De Europæiske Fællesskabers
r

L 28

Tidende

"'z

Da„Sk udgave

Indhold

Retsforskrifter

I

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

* Rådets forordning (EF) nr. 212/96 af 29. januar 1996 om forlængelse af
gyldigheden af den midlertidige antidumpingtold på importen af cumarin
med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik

1

* Rådets forordning (EF) nr. 213/96 af 29. januar 1996 om gennemførelse af det
finansielle instrument »European Communities Investment Partners« til

fordel for lande i Asien , Latinamerika, Middelhavsområdet samt Sydafrika

2

* Kommissionens forordning (EF) nr. 214/96 af 2. februar 1996 om tarifering
af visse varer i den kombinerede nomenklatur

7

* Kommissionens forordning (EF) nr. 215/96 af 2. februar 1996 om tarifering
af visse varer i den kombinerede nomenklatur

9

* Kommissionens forordning (EF) nr. 216/96 af 5. februar 1996 om fastsættelse
af forretningsordenen for appelkamrene ved Harmoniseringskontoret for
Det Indre Marked (varemærker og mønstre)
11

Kommissionens forordning (EF) nr. 217/96 af 5. februar 1996 om faste importværdier
med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
14
Kommissionens forordning (EF) nr. 218/96 af 5. februar 1996 om genindførelse af

præferencetolden ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i
Marokko

16

(Fortsættes på omslagets anden side)

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har
normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Indhold (fortsat)

II

Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

96/ 1 15/EF :

* Kommissionens beslutning af 21 . juni 1995 om den italienske stats støtte til
virksomheden Enichem Agricoltura SpA (')

(') Tekst af betydning for EØS

DA

18

6. 2. 96

i DA I

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 28/ 1

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 212/96
af 29. januar 1996

om forlængelse af gyldigheden af den midlertidige antidumpingtold på
importen af cumarin med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3283/94
af 22. december 1994 om beskyttelse mod dumpingim
port fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab ('), særlig artikel 23,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2423/88
af 11 . juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller
subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (2), særlig
artikel 11 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

Kommissionen indførte ved forordning (EF) nr. 2352/
95 (3) en midlertidig antidumpingtold på importen af
cumarin med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik ;
undersøgelsen af de faktiske forhold er endnu ikke afslut
tet, og Kommissionen har meddelt de eksportører, som

vides berørt af sagen, at den har til hensigt at foreslå en
forlængelse af gyldigheden af den midlertidige told med
to måneder ;

eksportørerne har ikke gjort indsigelse herimod —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Gyldigheden af den midlertidige antidumpingtold på
importen af cumarin med oprindelse i Den Kinesiske

Folkerepublik, der indførtes ved forordning (EF) nr. 2352/
95, forlænges med to måneder og udløber den 9. april
1996. Antidumpingtolden finder ikke længere anvendelse,
hvis Rådet inden udløbet af denne periode træffer ende
lige foranstaltninger, eller proceduren afsluttes i henhold
til artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2423/88 .
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europaiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 1996.

På Rådets vegne
S. AGNELLI

Formand

(•) EFT nr. L 349 af 31 . 12. 1994, s. 1 . Forordningen er senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1251 /95 (EFT nr. L 122 af 2. 6.
1995, s. 1 ).

(2) EFT nr. L 209 af 2. 8. 1988, s. 1 . Forordning er senest ændret
ved forordning (EF) nr. 522/94 (EFT nr. L 66 af 10. 3. 1994, s.
10).

O EFT nr. L 239 af 7. 10. 1995, s. 4.
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 213/96
af 29. januar 1996
om gennemførelse af det finansielle instrument »European Communities Invest
ment Partners« til fordel for lande i Asien, Latinamerika, Middelhavsområdet

samt Sydafrika
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

tager hensyn til eller kun tager hensyn til i utilstrækkeligt
omfang, og fremsatte specifikke henstillinger med

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 W,

henblik på at forbedre forvaltningen deraf ;

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

Europa-Parlamentet og Rådet har gennemgået resultaterne
af den uafhængige vurdering, der blev oversendt dem i
marts 1994 i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i

i henhold til proceduren i traktatens artikel 1 89 C (2), og

forordning (EØF) nr. 319/92, og som mundede ud i den
konklusion, at ECIP har nået sit vigtigste mål, der er at

ud fra følgende betragtninger :

joint ventures mellem EF-firmaer og firmaer i udviklings
landene i Asien, Latinamerika og Middelhavsområdet, og
at ECIP bør videreføres og udbygges ;

Fællesskabet gennemfører et såvel finansielt og fagligt
som økonomisk samarbejde med udviklingslandene i
Asien, Latinamerika og Middelhavsområdet samt med
Sydafrika ;
for at udbygge dette samarbejde bør der bl.a. åbnes
mulighed for foranstaltninger til fremme af investeringer,
der er i parternes gensidige interesse og navnlig af inve
steringer, som foretages af små og mellemstore virksom
heder ;

der er i Rådet almindelig enighed om den private sektors
betydning for udviklingsprocessen ;

fremme gensidigt fordelagtige investeringer foretaget af

Rådet vedtog den 25. februar 1992 i forordning (EØF)
nr. 443/92 om finansiel og faglig bistand til og
økonomisk samarbejde med udviklingslandene i Asien og
Latinamerika (4), og den 29. juni 1992 forordning (EØF)
nr. 1763/92 om finansielt samarbejde af interesse for alle
tredjelande i Middelhavsområdet (*) ;

det er derfor nødvendigt at videreføre og udbygge instru
mentet med henblik på fuldt ud at kunne udnytte mulig
hederne for en indsats af fælles interesse i landene i

Asien, Latinamerika og Middelhavsområdet ;

tilstedeværelsen af joint ventures og investeringer foretaget
af EF-virksomheder i udviklingslande kan indebære visse
fordele for disse, herunder kapitaloverførsel, knowhow,
beskæftigelse, overførsel af uddannelses- og oplæringsvirk
somhed, større eksportmuligheder og opfyldelse af lokale

Rådet konkluderede den 19 . april 1994, at der for at
tilskynde til EF-investeringer i små og mellemstore
selskaber i Sydafrika kunne indrømmes Sydafrika fordele

behov ;

under instrumentet ;

der blev i 1988 iværksat et treårigt pilotprojekt, hvis
formål var via det finansielle instrument »European
Communities Investment Partners« (ECIP) at oprette joint
ventures mellem Fællesskabet og lande i Latinamerika,

Asien og Middelhavsområdet, og dette pilotprojekt blev
ved forordning (EØF) nr. 319/92 (3) forlænget i en yderli
gere forsøgsperiode af tre års varighed regnet fra den 1 .

svarende til ECIP eller det instrument, hvormed ECIP

følges op, og at der skulle afsættes særlige midler dertil

det er nødvendigt at tage hensyn til spørgsmål vedrørende
demokrati og menneskerettigheder og at fremme investe
ringer, der resultererer i en forbedring af arbejdsforhol
dene, navnlig for kvinder, uden at arbejdstagere udnyttes,
og idet uacceptable sædvaner, såsom tvangsarbejde og
slaveri, udelukkes ;

januar 1992 ;

der bør tilskyndes til den bredest mulige deltagelse af
Revisionsretten afgav i december 1993 en udtalelse i
henhold til artikel 9, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 319/92

virksomheder fra alle medlemsstaterne ;

om iværksættelse af ECIP, hvori den konkluderede, at

alle medlemsstaterne bør opfordres til at medvirke til at
fremme deres investeringer i landene i Asien, Latiname
rika, Middelhavsområdet samt Sydafrika gennem finansie
ringsinstitutter, der er specialiseret i udvikling ;

instrumentet opfylder et reelt behov, som markedet ikke
(') EFT nr. C 287 af 15. 10. 1994, s. 7.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 28. oktober 1994 (EFT nr. C
323 af 21 . 11 . 1994, s. 497), Rådets fælles holdning af 22. maj
1995 (EFT nr. C 160 af 26. 6. 1995, s. 8) og Europa-Parlamen

tets afgørelse af 28. november 1995 (EFT nr. C 339 af 18. 12.
1995).

(3) EFT nr. L 35 af 12. 2. 1992, s. 1 .

(4) EFT nr. L 52 af 27. 2. 1992, s. 1 .
(*) EFT nr. L 181 af 1.7. 1992, s. 5. Forordningen er ændret ved
forordning (EF) nr. 1735/94 (EFT nr. L 182 af 16. 7. 1994, s.
6).

6. 2. 96

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

der anføres i denne forordning et finansielt reference
grundlag som omhandlet i punkt 2 i Europa-Parlamentet,
Rådet og Kommissionens erklæring af 6. marts 1995 for
hele programmets varighed, uden at dette berører budget
myndighedens beføjelser i henhold til traktaten —

Nr. L 28/3

velse af kapitalinteresser i egenkapitalen eller ved
tilvejebringelse af ansvarlig lånekapital på højst 20 %
af nævnte joint ventures' kapital, dog maksimalt 1 mio.
ECU (facilitet nr. 3)

4) uddannelse og faglig bistand eller bistand til forvalt

ning af et joint venture, som allerede er oprettet eller
er under oprettelse, eller af et lokalt selskab, der har
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

indgået en licensaftale, ved ydelse af rentefri forskud
og gavebistand på op til 50 % af udgifterne i forbin
delse med foranstaltningerne, dog maksimalt 250 000
ECU (facilitet nr. 4).

