det gjelder slike skattefordeler, berører
disse bestemmelser ikke Fellesskapets retningslinjer for
statsstøtte til sjøtransport(1), særlig nr. 3.1 i nevnte retningslinjer,
eller senere endringer av dem.

3. Støtte som ytes i henhold til denne forordning skal ikke
knyttes til vilkår som innebærer forskjellsbehandling av produkter
med opprinnelse i andre medlemsstater. Særlig skal støtte som
ytes av en medlemsstat til dens skipsredere eller til tredjemann i
denne staten til bygging eller ombygging av skip, ikke kunne vri
eller true med å vri konkurransen mellom skipsverft i
medlemsstaten og skipsverft i andre medlemsstater ved
plassering av ordrer.

KAPITTEL II

DRIFTSSTØTTE

Artikkel 3

Kontraktsbetinget driftsstøtte

1. Inntil 31. desember 2000 kan produksjonsstøtte til
kontrakter om bygging og ombygging av skip, men ikke til
kontrakter om reparasjon av skip, anses forenlig med det felles
marked forutsatt at totalbeløpet for samtlige former for støtte
som gis ti l  enhver individuell kontrakt (herunder
tilskuddsekvivalenten til enhver støtte som gis til skipsrederen
eller tredjemann) som tilskuddsekvivalent ikke overskrider en
felles øvre grense uttrykt i prosent av kontraktsverdien før støtte.

For skipsbyggingskontrakter med en kontraktsverdi før støtte
på over 10 millioner ECU, skal den øvre grensen være 9 %; i alle
andre tilfeller skal den være 4,5 %.

2. Den øvre grense for støtte i forbindelse med en kontrakt
skal være den grensen som gjelder den dag den endelige kontrakten
undertegnes.

Foregående ledd får imidlertid ikke anvendelse for skip som leveres
mer enn tre år etter den dag den endelige kontrakten ble
undertegnet. I slike tilfeller skal den øvre grensen for kontrakten
være den som gjaldt tre år før skipet ble levert. Kommisjonen kan
imidlertid forlenge den treårige leveringsfristen når det er berettiget
på grunn av kompliserte tekniske forhold ved et skips-
byggingsprosjekt eller på grunn av forsinkelser som følge av
uventede forstyrrelser av betydelig og berettiget omfang som
påvirker skipsverftets arbeidsplan og som skyldes ekstraordinære
omstendigheter som foretaket ikke kan forutse eller kontrollere.

3. Tildeling av støtte i enkelttilfeller innenfor rammen av en
godkjent støtteordning skal ikke kreve forhåndsmelding til eller
godkjenning av Kommisjonen.

Dersom verftene i forskjellige medlemsstater konkurrerer om en
særskilt  kontrakt, skal Kommisjonen likevel kreve
forhåndsmelding om de aktuelle støtteprosjektene på anmodning
fra en medlemsstat. I slike tilfeller skal Kommisjonen treffe
beslutning innen 30 dager etter at den har mottatt meldingen;
slike støtteprosjekter kan ikke gjennomføres før Kommisjonen
har godkjent dem. Kommisjonen skal ved sin beslutning påse at
den planlagte støtten ikke påvirker handelen i et omfang som er i
strid med felles interesse.

4. Den øvre grense skal ikke gjelde for støtte i form av
statsstøttede kredittfasiliteter gitt til en nasjonal eller utenlandsk
skipsreder eller tredjemann til bygging eller ombygging av fartøyer
og kan anses forenlig med det felles marked dersom den oppfyller
vilkårene i resolusjon vedtatt av Rådet i OECD av 3. august 1981
(OECDs overenskomst om eksportkreditter for skip) eller med
avtaler som endrer eller erstatter overenskomsten.

5. Den øvre grense skal ikke gjelde for støtte i forbindelse med
bygging og ombygging av skip gitt som utviklingsbistand til et
utviklingsland. Slik støtte kan anses forenlig med det felles marked
dersom den er i samsvar med de vilkår som OECDs arbeidsgruppe
nr. 6 har fastsatt for dette formål i sin avtale om fortolkning av
artikkel 6�8 i OECDs overenskomst om eksportkreditter for
skip eller med senere tilføyelser eller rettelser til overenskomsten.