Artikel 1

1.

Inden for rammerne af det økonomiske samarbejde

For et og samme projekt må beløbene under facilitet nr.
2, 3 og 4 ikke overstige 1 mio. ECU.

med landene i Asien, Latinamerika, Middelhavsområdet

samt Sydafrika iværksætter Fællesskabet i perioden 1995
1999 særlige samarbejdsformer, som har til formål at
fremme investeringer af fælles interesse foretaget af
erhvervsvirksomheder i Fællesskabet, navnlig i form af
joint ventures med lokale erhvervsvirksomheder i de
pågældende støtteberettigede lande, herunder tresidede
transaktioner med andre udviklingslande til fremme af
regional integration.

Artikel 3

1 . Finansieringsinstitutterne udvælges af Kommis
sionen blandt følgende organer efter høring af det i
artikel 9 nævnte udvalg : udviklingsbanker, forretnings
banker, investeringsbanker og institutter til fremme af
investeringer.

2. Små og mellemstore virksomheder vil få fortrinsret
til ordningen under hensyn til deres respektive mulig
heder og behov, medens store multinationale virksom
heder er udelukket fra at deltage.

2. Et finansieringsinstitut, der har indgivet et forslag
efter kriterierne i artikel 6, modtager betaling efter regler,
som fastsættes af Kommissionen .

Artikel 2

Artikel 4

Instrumentet, som benævntes »European Communities
Investment Partners« (ECIP), i det følgende »instrumen
tet«, omfatter fire forskellige typer faciliteter til finansie
ring af :

1 ) foranstaltninger til identifikation af projekter og part
nere ved ydelse af tilskud på op til 50 % af udgifterne
i forbindelse med foranstaltningerne, dog maksimalt
100 000 ECU ; hvis transaktionen vedrører en forbere

delse af en privatisering eller en »Build Operate and
Transfer«- (BOT) eller en »Build Operate and Own «foranstaltning (BOO) inden for infrastruktur, offentlige
værker eller miljøtjenester, hvor en regering eller
myndighed i et støtteberettiget land er modtager, kan
denne facilitet forhøjes til 100 % af udgifterne i
forbindelse med foranstaltningen, dog maksimalt
200 000 ECU (facilitet nr. 1 )

2) feasibility-undersøgelser og andre foranstaltninger fra
de erhvervsvirksomheders side, der agter at oprette

joint ventures eller foretage investeringer, ved ydelse af
rentefri lån på op til 50 % af udgifterne, dog maksi

1 . Hvad angår den i artikel 2 omhandlede facilitet nr. 1
indgives finansieringsansøgninger til Kommissionen af
den institution, den sammenslutning eller det organ, som
foretager identifikationen af partnere og projekter, enten
direkte eller via et finansieringsinstitut.
2. Hvad angår de i artikel 2 omhandlede faciliteter
nr. 2, 3 og 4 kan ansøgninger kun indgives af de pågæl
dende virksomheder via de i artikel 3 nævnte finansie

ringsinstitutter. Fællesskabsmidlerne stilles til de delta
gende virksomheders rådighed udelukkende via finansie
ringsinstituttet, og ansøgning herom rettes til samme.
3. Hvad angår den i artikel 2 omhandlede facilitet nr. 2
kræves det, at finansieringsinstitutterne og virksomhe
derne deler risikoen i forbindelse med projektet ; falder
foranstaltningen imidlertid tilfredsstillende ud, kan
Fællesskabets bidrag overstige 50 % og forhøjes til 100 %
af udgifterne for de små og mellemstore virksomheder.

malt 250 000 ECU, inden for hvilket beløb der maksi

malt kan finansieres rejseomkostninger på 10 000 ECU
ved gavebistand i forbindelse med forberedende feasi
bility-undersøgelser (facilitet nr. 2)

3) kapitalbehovene for et joint venture eller et lokalt
selskab, der har indgået licensaftaler, til dækning af de
særlige investeringsrisici i udviklingslande, ved erhver

4. Hvad angår den i artikel 2 omhandlede facilitet nr. 3
skal finansieringsinstitutterne deltage finansielt med et
beløb, der mindst er lige så stort som Fællesskabets.
Denne facilitet er for så vidt angår Fællesskabet forbe
holdt små og mellemstore virksomheder ; dette princip
kan fraviges i specifikt begrundede tilfælde af særlig ud
viklingspolitisk betydning, f.eks. teknologioverførsel.
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5. Hvad angår den i artikel 2 omhandlede facilitet nr. 4
ydes rentefri forskud til finansiering af udgifter til uddan
nelse, faglig bistand og bistand til forvaltning, og for små
og mellemstore virksomheder er kun udgifter til uddan
nelse, faglig bistand og bistand til forvaltning, som leveres
af eksterne tjenesteydere eller af EF-partneren i det pågæl
dende joint venture, berettiget til gavebistand under
denne facilitet.

6. De rammeaftaler, som Kommissionen undertegner
sammen med finansieringsinstitutterne, indeholder
udtrykkelige bestemmelser om, at Revisionsretten i
henhold til traktatens artikel 188 C har beføjelse til at
udøve kontrol med nævnte institutters virksomhed for

projekter, der finansieres over De Europæiske Fællesska
bers almindelige budget.

Artikel 5

6. 2. 96

fem ar. Forskuddene skal ikke tilbagebetales, hvis foran
staltningerne har givet et negativt resultat.
3 . For så vidt angår den i artikel 2 omhandlede facilitet
nr. 3 overdrages kapitalinteresser erhvervet ved hjælp af
instrumentet snarest muligt, når projektet er blevet leve
dygtigt, under iagttagelse af Fællesskabets bestemmelser
om forsvarlig økonomisk forvaltning.
4. Der udstedes indtægtsordrer for ansvarlig lånekapital
og forskud, afståelse af kapitalinteresser og betaling af
renter og udbytte, og der sker tilbagebetaling til De Euro
pæiske Fællesskabers almindelige budget. Dette sker hvert
år efter den årlige revision i henhold til artikel 10, stk. 3,
til afstemning af budgetkontiene pr. 31 . december i det
pågældende år, og de pågældende beløb anføres i
rapporten om gennemførelsen af dette år, jf. artikel 10,
stk. 1 . Alle aktiver, som et finansieringsinstitut ligger inde
med, overføres til Fællesskabet, hvis instituttets tilknyt
ning til instrumentet ophører, eller hvis instrumentet
bortfalder.

1.

Støtte i medfør af instrumentet kan efter omstændig

hederne og i henhold til artikel 2 ydes enten som tilskud,
som rentefri lån, som kapitalinteresser i egenkapitalen
eller som ansvarlig lånekapital.
Finansieringsinstitutterne erhverver eller yder principielt
kapitalinteresser i egenkapitalen eller i form af ansvarlig
lånekapital i eget navn. Kommissionen kan dog i særlige
tilfælde,

Artikel 6

1 . Projekterne udvælges af finansieringsinstituttet eller,
for så vidt angår den i artikel 2 omhandlede facilitet nr. 1 ,
af Kommissionen og finansieringsinstituttet i forhold til
de bevillinger, der er vedtaget af budgetmyndigheden, og
på grundlag af følgende kriterier :

— hvor finansieringsinstituttet ikke kan intervenere i
eget navn som følge af reguleringer eller love eller
som følge af instituttets vedtægter, eller

a) investeringens forventede levedygtighed og ansøgerens

— hvor en direkte økonomisk medvirken fra Fællesska

b) bidrag til udviklingen, bl.a. vurderet på grundlag af
følgende elementer :

bets side er nødvendig for afgørende at øge iværksæt
ternes muligheder for at tilvejebringe andre økono
miske midler, som ikke ville kunne tilvejebringes
under normale omstændigheder som følge af den

særlige politiske situation eller særlige retlige hind
ringer i værtslandet for det pågældende joint venture
bemyndige et finansieringsinstitut til at overtage en
direkte kapitalinteresse på Fællesskabets vegne.

egnethed og gode omdømme

— virkning på den lokale økonomi
— skabelse af værditilvækst

— incitament for lokale iværksættere

— overførsel af teknologi og knowhow og bedre
udnyttelse af anvendte teknikker
— uddannelse og oplæring af ledere og lokalt perso
nale

Kun projekter med en særlig udviklings- eller miljø
mæssig effekt eller af betydning for teknologioverførsel
kan være berettigede til sådanne direkte kapitalinteresser.

Joint ventures oprettet inden for instrumentet har alene
beføjelse til at træffe afgørelser af forretningsmæssig,
industriel, økonomisk og investeringsmæssig art.