Slike enkeltstående støtteprosjekter skal meldes til Kommisjonen
på forhånd. Den skal kontrollere det spesifikke utviklings-
elementet i støtteprosjektet og forsikre seg om at den faller inn
under virkeområdet for overenskomsten nevnt i første ledd, og at
forskjellige verft kan konkurrere om å få utviklingsbistand.

_________________

(1) EFT C 205 av 5.7.1997, s. 5.
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KAPITTEL III

STØTTE TIL AVVIKLING OG OMSTRUKTURERING

Artikkel 4

Støtte til avvikling

1. Støtte til dekning av normale kostnader som følge av delvis
eller total avvikling av skipsbyggings-, skipsreparasjons- eller
skipsombyggingsverft kan anses som forenlig med det felles
marked dersom støtten innebærer en reell og endelig
kapasitetsreduksjon.

2. Kostnader der slik støtte kan anses berettiget, er særlig:

� utbetalinger til arbeidstakere som blir oppsagt eller
førtidspensjonert,

� utgifter i forbindelse med rådgivning til arbeidstakere som
blir oppsagt eller førtidspensjonert, herunder verftenes
utbetalinger for å lette etablering av små foretak som er
uavhengige av skipsverftene, og hvis virksomhet ikke
hovedsakelig består i bygging, ombygging eller reparasjon
av skip,

� utbetalinger til arbeidstakere i forbindelse med omskolering,

� utgifter i forbindelse med omlegging av et verft, dets
bygninger, anlegg og infrastruktur til annen bruk enn den
som er nevnt i artikkel 1 bokstav b), c) og d),

3. Når et foretak fullstendig avvikler virksomhet innen
bygging, reparasjon eller ombygging av skip, kan dessuten følgende
tiltak anses forenlige med det felles marked:

� støtte med et beløp som ikke overstiger den høyeste av
følgende to verdier fastsatt ved en uavhengig
konsulentrapport: anleggenes bokførte restverdi, der
den andel som tilsvarer en eventuell oppskrivning etter
1. januar 1991, og som overstiger den nasjonale
inflasjonstakt, ignoreres, eller den beregnede verdi av
bidraget til faste kostnader som kan oppnås fra anleggene i
en treårsperiode (minus eventuelle fordeler som foretaket
som mottar støtte oppnår ved å avvikle dem),

� støtte i form av f.eks. lån eller lånegarantier til arbeidskapital
som er nødvendig for at foretaket skal kunne fullføre
arbeider som ikke er avsluttet, forutsatt at dette begrenses
til det minimum som er nødvendig og at en betydelig del av
arbeidet allerede har blitt gjort.

4. Støttens omfang og intensitet skal være berettiget ut fra
omfanget av den avvikling det gjelder, og i denne forbindelse skal
det tas hensyn til de strukturelle problemer i det berørte området
og, ved omstilling til annen næringsvirksomhet, til Fellesskapets
regelverk og regler som kommer til anvendelse på den nye
virksomheten.

5. For å sikre at avviklinger det er ytt støtte til, er endelige,
skal de berørte medlemsstatene påse at de stengte skips-
byggings-, skipsreparasjons- og skipsombyggingsverftene er
stengt i en periode på minst ti år.

Artikkel 5

Støtte til omstrukturering

1. Krisestøtte og støtte til omstrukturering av kriserammede
foretak, herunder kapitaltilførsel, gjeldsavskrivning, subsidierte
lån, dekning av lån samt garantier, kan unntaksvis anses forenlig
med det felles marked forutsatt at den er i samsvar med
Fellesskapets retningslinjer for statlig krise- og omstrukturerings-
støtte til kriserammede foretak(1).

Når det gjelder omstrukturering, må dessuten følgende særlige
vilkår være oppfylt:

� foretaket har ikke blitt gitt slik støtte i henhold til forordning
(EF) nr. 1013/97(2),

� støtten er et engangstiltak der den berørte medlemsstat klart
og utvetydig har forpliktet seg til ikke å gi ytterligere støtte
til foretaket eller dets rettsetterfølgere,

� det skjer en faktisk og varig reduksjon av det berørte
foretakets kapasitet til bygging, reparasjon eller ombygging
av skip som står i forhold til nivået på den støtten som gis
(i denne forbindelse vil det faktiske produksjonsnivået i de
foregående fem år være den bestemmende faktor for nivået
på kapasitetsreduksjonen som kreves),

� den avviklede kapasiteten må ha blitt regelmessig brukt til
bygging, reparasjon eller ombygging av skip fram til datoen
for melding av støtte i samsvar med artikkel 10,

� den avviklede kapasiteten må ligge nede for bygging,
reparasjon og ombygging av skip i minst ti år fra
Kommisjonens godkjenning av støtten,

� dersom den avviklede kapasiteten brukes på ny for alterna-
tive formål, må de være uavhengige av det berørte
skipsverftet, og virksomheten må prinsipielt ikke ha
tilknytning til bygging, reparasjon eller ombygging av skip,

_________________

(1) EFT C 368 av 23.12.1994, s. 12.

(2) EFT L 148 av 6.6.1997, s. 1.
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� den berørte medlemsstat må gi sitt samtykke til å
samarbeide fullt ut ved gjennomføringen av de
tilsynsordninger som Kommisjonen oppretter, herunder
inspeksjoner på stedet, eventuelt foretatt av uavhengige
sakkyndige.

2. Ved vurdering av produksjonens regelmessighet og
omfanget av kapasitetsreduksjonen skal Kommisjonen bygge
sin avgjørelse ikke bare på den teoretiske kapasitet som foretakets
verft har, men også på det faktiske produksjonsnivå i de fore-
gående fem år. Det vil ikke bli tatt hensyn til kapasitetsreduksjon
i andre foretak i samme medlemsstat med mindre kapasitets-
reduksjonen i det mottakende foretak vil være umulig uten å
undergrave omstruktureringsplanens levedyktighet.

3. Kommisjonen skal innhente medlemsstatenes synspunkter
i alle tilfeller der støtten overstiger ti millioner ECU før den tar
stilling til dem.

4. Når omstruktureringsoperasjoner går over flere år og
omfatter store støttebeløp, kan Kommisjonen kreve at støtten
utbetales i rater som skal være underlagt forhåndsmelding til og
godkjenning av Kommisjonen.

KAPITTEL IV

ANDRE TILTAK

Artikkel 6

Investeringsstøtte til nyskaping

Støtte gitt  t i l  nyskaping i eksisterende foretak innen
skipsbygging, skipsreparasjon eller skipsombygging kan anses
forenlig med det felles marked inntil et omfang på høyst 10 %
brutto, forutsatt at den er knyttet til industriell anvendelse av
nyskapende produkter og metoder som er nye i egentlig og
vesentlig forstand, dvs. som ikke samtidig brukes kommersielt
av andre aktører i sektoren innenfor Fellesskapet, og som
innebærer en risiko for teknologisk eller industriell fiasko, på
følgende vilkår:

� bruken av støtten skal være begrenset til utgifter i forbindelse
med investerings- og byggevirksomhet som er knyttet
direkte og utelukkende til den nyskapende del av prosjektet,

� støttens beløp og omfang skal være begrenset til det mini-
mum som er nødvendig for å ta hensyn til graden av risiko
knyttet til prosjektet.

Artikkel 7

Regional investeringsstøtte

Støtte gitt til investering i opprusting og modernisering av
eksisterende verft, som ikke er knyttet til en finansiell
omstrukturering av vedkommende verft og som har som
målsetting å forbedre produktiviteten til eksisterende anlegg, kan
anses forenlig med det felles marked, forutsatt at

� støttens omfang ikke overstiger 22,5 % i regioner som
oppfyller kriteriene for muligheten omhandlet i traktatens
artikkel 92 nr. 3 bokstav a), og som er i samsvar med kartet
som Kommisjonen har godkjent for hver medlemsstat for
tildeling av regionstøtte,

� støttens omfang ikke overstiger 12,5 % eller øverste
gjeldende grense for støtte i regioner som oppfyller
kriteriene for muligheten omhandlet i traktatens artikkel 92
nr. 3 bokstav c), og som er i samsvar med kartet som
Kommisjonen har godkjent for hver medlemsstat for tildeling
av regionstøtte, avhengig av hvilket beløp som er lavest,

� støtten er begrenset til støtteberettigede kostnader som
definert i Fellesskapets gjeldende retningslinjer for
regionstøtte.