2.

For så vidt angår den i artikel 2 omhandlede facilitet

nr. 2 skal rentefri lån tilbagebetales efter regler, som
Kommissionen fastsætter, idet indfrielsesperioden skal
være så kort som mulig og i intet tilfælde længere end

— betydning for kvinderne og forbedring af deres
arbejdsvilkår

— skabelse af lokale arbejdspladser på arbejdsvilkår,
som ikke indebærer udnyttelse af de ansatte
— virkning på handels- og betalingsbalancen
— miljøvirkninger

— fremstilling og udbud på det lokale marked af
varer, som hidtil har været vanskelige at tilveje
bringe eller har været af ringe kvalitet
— anvendelse af lokale råstoffer og ressourcer.
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Den endelige finansieringsafgørelse træffes af

Kommissionen, der påser, at kriterierne i stk. 1 overhol
des, og at projektet er foreneligt med Fællesskabets poli
tikker, herunder navnlig udviklingssamarbejdspolitikken,
samt at projektet er af gensidig interesse for Fællesskabet
og det pågældende udviklingsland.

Artikel 7

De støtteberettigede lande er de udviklingslande i Asien,
Latinamerika og Middelhavsområdet, som er omfattet af
Fællesskabets foranstaltninger vedrørende udviklingssam
arbejde, eller som har indgået regionale eller bilaterale
samarbejds- eller associeringsaftaler med Fællesskabet,
samt Sydafrika.

Artikel 8

Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af

dette program er for perioden 1995-1999 på 250 mio.
ECU.

der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den
vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager
ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når
de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.
Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse
med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen
udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et
forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet
træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
Har Rådet ved udløbet af en måned efter forslagets fore
læggelse ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de fore
slåede foranstaltninger af Kommissionen .
5. Endvidere kan udvalget på Kommissionens initiativ
eller efter anmodning fra et af sine medlemmer behandle
alle spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af denne
forordning og navnlig :
— oplysninger om projekter, som er finansieret i det
forløbne år

De årlige bevillinger godkendes af Budgetmyndigheden
inden for rammerne af de finansielle overslag.

— rammerne for den i artikel 10 nævnte uafhængige
evaluering
— alle andre oplysninger, som Kommissionen ønsker at
forelægge det.

Artikel 9

1.

Kommissionen gennemfører instrumentet i henhold

til bestemmelserne i denne forordning.

2. Kommissionen bistås i udførelsen af denne opgave
alt efter tilfældet af det udvalg, der er nedsat ved artikel 15

i forordning (EØF) nr. 443/92, eller af det udvalg, der er
omhandlet i artikel 7, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1763/

92, og disse udvalg skal behandle spørgsmål af relevans
for ECIP vedrørende Sydafrika, da der ikke findes et
særligt udvalg.

3.

6. For at sikre systematisk samarbejde og forbedre
transaktionernes indbyrdes komplementaritet udveksler
Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank al
relevant information om de finansieringer, de har til
hensigt at foretage.
7. Kommissionen sikrer, at der tages fornødent hensyn
til relevante oplysninger om gennemførelsen af ECIP og
sammenlignelige instrumenter under Fællesskabet, såsom
JOPP, Alinvest, Medinvest og andre relevante instru
menter for at udarbejde en samordnet politik til fremme
af private investeringer i udviklingslande.

Efter proceduren i stk. 4 vedtages :

— udvælgelsen af finansieringsinstitutter på baggrund af
disses erfaring og egnethed til at forhåndsudvælge
projekter efter kriterierne i artikel 6
— revisionen af beløbene og/eller finansieringsbetingel
serne under hver facilitet og det samlede beløb, der
står til rådighed under facilitet nr. 2, 3 og 4 i henhold
til artikel 2 i overensstemmelse med andre bestem

melser i denne forordning.

4. Med hensyn til de i stk. 3 nævnte forhold forelægger
Kommissionens repræsentant udvalget et udkast til de

foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver
udtalelse om dette udkast inden for en frist, som
formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget

spørgsmålet haster. Det udtaler sig med det flertal, der er
fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de

afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissio
nen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer,

Artikel 10

1 . Kommissionen forelægger senest den 30 . april hvert
år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennem
førelsen for det foregående år, navnlig om de udvalgte
projekter og deres økonomiske indvirkning, herunder især
de samlede investeringer, antallet af joint ventures og nye
arbejdspladser, samt de tildelte bevillinger og tilbagebeta
lingerne til De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget samt en statistisk årsoversigt.

2. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og
Rådet resultaterne af en uafhængig evaluering af instru
mentet inden udgangen af 1998 .

I rapporten skal der gives en vurdering af gennemførelsen
af principperne om god finansiel forvaltning, økonomi og
en costbenefit-analyse af instrumentet.

Nr. L 28/6
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Uanset Kommissionens og Revisionsrettens ansvar i

henhold til finansforordningen vedrørende De Europæ
iske Fællesskabers almindelige budget sikrer Kommissio
nen, at der hvert år foretages en uafhængig finansiel revi
sion af finansieringsinstitutterne og af modtagerorganisa
tionerne under facilitet nr. 1 med hensyn til de ECIP
midler, som disse har modtaget. Kommissionen sikrer, at
rammebestemmelserne og de særlige finansieringsaftaler
indeholder særlige bestemmelser om bekæmpelse af svig,

navnlig om en mekanisme for tilbagesøgning af forskud,
der ikke findes fuldt berettigede ved en sådan revision.
4. Der kan i fornødent omfang benyttes ekstern faglig
bistand, forudsat at den finansierede faglige bistand
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direkte har tilknytning til ECIP-instrumentets egenart og
direkte kommer udviklingslandene i Asien, Latinamerika
og Middelhavsområdet samt Sydafrika til gode. Udgifterne
til sådan faglig bistand må højst andrage 5 % af de dispo
nible bevillinger og må ikke omfatte gebyrer, som betales
til finansieringsinstitutterne, og som tages fra de bevillin
ger, der afsættes til den enkelte finansierede foranstalt
ning.
Artikel 11

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europaiske Fællesskabers Tidende og udløber
den 31 . december 1999 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 1996.

På Rådets vegne
S. AGNELLI

Formand
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Nr. L 28/7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 214/96
af 2. februar 1996

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87
af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og
den fælles toldtarif ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 3009/95 (2), særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger :

artikel 12, stk. 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (3),
ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/
93 (*), i et tidsrum på tre måneder ;
Gruppen for Told- og Statistiknomenklaturen under
Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for
den af formanden fastsatte frist for så vidt angår varer nr.
1 i skemaet i bilaget ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Gruppen for Told- og
Statistiknomenklaturen under Toldkodeksudvalget for så
vidt angår varer nr. 2, i skemaet i bilaget —

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede

nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennævnte
forordning, bør der vedtages bestemmelser vedrørende
tariferingen af de i bilaget omhandlede varer ;

forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tari
feringsbestemmelser vedrørende den kombinerede
nomenklatur ; disse bestemmelser gælder også delvis eller
eventuelt med tilføjelse af underopdelinger, og er fastlagt

ved specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget,
tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2
i skemaet nævnte KN-koder.

anvendelse af toldmæssige eller andre foranstaltninger i
samhandelen med varer ;

ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestem
melser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i

bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2
nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er
anført i kolonne 3 ;

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemssta
ternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse
med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan
fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel
12, stk. 6 i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på
tre måneder.

det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplys
ninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndig

Artikel 3

heder i forbindelse med tarifering af varer i toldnomen

klaturen, og som ikke er i overensstemmelse med fælles
skabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påbe
råbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i

Denne forordning træder i kraft på enogtyvendedagen
efter offentliggørelsen i De Europaiske Fællesskabers
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 1996.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 .
(2) EFT nr. L 319 af 31 . 12. 1995, s. 1 .

O EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1 .
O EFT nr. L 253 af 11 . 10. 1993, s. 1 .
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BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering
KN-kode

Begrundelse

(1 )

(2)

(3)

1 . Vanillestænger, skåret i stykker, med en svag lugt af
vanille og alkohol, et gennemsnitligt indhold af
vanillin på 0,14 %, et sukkerindhold på 0,6 vægtpro
cent og et virkeligt alkoholindhold på 8,6 % vol.

0905 00 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse
1 og 6 til den kombinerede nomenklatur samt teksten til
KN-kode 0905 00 00 .

Varen, hvis indhold af vanillin er ekstraheret ved hjælp
af alkohol, anvendes i levnedsmiddelindustrien, blandt
andet til fremstilling af konsumis.