Artikkel 8

Forskning og utvikling

Støtte til dekning av utgifter til forsknings- og utviklingsprosjekter
ved skipsbyggings-, skipsreparasjons- eller skipsombyggings-
foretak kan anses forenlig med det felles marked dersom den er i
samsvar med reglene fastsatt i Fellesskapets rammebestemmelser
om statsstøtte til forskning og utvikling(1), eller med eventuelle
nyere ordninger.

Artikkel 9

Miljøvern

Støtte til dekning av utgifter til miljøvern ved skipsbyggings-,
skipsreparasjons- eller skipsombyggingsforetak kan anses forenlig
med det felles marked dersom den er i samsvar med reglene fastsatt
i  Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte t i l
miljøvern(2), eller med eventuelle nyere ordninger.

_________________

(1) EFT C 45 av 17.2 1996, s. 5.

(2) EFT C 72 av 10.3.1994, s. 3.
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KAPITTEL V

TILSYNSPROSEDYRER OG IKRAFTTREDELSE

Artikkel 10

Melding

1. Støtte til bygging, reparasjon og ombygging av skip
omhandlet i denne forordning skal, i tillegg til bestemmelsene i
traktatens artikkel 93, omfattes av de særskilte regler om melding
nevnt i nr. 2.

2. Medlemsstatene skal på forhånd gi melding til Kommisjonen
om følgende tiltak, som ikke skal iverksettes uten Kommisjonens
tillatelse:

a) nye og nåværende støtteordninger eller endringer av
nåværende støtteordninger omhandlet i denne forordning,

b) enhver beslutning om anvendelse av en generell
støtteordning, herunder generelle regionale støtteordninger,
på foretak omfattet av denne forordning for å få fastslått
om den er forenlig med traktatens artikkel 92, særlig i
tilfellene omhandlet i artikkel 6, 7, 8 og 9 med mindre støttens
beløp ligger under minimumsterskelen på 100 000 ECU i
et tidsrom på tre år,

c) anvendelse i enkelttilfeller av støtteordninger som er nevnt
nedenfor:

i) de tilfeller som er nevnt i artikkel 3 nr. 3 annet ledd og
nr. 5, artikkel 4 og artikkel 5, eller

ii) når Kommisjonen uttrykkelig har bestemt det i
forbindelse med godkjenning av støtteordningen.

Artikkel 11

Tilsyn med anvendelsen av støttereglene

1. For at Kommisjonen skal kunne føre tilsyn med anven-
delsen av støttereglene i kapittel II�IV, skal medlemsstatene gi
Kommisjonen følgende opplysninger:

a) i samsvar med blankett 1 i vedlegget, månedlige rapporter
om alle kontrakter om bygging og ombygging av skip innen
utgangen av den tredje måneden etter den måned den enkelte
kontrakt er undertegnet,

b) i samsvar med blankett 1 i vedlegget, ferdigstillelses-
rapporter i forbindelse med alle kontrakter om bygging og
ombygging av skip, herunder dem som er undertegnet før
denne forordnings ikrafttredelse, innen utgangen av måneden
etter ferdigstillelsesmåneden,

c) i samsvar med blankett 2 i vedlegget, årsrapporter som skal
framlegges innen 1. mars i året etter det år rapporten
omhandler, med nærmere opplysninger om det samlede
støttebeløp som er gitt til hvert nasjonalt skipsverft i det
foregående kalenderår dersom Kommisjonen anmoder om
det,

d) i samsvar med blankett 3 i vedlegget, årsrapporter for
skipsverft som er i stand til å bygge handelsskip på over
5 000 bt, med offentlig tilgjengelige opplysninger om
kapasitetsutviklingen og eierstrukturen, som skal framlegges
senest to måneder etter at den årlige generalforsamling har
godkjent skipsverftets årsberetning; slike rapporter skal
framlegges hvert annet år etter at den første årsrapporten er
framlagt, med mindre Kommisjonen beslutter fortsatt å
anmode om årsrapporter.

e) når det gjelder skipsverft som har mottatt støtte til
omstrukturering i samsvar med artikkel 5, kvartalsrapporter
om gjennomføringen av omstruktureringsmålsettingene,
herunder følgende elementer: utbetaling og bruk av støtten,
investeringer, produktivitetsutvikling, reduksjoner i
sysselsettingen, levedyktighet,

f) når det gjelder skipsverft med kontrakter som gis støtte i
form av utviklingsbistand, slike opplysninger som
Kommisjonen kan kreve for å sette den i stand til å sikre at
vilkårene i artikkel 3 nr. 5 overholdes.

2. For skipsverft som er involvert i bygging, reparasjon eller
ombygging av både handelsskip og militære fartøyer, skal
rapportene omhandlet i nr. 1 bokstav d) være vedlagt en attest fra
den offisielle revisor som bekrefter fordelingen av faste kostnader
på disse to områder. I tillegg skal det gis særskilte opplysninger
om omsetningen for handelsskip og militære fartøyer.

3. På grunnlag av de opplysninger som gis Kommisjonen i
henhold til artikkel 10 og nr. 1 i denne artikkel, skal Kommisjonen
hvert år utarbeide en samlet rapport som skal danne grunnlag for
drøftinger med nasjonale sakkyndige og med Rådet. Rapporten
skal også oversendes Europaparlamentet til underretning. Det
skal utarbeides separate årsrapporter om tilfeller som gjelder
støtte til omstrukturering.

4. Dersom en medlemsstat ikke fullt ut oppfyller sine
rapporteringsforpliktelser som fastsatt i nr. 1, kan Kommisjonen,
etter høring og forutgående varsel, kreve at medlemsstaten utsetter
all utbetaling av godkjent støtte, inntil Kommisjonen har mottatt
alle foreskrevne rapporter.

Dersom en medlemsstats rapporter etter nr. 1 innsendes i tide,
men er ufullstendige, og dersom medlemsstaten på
rapporteringstidspunktet oppgir hvilke skipsverft som ikke har
overholdt sin rapporteringsplikt, skal Kommisjonen begrense
eventuelle krav om utsettelse av støtteutbetalinger til disse
verftene.
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Artikkel 12

Kommisjonsrapport

Kommisjonen skal regelmessig framlegge for Rådet en rapport
om markedssituasjonen og vurdere om europeiske skipsverft
berøres av konkurransebegrensende praksis. Dersom det fastslås
at industrien lider skade på grunn av konkurransebegrensende
praksis av enhver art, skal Kommisjonen eventuelt framlegge
forslag for Rådet om tiltak for å møte problemet.

Den første rapporten skal framlegges for Rådet senest
31. desember 1999.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft 1. januar 1999.

Den får anvendelse til 31. desember 2003.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 29. juni 1998.

For Rådet

R. COOK

Formann

______
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VEDLEGG

Blankett 1

RAPPORT OM ORDRER PÅ ELLER FERDIGSTILLELSE AV HANDELSSKIP

(Stryk det som ikke passer)

Del 1: Nærmere opplysninger om kontrakten Del 3: Finansieringsordninger

1. Bygging/ombygging

2. Foretak 3. Verft 4. Byggenummer

5. Registrert eier (navn og statsborgerskap)

6. Disponerende eier (navn og statsborgerskap)

7. Skipets registreringsstat

8. Dato for inngåelse av kontrakt 9. Ferdigstillelses-/leveringsdato

Del 2: Spesifikasjon av skipet

10. Skipstype (etter OECD-kategori)

11. Dødvekt (dv).............................................................................

12. Bruttotonnasje (bt) 13. Kompensert bruttotonnasje (kbt)

..........................................................................  ...........................................................................

Valut ECU % av
 (gjeldende salgspris

kurs)

14. Salgspris
15. Anslått tap på kontrakten (eventuelt)
16. Kontraktsbetinget støtte

A. Til verftet:
a) tilskudd
b) kredittordninger
c) særlige skattefordeler
d) annen støtte

B: Til kunden eller den endelige eier:
a) tilskudd
b) kredittordninger
c) garantier
d) skattefordeler
e) annen støtte

17. Dato for tildeling av støtte

Kontaktperson............................................