2. Tilberedning i form af brusetabletter, i detailsalgspak
ninger, påtrykt information om dosering og sammen
sætning ; anvendes som anti-astenisk middel.
Hver tablet vejer 2 g og indeholder :
— arginin-aspartat : 1 g
— bindemidler (citronsyre, natriumbicarbonat, natri
umcarbonat, natriumdihydrogencitrat, natriumsac
charin, orangegult farvestof (E 110), kolloid, sili
cium, aromastoffer) : 1 g

2106 90 92

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse
1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse
la) til kapitel 30 samt teksten til KN-kode 2106, 2106 90
og 2106 90 92.
Varen er et kosttilskud (jf. også de forklarende bemærk
ninger til det harmoniserede system, KN-kode 2106).
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Nr. L 28/9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 215/96
af 2. februar 1996

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87
af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og
den fælles toldtarif ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 3009/95 (2), særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger :
For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede

nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennævnte

og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten
fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modta
geren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6 i
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992
om indførelse af en EF-toldkodeks (3), ændret ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (4), i et
tidsrum på tre måneder ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —
gruppen for told- og statistiknomenklaturen —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

forordning, bør der vedtages bestemmelser vedrørende
tariferingen af de i bilaget omhandlede varer ;

Artikel 1

forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tari
feringsbestemmelser vedrørende den kombinerede

tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2

nomenklatur ; disse bestemmelser gælder også for enhver
ander nomenklatur, hvori denne er gengivet, også delvis
eller eventuelt med tilføjelse af underopdelinger, og som
er fastlagt ved specifikke fællesskabsforskrifter med
henblik på anvendelse af toldmæssige eller andre foran
staltninger i samhandelen med varer ;
ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestem
melser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i

bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget,
i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemssta
ternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse
med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan
fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel
12, stk. 6 i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på
tre måneder.

nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er
Artikel 3

anført i kolonne 3 ;

det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysnin
ger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder
i forbindelse med tarifering af varer i toldnomenklaturen,

Denne forordning træder i kraft på enogtyvendedagen
efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 1996.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 .

j2) EFT nr. L 319 af 30. 12. 1995, s. 1 .

o EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1 .
(*) EFT nr. L 253 af 11 . 10. 1993, s. 1 .
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BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering
KN-kode

Begrundelse

0)

(2)

(3)

1 . Udstyr til et basketballlignende boldspil, bestående af :
— en metalring med diameter under 45 cm, hvorpå
der er fastgjort et net uden bund, og
— en træplade, der kan hænges op på en dør eller en
mur, og hvorpå metalringen skal anbringes.

9503 90 55

2. Udstyr til et basketballlignende boldspil, bestående af :

9503 90 55

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestem
melse, 1 , 3 .b. og 6 til den kombinerede nomenklatur samt
teksten KN-kode 9503, 9503 90 og 9503 90 55.
Udstyret kan ikke tariferes som sportsudstyr under pos.
9506, blå. på grund af dets dimensioner og udførelse.

— en kasse af plast, der indeholder de nedenfor
nævnte genstande, og som anvendes som fod til
udstyret efter at være fyldt med vand eller sand,
— en metalring med diameter under 45 cm, hvorpå
der er fastgjort et net uden bund,
— en træplade påmalet et flerfarvet motiv, som
anbringes på stativet og hvorpå metalringen

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse
1 , 3.b. og 6 til den kombinerede nomenklatur samt
teksten KN-kode 9503, 9503 90 og 9503 90 55.
Udstyret kan ikke tariferes som sportsudstyr under pos.
9506, bl^. på grund af dets dimensioner og udførelse.

anbringes,

— et stativ af plastrør, der kan reguleres i højden
mellem 1 meter og 1,65 meter.

3. Seriefremstillet skalamodel af et motorkøretøj til

personbefordring, af mærket »Mercedes«, type AMG,
årgang 1994, målestok 1 : 43, fastgjort til en plade.
Karrosseriet består af tryktstøbt zink og er forsynet
med forskellige påskrifter.
Visse dele (f.eks. forlygter, baglygter, vinduesrammer) er
påført ved skabelonmaling.
Alle øvrige dele består af plast (f.eks. spoilere, vindues
viskere, dørhåndtag, udvendige spejle, rat).

9503 90 51

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse
1 og 6 til den kombinerede nomenklatur samt teksten
KN-kode 9503, 9503 90 og 9503 90 51 .
Varen foreligger som en skalamodel til underholdnings
formål .
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Nr. L 28/ 11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 216/96
af 5 . februar 1996

om fastsættelse af forretningsordenen for appelkamrene ved Harmoniserings
kontoret for Det Indre Marked (varemærker og mønstre)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

anvende objektive kriterier herfor, såsom vare- og tjeneste
ydelsesklasser eller begyndelsesbogstaverne i klagernes
navne ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

med henblik på at lette tilrettelæggelsen og behandlingen
af appelsager bør der for hver enkelt sag udpeges en refe

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af
20. december 1993 om EF-varemærker ('), ændret ved
forordning (EF) nr. 3288/94 (2), særlig artikel 140, stk. 3,

rent, der bl.a. er ansvarlig for udfærdigelsen af meddelelser
til parterne og for udarbejdelsen af udkast til afgørelse ;

og

parter i en sag, der verserer for appelkammeret, har måske
ikke mulighed for eller er måske ikke villige til at fore
lægge appelkammeret spørgsmål af generel interesse i

ud fra følgende betragtninger :
Ved forordning (EF) nr. 40/94, i det følgende benævnt
»forordningen«, indføres en ny varemærkeordning, som
gør det muligt på grundlag af en ansøgning til Harmoni
seringskontoret for Det Indre Marked (varemærker og
mønstre) (»Kontoret«) at opnå et varemærke med retsvirk
ning for hele Fællesskabets område ;
med henblik herpå indeholder forordningen især de

nødvendige bestemmelser vedrørende proceduren i
forbindelse med registrering af et EF-varemærke, admini

forbindelse med en verserende sag ; appelkammeret bør
derfor have beføjelse til — enten på eget initiativ eller
efter anmodning fra Kontorets præsident — at anmode
præsidenten om at fremkomme med kommentarer til

spørgsmål af generel interesse i forbindelse med en sag,
der verserer for appelkammeret ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med den udtalelse, der er afgivet af det ved
forordningens artikel 141 nedsatte udvalg —

strationen af EF-varemærker, appel af Kontorets afgørelser
samt behandlingen af sager om et EF-varemærkes forta
belse eller ugyldighed ;
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

i henhold til forordningens artikel 130 henhører det
under appelkamrene at pådømme klager over afgørelser
truffet af undersøgerne, indsigelsesafdelingerne, af
delingen for administration af varemærker og for juridiske
spørgsmål og annullationsafdelingerne ;

forordningens afsnit VII fastsætter de grundlæggende
principper, der finder anvendelse ved appel af afgørelser
truffet af undersøgerne, indsigelsesafdelingerne, af
delingen for administration af varemærker og for juridiske
spørgsmål og annullationsafdelingerne ;
afsnit X i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af
13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (3)

Artikel 1

Opgavefordeling samt den kompetente instans med
henblik på fastlæggelse heraf

1 . Før begyndelsen af hvert arbejdsår foretages der efter
objektive kriterier en opgavefordeling mellem appelkam
rene, og der udpeges faste medlemmer af og suppleanter
til de enkelte appelkamre. Ethvert medlem af et appel
kammer kan udpeges til fast medlem af eller suppleant til
flere appelkamre. Ovennævnte foranstaltninger kan i givet
fald ændres i løbet af det pågældende arbejdsår.

indeholder gennemførelsesbestemmelser til forordningens
afsnit VII ;

nærværende forordning supplerer disse andre regler,

navnlig hvad angår appelkamrenes organisation og den
mundtlige procedure ;

forud for hvert arbejdsår bør en plan for fordelingen af
sagerne mellem de forskellige appelkamre udarbejdes af
en instans, der oprettes til dette formål ; denne instans bør
(') EFT nr. L 11 af 14. 1 . 1994, s. 1 .
(2) EFT nr. L 349 af 31 . 12. 1994, s. 83.
O EFT nr. L 303 af 15. 12. 1995, s. 1 .

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger vedtages af en
instans, der er sammensat af Kontorets præsident som
formand, Kontorets vicepræsident, som er ansvarlig for
appelkamrene, formændene for appelkamrene og tre
andre medlemmer af appelkamrene, der vælges for det
pågældende arbejdsår af samtlige medlemmer af disse
appelkamre, bortset fra formanden. Denne instans er kun
beslutningsdygtig, dersom mindst fem af dens
medlemmer er til stede, heriblandt Kontorets præsident
eller vicepræcident samt to formænd for appelkamrene.
Afgørelserne træffes ved stemmeflerhed ; ved stemme
lighed er formandens stemme udslagsgivende. Den pågæl
dende instans kan fastsætte sin egen forretningsorden.
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3. Den i stk. 2 omhandlede instans træffer afgørelse i
tilfælde af tvister vedrørende opgavefordelingen mellem
flere appelkamre.

4.

appelkamrene, der vælges af samtlige medlemmer af
vedkommende appelkammer, bortset fra formanden eller
formændene, for det pågældende arbejdsår. Denne instans
er kun beslutningsdygtig, dersom mindst tre af dets
medlemmer er til stede, heriblandt Kontorets præsident
eller vicepræsident.
Artikel 2

1 . En suppleant afløser et medlem bl.a. i tilfælde af
orlov, sygdom, uomgængeligt forfald samt hindringer af
den i forordningens artikel 132 nævnte art.
Et medlem, der ønsker at blive afløst af en

suppleant, skal straks give formanden for det pågældende
appelkammer meddelelse om, at han er forhindret.

Justitskontorer

1 . Der oprettes justitskontorer ved appelkamrene. De
til justitskontorerne henlagte opgaver udføres af justitsse
kretærer. En af justitssekretærerne kan udpeges til ledende
justitssekretær.
2.

Den i artikel 1 , stk. 2, omhandlede instans kan til

justitssekretærerne overlade opgaver, der ikke frembyder
vanskeligheder af retlig eller teknisk art, navnlig med
hensyn til repræsentation, indlevering af oversættelser,
aktindsigt og indkaldelser eller tilstillelse af meddelelser.

4. Referat af de mundtlige forhandlinger og bevisfø
relsen tages af justitssekretæren eller — dersom Kontorets
præsident indvilliger heri — af enhver anden af Kontorets
ansatte, som formanden for det pågældende appelkammer
har udpeget hertil.
Artikel 6

Artikel 3

Ændringer i appelkamrenes sammensætning

Inhabilitet

1 . Ændres et appelkammers sammensætning efter en
mundtlig forhandling, underrettes parterne om, at der,
hvis en af dem måtte ønske det, finder en ny mundtlig
forhandling sted ved appelkammeret i dets nye sammen
sætning. En ny mundtlig forhandling finder ligeledes
sted, hvis det nye medlem af appelkammeret anmoder
herom, og de øvrige medlemmer er indforstået hermed.

Hvis et appelkammer er bekendt med, at der

muligvis foreligger en inhabilitetsgrund, jf. forordningens
artikel 132, stk. 3, og dette kendskab ikke stammer fra et
medlem af appelkammeret eller en part i sagen, finder
den i forordningens artikel 132, stk. 4, fastsatte procedure
anvendelse.

2. Det pågældende medlem opfordres til at udtale sig
om, hvorvidt der foreligger en inhabilitetsgrund.

3. Sagsbehandlingen indstilles, indtil der efter forord
ningens artikel 132, stk. 4, er truffet afgørelse om inhabi
litetsspørgsmålet.
Artikel 4

2. Det nye medlem af appelkammeret er i samme grad
som de øvrige medlemmer bundet af de mellemafgørel
ser, der allerede måtte være truffet.

3. Får et af et appelkammers medlemmer forfald på et
tidspunkt, hvor kammeret allerede er kommet til en
endelig afgørelse, afløses han ikke. Er det appelkammerets
formand, der får forfald, underskrives afgørelsen på
formandens vegne af det medlem af appelkammeret, der
har størst anciennitet i appelkammeret ; har to eller flere
medlemmer samme anciennitet, underskrives afgørelsen
af det ældste medlem .

Referenter

1.

Artikel 5

3. Justitssekretæren forelægger for hver ny klage
formanden for det pågældende appelkammer en rapport
om, hvorvidt klagen kan antages til behandling.

Afløsning af medlemmer

1.

Referenten udarbejder udkast til afgørelser.

Så længe der kun er nedsat tre appelkamre, består

den i stk. 2 omhandlede instans af Kontorets præsident
som formand, Kontorets vicepræsident, der er ansvarlig
for appelkamrene, en eller flere formænd for de appel
kamre, der allerede er nedsat, og et andet medlem af

2.

4.
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Formanden for de enkelte appelkamre udpeger for

Artikel 7

hver klagesag et medlem af sit appelkammer eller sig selv
til at varetage hvervet som referent.

2.

Forening af flere klagesager

Referenten foretager en indledende undersøgelse af

klagesagen. Han kan udfærdige meddelelser til sagens
parter efter instruks fra formanden for appelkammeret.
Referenten underskriver disse meddelelser på appelkam

merets vegne .

3. Referenten forbereder appelkammerets
møder og de mundtlige forhandlinger.

interne

1 . Såfremt der er indgivet flere klager mod en afgø
relse, behandles klagerne under ét.
2.

Såfremt der er indgivet klager mod forskellige afgø

relser, og sammensætningen af appelkammeret er den
samme ved behandlingen af samdige disse klager, kan
appelkammeret, dersom parterne er indforstået hermed,
behandle klagerne under ét.

6. 2. 96

I DA I

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Artikel 8

Tilbagesendelse til første instans

Dersom sagsbehandlingen ved første instans, som har
truffet den påklagede afgørelse, er behæftet med væsent
lige mangler, annullerer appelkammeret afgørelsen og
tilbagesender sagen til denne instans eller træffer selv
afgørelse i sagen, medmindre forholdene tilsiger noget

Nr. L 28/ 13

denne til skriftligt eller mundtligt at fremsætte sine
bemærkninger til spørgsmål af generel interesse i forbin
delse med en sag, der er til behandling ved appelkamme
ret. Sagens parter har ret til at tage stilling til præsiden
tens bemærkninger.
Artikel 12

andet.

Rådslagning før afgørelser
Artikel 9

Mundtlig forhandling

1 . I tilfælde af mundtlig forhandling skal appelkam
meret sikre sig, at parterne, før mødet finder sted, tilveje
bringer alle relevante oplysninger og dokumenter.

2. Når parterne indkaldes til munddig forhandling, kan
appelkammeret samtidig give dem underretning om de
punkter, som synes at være af særlig betydning, samt
underrette dem om, at visse spørgsmål ikke længere synes

Referenten forelægger appelkammerets andre medlemmer
et udkast til afgørelse og fastsætter en rimelig frist, inden
for hvilken der kan rejses indsigelse eller foreslås ændrin
ger. Appelkammeret træder sammen til rådslagning med
henblik på den afgørelse, der skal træffes, dersom appel
kammerets medlemmer ikke alle er af samme opfattelse.
Kun medlemmer af appelkammeret deltager i rådslagnin
gen. Formanden for det pågældende appelkammer kan
dog tillade, at også andre ansatte, såsom justitssekretærer
eller tolke, medvirker. Rådslagningen er hemmelig.

at være omtvistede, eller fremkomme med bemærkninger,

der kan bidrage til, at den mundtlige forhandling kan
indskrænkes til de væsentlige punkter.
3. Appelkammeret sikrer sig, at sagen er klar til afgø
relse ved afslutningen af den mundtlige forhandling,
medmindre særlige forhold er til hinder herfor.
Artikel 10

Meddelelser til parterne

Såfremt et appelkammer finder det ønskeligt at meddele
sagens parter, hvordan appelkammeret kan tænkes at
vurdere visse retlige eller tekniske spørgsmål, skal medde
lelsen udformes således, at den ikke indebærer, at den på
nogen måde er bindende for appelkammeret.

Artikel 13

Rækkefølgen ved afstemning
1 . Under appelkammerets rådslagning udtaler refe
renten sig som den første og formanden som den sidste,
medmindre formanden selv er referent.

2.

Såfremt afstemning er nødvendig, følges samme

rækkefølge, medmindre formanden også er referent ; i så
fald stemmer formanden sidst. Det er ikke tilladt at
undlade at stemme .

Artikel 14

Artikel 11

Bemærkninger til spørgsmål af generel interesse

Appelkammeret kan på eget initiativ eller efter skriftlig og
begrundet anmodning fra Kontorets præsident opfordre

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1996.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 217/96
af 5 . februar 1996

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse
frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved

import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er
anført i nævnte forordnings bilag ;
ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 3223/94 af 21 . december 1994 om gennemførelsesbe
stemmelser til importordningen for frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2933/95 (2), særlig

importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

artikel 4, stk. 1 ,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 3813/92 af 28 . december 1992 om den regningsenhed

og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles
landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 150/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i
tabellen i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. februar 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(>)
(2)
O
(")

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

337 af 24. 12. 1994,
307 af 20. 12. 1995,
387 af 31 . 12. 1992,
22 af 31 . 1 . 1995, s.

s. 66.
s. 21 .
s. 1 .
1.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 5. februar 1996 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

Tredjelands
kode (')

0702 00 15

052

59,6

060

80,2

064

0707 00 10

I

0709 10 10

KN-kode

0805 20 13, 0805 20 15,
0805 20 17, 0805 20 19

59,6
41,7

068

62,3
60,7

208

44,0

212

97,2

0805 30 20

61,6

204

68,8

464

215,0

600

89,8

624

67,5

999

100,5

052

70,7

204

45,8

93,6

388

67,5

66,5

400

56,6

052

111,6

512

54,8

053

216,5

520

66,5

060

61,0

524

100,8

066

53,8

528

87,1

068

118,4

600

78,9

204

144,3

624

48,6

999

67,7

052

64,0

064

78,6

388

39,2

400

82,6

404

64,1

508

68,4

512

51,2

624

191,2

999

128,1

220

420,8

052

412

624
999

0808 10 51 , 0808 10 53,
0808 10 59

420,8
139,0
77,5

54,2

241,6
128,1

0805 10 01 , 0805 10 05,

0805 20 1 1

052

Fast

importværdi

624

204

0805 10 09

Tredjelands
kode (')