.................................................................... Dato......................................................

Stilling......................................................... Underskrift...........................................
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Blankett 2

RAPPORT OM ØKONOMISK STØTTE TIL FORETAK

Selskapets navn:................................................................................................................

Del 1: Offentlig støtte

Driftsstøtte 1. Kontrakts- Mottatt Indirekte Rettslig grunnlag
verdi direkte støtte (herunder tidspunktet

2. Kostnader/ støtte for Kommisjonens

tap godkjenning)

1. Kontraktsstøtte:
a) i forbindelse med kontrakter inngått

før 1. januar det aktuelle år
b) i forbindelse med kontrakter inngått

etter 1. januar det aktuelle år, herunder
� i forbindelse med utviklings-

bistand til utviklingsland
� i forbindelse med kontrakter som

kommer inn under artikkel 3 nr. 3
Rettslig grunnlag

  Kostnader(1) Motta t t (herunder tidspunktet

støtte for Kommisjonens

godkjenning)

2. Investeringer
3. Sosial støtte
4. Andre direkte kostnader ved avvikling
5. Kostnader/inntekter ved overdragelse av midler
6. Rednings- og omstruktureringskostnader
7. Forsknings- og utviklingskostnader
8. Miljøvern
9. Andre kostnader

 (1) Herunder for nr. 3, antall involverte arbeidstakere.

Kontaktperson:
......................................................................................  Dato: ................................................................

Stilling: ...................................................................... ... Underskrift: ......................................................

Del 2: Omsetning og overskudd/(tap) (fylles ut av alle foretak som har mottatt direkte produksjonsstøtte)

Siste år  Foregående
år

10. Omsetning
11. I forbindelse med bygging og ombygging av handelsskip:

a) kontrakter inngått før 1. januar det aktuelle år
b) kontrakter inngått etter 1. januar det aktuelle år, herav

� i forbindelse med utviklingsbistand til utviklingsland
12. Tap (eventuelt):
13. I forbindelse med bygging og ombygging av handelsskip:

a) tap på kontrakter
b) endringer i avsetninger
c) omstruktureringskostnader

Del 3: Kontantstrøm (fylles ut av alle foretak som har registrert tap under nr. 12 og som har mottatt
offentlige midler)

Siste år  Foregående
år

Anvendelse av midlene
14. Driftsunderskudd før avskrivning
15. Investeringsutgifter
16. Andre utgifter
17. Andre endringer i arbeidskapitalen

Kilder for midlene
18. Egenkapitalinnskudd:

a) fra offentlige aksjonærer
b) fra private aksjonærer

19. Lån og kassakreditter:
a) fra offentlige kilder
a�) herunder kontraktsstøtte
b) fra private kilder
b�) herunder statsgaranti
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Blankett 3

RAPPORT OM SKIPSVERFT SOM ER I STAND TIL Å BYGGE HANDELSSKIP PÅ OVER
5 000 BT

1. Selskapets navn: (.............................................................................)

2. Samlet tilgjengelig kapasitet ( ...................................................................) (kbt)

3. Opplysninger om dokk/kaiplass

Dokk eller kaiplass Skipenes maksimumsstørrelse (bt)

( ......................................................................) ( ............................................................................)

( ......................................................................) ( ............................................................................)

( ..................................................................... ) ( ............................................................................)

4. Oppgave over eventuelle planer om økning eller reduksjon av kapasiteten

5. Årets produksjon (uttrykt i kbt) og produksjonsnivået i de fire foregående år

6. Eierstruktur (kapitalstruktur, andel av direkte og indirekte offentlig eierskap)

7. Forretningsregnskap (balanse, resultatregnskap, herunder separate regnskaper for et holdingselskaps
skipsbyggingsvirksomhet dersom slike foreligger)

8. Overføring av offentlige midler (herunder lånegarantier, kapitaltilførsel ved utstedelse av obligasjoner
osv.)

9. Fritak fra økonomiske eller andre forpliktelser (herunder skattefordeler osv.)

10. Kapitaltilskudd (herunder egenkapitaltilførsel, kapitaluttak, utbytte, lån, refinansiering av lån osv.)

11. Avskrivning av gjeld

12. Tapsoverføringer

________