999

999

0709 90 73

Fast

importværdi

066

204

(ECU/100 kg)

052

48,3

204

35,4

208

68,2

212

43,0

220

54,3

388

40,5

400

43,7

436

524

57,4

528

48,0

624

86,5

728

107,3

800

78,0

804

21,0

999

65,1

052

86,3

064

72,5

41,6

388

104,7

448

29,2

400

94,0

600

55,0

512

89,7

624

54,1

528

84,1

999

46,7

624

79,0

052

49,4

728

115,4

204

70,9

800

55,8

624

72,4

804

112,9

999

64,2

999

89,4

0808 20 31

I

(•) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 3079/94 (EFT nr. L 325 af 17. 12. 1994, s. 17). Koden »999«
repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 218/96
af 5 . februar 1996

om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af mangeblomstrede nelliker
(spray) med oprindelse i Marokko
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2524/95 (5) er
Fællesskabets produktionspriser for nelliker og roser
blevet fastsat med henblik på ordningens anvendelse ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87
af 21 . december 1987 om betingelserne for anvendelse af
præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrknin
gens produkter med oprindelse i Israel, Jordan, Marokko
og Cypern ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 3551 /88 (2),
særlig artikel 5, stk. 2, litra b), og
ud fra følgende betragtninger :

Forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsætter betingelserne for
anvendelse af en præferencetold for stor- og småblom
strede roser, enkeltblomstrede nelliker (standard) og
mangeblomstrede nelliker (spray) inden for rammerne af
årlige toldkontingenter for indførsel til Fællesskabet af

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/88 (6),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2917/93 f), er
gennemførelsesbestemmelserne for ordningen blevet fast
sat ;

de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 (8),
ændret ved forordning (EF) nr. 1 50/95 (9), fastsatte repræ
sentative markedskurser anvendes til omregning af det
beløb, der er udtrykt i tredjelandenes valuta, og ligger til
grund for fastlæggelsen af landbrugsomregningskurserne
for medlemsstaternes valutaer ; betingelserne for anven
delse og fastsættelse af disse omregningskurser blev fast
lagt ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1068/
93 (I0), ændret ved forordning (EF) nr. 2853/95 (n);

friske afskårne blomster ;

ved Rådets forordning (EF) nr. 1981 /94 0, senest ændret
ved forordning (EF) nr. 3057/95 (4), er der fastsat åbning
og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for afskårne
blomster og blomsterknopper, friske, med oprindelse i
Cypern, Jordan, Marokko og Israel ;

for mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i
Marokko blev den ved forordning (EF) nr. 1981 /94 fast
satte præferencetold suspenderet ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1 17/96 (u) ;

pa grundlag af de konstateringer, der er foretaget efter
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 4088/87 og (EØF)
i henhold til artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 4088/87 genindføres præferencetolden for et givet

produkt og en given oprindelse, såfremt importproduktets
priser (den fulde toldsats ikke fratrukket) for mindst 70 %
af de mængder, for hvilke noteringer på de for importen
repræsentative markeder i Fællesskabet er til rådighed, er
lig med eller større end 85 % af Fællesskabets produk
tionspriser i løbet af en periode, der begynder fra den
faktiske anvendelse af suspensionen af præferencetolden :

— på to på hinanden følgende markedsdage efter en
suspension i henhold til artikel 2, stk. 2, litra a), i
nævnte forordning

— på tre på hinanden følgende markedsdage efter en
suspension i henhold til artikel 2, stk. 2, litra b), i
nævnte forordning ;
(') EFT nr. L 382 af 31 . 12. 1987, s. 22.

I2) EFT nr. L 311 af 17. 11 . 1988, s. 1 .
O EFT nr. L 199 af 2. 8. 1994, s. 1 .
O EFT nr. L 326 af 30. 12. 1995, s. 3.

nr. 700/88, kan det fastslås, at de i artikel 2, stk. 3, sidste

afsnit, i forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsatte betingelser
er opfyldt for en genindførelse af præferencetolden for
mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i
Marokko ; præferencetolden bør derfor genindføres ;

det er blevet konstateret, at den suspension af præference
toldsatsen, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 117/96,
var baseret på fejlagtige oplysninger fra en medlemsstat ;
det er derfor nødvendigt, at nærværende forordning får
tilbagevirkende kraft, således at præferencetoldsatsen igen
fastsættes med virkning fra den 25. januar 1996 —
O EFT nr. L 258 af 28. 10 . 1995, s. 42.
(é) EFT nr. L 72 af 18 . 3. 1988, s. 16.
O EFT nr. L 264 af 23. 10 . 1993, s. 33.
(8) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
O EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
(I0) EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 96.
(") EFT nr. L 299 af 12. 12. 1995, s. 1 .
12 EFT nr. L 19 af 25. 1 . 1996, s. 36.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) (KN-kode ex 6603 10 13 og
ex 0603 10 53) med oprindelse i Marokko genindføres den ved forordning (EF)
nr. 1981 /94 fastsatte præferencetold.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. februar 1996.
Den anvendes fra den 25. januar 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 28/ 17

Nr. L 28/18
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21 . juni 1995
om den italienske stats støtte til virksomheden Enichem Agricoltura SpA
(Kun den italienske udgave er autentisk)

(Tekst af betydning for EØS)

(96/ 115/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93, stk. 2, første
afsnit,

under henvisning til aftalen om oprettelse af Det Europæ
iske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62,
stk. 1 , første afsnit,

under henvisning til ovenstående artikler givet de interes
serede parter en frist til at fremsætte deres bemærkninger,
og

ud fra følgende betragtninger :

I

en opfordring til de øvrige medlemsstater og andre in
teresserede parter om at fremsætte deres bemærkninger til
sagen (').
Efter et første møde den 1 5. april 1994 mellem repræsen
tanter for Kommissionen og virksomheden svarede den
italienske regering officielt i skrivelse af 6. juni 1994 ved
at forelægge en detaljeret omstruktureringsplan for hele
koncernen. I samme skrivelse underrettede den Kommis

sionen om yderligere rekapitalisierings- og finansierings
foranstaltninger ud over dem, der er omfattet af oven
nævnte procedure efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2.
Disse foranstaltninger bestod af en allerede gennemført
kapitaltilførsel på 648 mia. lire og et planlagt tilskud på
900 mia. lire til dækning af omstruktureringsudgifter i
1994.

I brev af 19. august 1994 underrettede Kommissionen den
italienske regering om sin beslutning om at udvide proce
duren efter artikel 93, stk. 2, til at omfatte disse foranstalt

I brev af 16. marts 1994 underrettede Kommissionen den

italienske regering om sin beslutning om at indlede
proceduren efter EF-traktatens artikel 93, stk. 2, med
hensyn til støtte til Enichem Agricoltura SpA (herefter

ninger, der i alt beløb sig til 1 548 mia. lire. Denne
beslutning blev offentliggjort i Kommissionens medde
lelse af 31 . august 1994 (2).

benævnt Enichem Agricoltura).

Derfor er det samlede beløb omfattet af såvel indled

Virksomheden var navnlig beskæftiget med fremstilling

ningen som udvidelsen af proceduren efter artikel 93, stk.
2, på 2 818 mia. lire.

og distribution af gødningsstoffer inden for den kemiske
gren af det offentlige holdingselskab ENI. Den ejes
100 % af ENI gennem det finansielle datterselskab SCI
og modtog kapitalindskud på 198 mia. lire i 1991 , 316
mia. lire i 1992 og 756 mia. lire i 1993. Kommissionen
besluttede at indlede proceduren efter artikel 93, stk. 2,
med hensyn til disse kapitaltilførsler på i alt 1 270 mia.
lire. Kommissionens beslutning blev offentliggjort med

I begge beslutninger tog Kommissionen hensyn til den
omfattende samhandel mellem medlemsstaterne i den

kemiske landbrugssektor (gødningsindustrien) og virk
O EFT nr. C 151 af 2. 6. 1994, s. 3.
O EFT nr. C 243 af 31 . 8. 1994, s. 4.
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Nr. L 28/ 19

somhedens finansielle situation og drog på baggrund af de
foreliggende oplysninger den umiddelbare konklusion, at
de påtalte foranstaltninger indeholdt statsstøtte efter EF
traktatens artikel 92, stk. 1 , og EØS-aftalens artikel 61 , stk.
1 . Kommissionen kunne ikke på grundlag af de forelig
gende oplysninger vurdere, om foranstaltningerne var

den individuelle sagsbehandling i henhold til EF's regler

forenelige med fællesmarkedet i henhold til artikel 92,

II

om statsstøtte .

stk. 3, eller med EØS-aftalens funktion. Kommissionen

konkluderede, at foreneligheden under alle omstændig
heder kun kunne fastslås i henhold til EF-traktatens

artikel 92, stk. 3, litra c).

Den italienske regering besvarede officielt udvidelsen af
proceduren i brev af 28 . september 1994, hvori den fore
lagde yderligere oplysninger om omstruktureringsplanen
og de supplerende finansieringsforanstaltninger.

De italienske myndigheder har i deres officielle svar på

indledningen og udvidelsen af proceduren efter EF-trakta

tens artikel 93, stk. 2, forelagt detaljerede oplysninger om
Enichem Agricolturas omstruktureringsplan, men har
givet udtryk for den generelle opfattelse, at finansieringen
af selskabet blot er en forretningsmæssig beslutning, og at
ENI's optræden som aktionær i denne forbindelse kan
sammenlignes med en privat investors.

Efter at ENI havde undersøgt selskabets betrængte situa
tion og dårlige udsigter, blev de pågældende midler inve
steret for at forhindre, at virksomheden skulle gå konkurs,
samt til finansiering af gennemførelsen af omstrukture

Som led i proceduren modtog Kommissionen bemærk
ninger fra den tyske regering og fra en norsk virksomhed.
Disse bemærkninger blev videresendt til den italienske
regering i breve af 27. oktober og 8. november 1994.
Kommissionen sendte den 26. oktober 1994 og den 6.
februar 1995 den italienske regering to yderligere anmod
ninger om oplysninger om den kommende overtagelse af
den omstrukturerede virksomhed.

rings- og rationaliseringsprocessen. Det endelige mål med
denne transaktion er at begrænse de tab mest muligt, som
ENI, der har hele aktiekapitalen i Enichem Agricoltura,
under alle omstændigheder skulle bære selv uden de
påtalte kapitalførsler, da ENI i henhold til artikel 2362 i
den italienske civillovbog ville hæfte for hele virksomhe
dens gæld i tilfælde af konkurs. Det blev fremført, at

ENI's endelige omkostninger, i så tilfælde ville blive
meget højere.

Endvidere
Den italienske regering besvarede Kommissionens to
skrivelser i breve af 29. november 1994 og 14. februar
1995. I den første meddelte den, at Enichem Agricoltura
ville træde i likvidation, hvilket skete den 22. december

1994. Ved samme lejlighed ændrede selskabet navn til
Agricoltura SpA in liquidazione.

anførte

de

italienske

myndigheder,

at

Domstolen i sin dom af 21 . marts 1991 , Italien mod

Kommissionen, sag C 303/88 (2), fandt, at en sådan adfærd
kunne tillades. I denne dom fastslog Domstolen, at et

holdingselskab i et begrænset tidsrum kan påtage sig et
datterselskabs tab for at give det mulighed for at standse
driften på de bedste betingelser. Domstolen tilføjede, at
en sådan beslutning kan træffes ikke blot på baggrund af
sandsynligheden for at opnå indirekte materiel fordel,

men også af andre hensyn, som f.eks. beskyttelse af
koncernens image eller omlægning af dens aktiviteter.
Som led i proceduren er der afholdt flere møder og taget
uformelle kontakter med repræsentanter for virksomhe
den, hvorved Kommissionen har fået lejlighed til at klar
lægge arten, omfanget og de forventede virkninger af
omstruktureringsindgrebene. Endvidere har virksomheden
uformelt stillet flere dokumenter til rådighed.

Enichem Agricoltura tilhører den gruppe af selskaber, der
i henhold til aftalen mellem den italienske regering og
Kommissionen fra juli 1993 skal overvåges indtil
udgangen af 1996 med hensyn til gældsnedbringelse
(bilag 3 til Kommissionens meddelelse af 29. december
1993) (*). Det fastsættes imidlertid i denne aftale, at trans

III

1 . Med hensyn til indholdet af omstruktureringen har
de italienske myndigheder fremlagt oplysninger om
omstruktureringsforanstaltninger fra 1991 til 1993 og en
omstruktureringsplan, der blev påbegyndt i 1994 og skal
afsluttes inden 1997.

aktioner, der kan involvere statsstøtte, ikke tilsidesætter

Kort sagt fører omstrukturerings- og rationaliseringspro
cessen til en markant ændring af virksomhedens strate
giske position på gødningsmarkedet. De vigtigste mål
med planen er følgende :

(>) EFT nr. C 349 af 29. 12. 1993, s. 2.

O Sml. 1991 , s. 1-1443.
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salget skal koncentreres om hjemmemarkedet, og den
urentable eksport (på grund af høje transportomkost
ninger) skal reduceres for at genetablere balancen
mellem udbud og efterspørgsel
produktionen skal samles pa de integrerede anlæg i
Ferrara (urea og ammoniak) og Ravenna (ammonium
cerinitrat og næringsrige NPK-gødninger) ; disse
anlæg er mere konkurrencedygtige, fordi de ligger i
det område af Italien, der har det største forbrug ;
endvidere er de forbundet med en ammoniakledning
ENI skal frigøres endeligt fra sektoren gennem opret
telse af partnerskaber med andre europæiske produ
center og/eller ved at afhænde virksomheden.

2. Omstruktureringsprocessen begrundes med, at
markedssituationen og fremtidsudsigterne har tvunget alle

europæiske producenter til at nedskære deres kapacitet
markant.
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som revisionen af den fælles landbrugspolitik, faldet i
landbrugspriserne, liberaliseringen af markederne, de nye
GATT-regler og miljømæssige begrænsninger tvunget den
europæiske gødningsindustri til at foretage en gennemgri
bende omstrukturering for at mindske overkapaciteten og
den manglende effektivitet og genetablere balancen
mellem udbud og efterspørgsel.

Som følge heraf har omstruktureringen af Enichem Agri
coltura hovedsagelig ført til opgivelse af en stor del af
virksomhedens aktiviteter såvel med hensyn til halvfabri
kata som slutprodukter, herunder lukning af en række
produktionsanlæg og salg, eller afvikling af nogle datter
selskaber og aktiver (Isagro, Conserv Inc., Terni Industrie
Chimiche, Sariaf osv.). Som allerede nævnt er det
omstrukturerede selskab hovedsagelig baseret på to inte
grerede produktionsanlæg, Ferrara og Ravenna, som begge
ligger i den del af Italien, der har det største forbrug.
Disse to anlæg udgør sammen med Barletta og de
centrale ledelses-, administrations- og handelsafdelinger
den endeliger kerne af det omstrukturerede Enichem
Agricoltura, som efter planen skal udbydes til salg. I det
følgende vil denne del af Enichem Agricoltura blive
omtalt som den »omstrukturerede erhvervsenhed«.

Forbruget af gødning på det vesteuropæiske marked
forventes at fortsætte sit fald i de kommende år på trods
af bedre udsigter på verdensplan. Konkurrencepresset fra
de østeuropæiske lande og lande uden for Europa bliver
fortsat kraftigt på trods af forventninger om øget
afsætning på deres hjemmemarkeder og højere produk
tionsomkostninger. Dette har sammen med andre faktorer

Nedenstående tabel viser udviklingen i virksomhedens
kapacitet til produktion af de vigtigste gødningsstoffer
siden 1990.

(kt/år)

Anlæg

Sted

Gødningsstoffer/

Kapacitet

Kapacitet

halvfabrikata

31 . 12. 1989

31.12.1994

Svovlsyre

halvfabrikata

100

Ammoniak

halvfabrikata

170

Urea

halvfabrikata

170

Salpetersyre

halvfabrikata

330

Ammoniumnitrat

460

SSP

slutprodukter
slutprodukter
slutprodukter

Ammoniak

halvfabrikata

240

Salpetersyre

halvfabrikata

400

Ammoniumnitrat

slutprodukter
slutprodukter

480

500

NPK

400

400

Ammoniak

halvfabrikata

500

500

Urea

slutprodukter

550

500

TERNI

Ammoniak

halvfabrikata

130

130

(Terni Industrie
Chimiche SpA)

Urea

slutprodukter

110

110

Salpetersyre

halvfabrikata

80

80

Calciumnitrat

slutprodukter

100

100

Ammoniak

halvfabrikata

350

Urea

slutprodukter

550

MARGHERA

NPK

RAVENNA

FERRARA

MANFREDONIA

600
300

Bemærkninger
lukket

—

—

—

—

—

—

—

400

—

—

lukket
lukket
lukket
lukket

lukket

overført til Enichem SpA
lukket

til salg
til salg
til salg
til salg
til salg
virksomhed

til salg

lukket

lukket
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(kt/år)

Anlæg

Sted

Gødningsstoffer/

Kapacitet

Kapacitet

halvfabrikata

31.12.1989

31 . 12. 1994

Ammoniak

halvfabrikata

350

Salpetersyre

halvfabrikata

170

NPK

slutprodukter

400

SAN GIUSEPPE
DI CAIRO

Ammoniak

halvfabrikata

170

Urea

slutprodukter

190

GELA

Ammoniak

halvfabrikata

100

Svovlsyre
Fosforsyre
Svovlsyre

halvfabrikata

200

200

halvfabrikata

120

120

halvfabrikata

170

170

NPK

slutprodukter

350

350

Salpetersyre

halvfabrikata

100

NPK/SSP

slutprodukter

200

SSP

slutprodukter

100

BARLETTA

SSP/NPK (»)

slutprodukter

100

ANDRE ANLÆG

SSP/NPK

slutprodukter

200

PRIOLO

CROTONE

PORTO,

Bemærkninger
lukket

—

—

—

—

—

—

—

—

lukket
lukket
lukket
lukket

lukket

overført
henlagt
henlagt
henlagt

til Praoil (ENI)
(ISAF)
(ISAF)
(ISAF)

lukket

lukket
lukket

EMPEDOCLE

(tidl.-Fertilgest)

\

100
—

til salg
lukket

\
GØDNINGSSTOFFER I ALT

5 430

2 060

HALVFABRIKATA I ALT

3 680

1 600

(') Kun granuleret.
Kilde : Enichem Agricoltura.

I alt er kapaciteten til produktion af kvælstofgødning
alene blevet reduceret med 910 kt/år for urea, 460 kt/år

for ammoniumnitrat og med 1 200 kt/år for NPK-

eftersom de ikke er konkurrencedygtige pa grund af
de høje priser på råfosfat. De vil blive solgt eller
opgivet som led i likvidationen

gødning.
— Terni Industrie Chimiche : dette datterselskab er ved

at blive solgt ; afhændelsen vil blive afsluttet som led i
likvidationen

Lukninger, salg og intern rationalisering har ført til en
kraftig nedskæring af virksomhedens arbejdsstyrke, som er
faldet med 58 % (3 708 ansatte ud af 6 354) i perioden fra
1990 til 1993. Yderligere rationalisering og salg af aktivi
teter vil medføre flere personalenedskæringer. Virksomhe
dens endelige struktur, der hovedsagelig kommer til at
bestå af anlæggene i Ferrara og Ravenna plus centraladmi
nistrationen og de kommercielle afdelinger, vil kun

beskæftige omkring 450 mennesker, dvs. en samlet
nedskæring på 93 % fra 1990, hvoraf en stor del er fore
taget ved endelige opsigelser.

3. Efter planen skal omstruktureringen afsluttes, inden
likvidations- og privatiseringsprocessen påbegyndes på
Enichem Agricoltura. Især skal følgende situationer afkla
res :

— Sariaf : denne virksomhed (omsætning på ca. 14 mia.
lire i 1994) ligger i Faenza i Ravenna-provinsen og
producerer specialgødning, landbrugsmaskiner og
pesticider efter formel ; virksomheden er ved at blive
solgt ; afhændelsen vil blive afsluttet som led i likvida
tionen

— Ferrara og Ravenna : der er planlagt yderligere investe
ringer for perioden 1995-1997 navnlig i forbindelse
med vedligeholdelse og automatisering af anlæggene,
udgifter til overholdelse af miljø- og sikkerhedsnor
mer, rationalisering af produktionen og udvikling af
nye produkter, der opfylder de normer, markedet
kræver ; [. . .] (*).

De sidste to anlæg vil få størstedelen af Enichem Agricol
turas endelige kapacitet og forventede produktion :

— Gela : tre anlæg (fosforsyre, svovlsyre og NPK-

gødning), der tilhører datterselskabet ISAF, henlægges,

(*) Fortroligt.

Nr. L 28/22
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(kt/dr)
Anlæg

Sted

Kapacitet

Produktion

Ferrara

Urea

500

480

Ravenna

Ammoniumcerinitrat

500

490

NPK-gødning :

I

— kem . reaktioner

400

— blandinger

100

Markedsandelen forventes at blive på 35 % af det itali
enske marked (den var 50 % i 1991-1992) ud over
handelsaktiviteter. Da en stor del af produktionen vil blive
aftaget af hjemmemarkedet, regnes der ikke med betyde

lige mængder eksport til andre europæiske lande, når
omstruktureringen er afsluttet. Der bliver således tale om
en betragtelig nedskæring af markedsandelen i Europa,
som Enichem Agricoltura eksporterede ca. 1 000 kt til om
året i 1991 og 1992.

I henhold til en analyse foretaget af [. . .] er konkurren
ceevnen på produktionsanlæggene i Ferrara og Ravenna
middel/høj i forhold til andre europæiske gødningsanlæg.

På grund af de lavere mål for markedsandele rationalise
res, reduceres og koncentreres den kommercielle struktur
med henblik på et mindre antal kunder og dermed færre
lager- og distributionsenheder. De faste omkostninger

460

5. I forbindelse med omstruktureringen er der indgivet
finansielle overslag for de kommende år, hvori der tages
hensyn til ikke blot de omstrukturerede aktiviteters
kommende finansielle resultater, men også til udgifterne
til likvidationen og indtægterne fra privatiseringen.

Disse finansielle overslag er derfor blevet opdelt i to
finansielle hovedområder, nemlig driftsdelen af den
omstrukturerede erhvervsenhed (hovedsagelig Ravenna,
Ferrara og centraladministrationen) og »likvidationsdelen«.

Med hensyn til driftsdelen tager overslagene udgangs
punkt i et scenario, der medregner generelle makroøko
nomiske indikatorer for Italien og betragtninger fra
Verdensbanken og andre virksomheder specialiseret i
denne sektor (British Sulphur og Fertecon), og som
vedrører priserne på materialer, råvarer og slutprodukter.
Den omstrukturerede erhvervsenhed forventes at nå en

reduceres til fordel for rentabiliteten .

rimelig rentabilitet allerede i 1995, og overslag fra 1994
viser, at man allerede havde nået et positivt resultat,
blandt andet på grund af den forbedrede markedssitua

4.

tion.

Som omtalt i afsnit I trådte virksomheden den 22.

december 1994 i likvidation med udsigt til endelig

Den

omstrukturerede

erhvervsenhed vil

få

en

omsætning på omkring 630 mia. lire [. . .].

lukning og minimalisering af byrden for aktionæren ENI.
Likvidationen vil hovedsagelig bestå i salg ved privatise

ring af den omstrukturerede erhvervsenhed Enichem
Agricoltura. Desuden vil de to datterselskaber Terni
Industri Chimiche og Sariaf blive privatiseret. De reste
rende aktiver vil enten blive solgt eller realiseret, og
udeståender vil blive endeligt betalt.

Indtil privatiseringen er afsluttet, udlejer likvidator
Enichem Agricolturas anlæg til Enichem SpA, der bedre
kan forvalte dem. Udlejningen foregår på forretningsmæs
sige vilkår og udløber automatisk, når salgskontrakten
træder i kraft.

»Likvidationsdelen« omfatter resten af Enichem Agricol
tura, der vil blive solgt eller afviklet efter de forventede
tab på 900 mia. lire, som støtten dækker. Dette beløb er
fremkommet efter fratrækning af indtægterne ved salget
af den omstrukturerede erhvervsenhed og datterselska
berne Terni Industrie Chimiche og Sariaf.

6. Omstruktureringen og likvidationen vil endelig blive
finansieret, af aktionærer i Enichem Agricoltura for et
samlet beløb på 2 818 mia. lire (ca. 1 500 mio. ECU),
hvoraf en del udgøres af de kapitaltilførsler, der blev fore

taget allerede i perioden 1991-1994 (1 918 mia. lire),
medens resten vil blive tildelt gradvis til finansiering af
likvidationen (900 mia. lire).

Privatiseringen af den omstrukturerede erhvervsenhed og
datterselskaberne Terni Industrie Chimiche og Sariaf er

iværksat med hjælp fra uafhængige finansielle rådgivere.
Der er allerede offentliggjort en opfordring til at give bud

i pressen. De italienske myndigheder har meddelt
Kommissionen, hvornår privatiseringen skulle være afslut
tet.

Tilførslerne i 1991-1993 blev brugt til at dække tabet ved
omstruktureringstransaktioner og lukninger. Som vist
ovenfor omfattede disse transaktioner et betydeligt antal

afskedigelser med store sociale omkostninger til følge.
Samtidig var sikkerheds- og miljøudgifterne i forbindelse
med lukningerne omfattende.
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Tilskuddet til finansiering af likvidationen, der er

udregnet på grundlag af en likvidationsplan, vil dække de
af Enichem Agricolturas passiver pr. 22. december 1994,
der ikke opvejes af indtægter fra salg af aktiver og aktivi
teter eller tilgodehavender, samt administrative og financi
elle omkostninger i forbindelse med forvaltningen af
likvidationen. Det dækker samtidig udgifter og tab på
grund af de driftsaktiviteter, der nedlægges.

Nr. L 28/23

Den imødegik endvidere opfordringen til at sælge alle
lukkede anlæg uden for Fællesskabet, da Kommissionen
ikke stiller dette som betingelse i denne type situationer.
Endelig bekræftede den italienske regering, at salget af
Enichem Agricolturas aktiver vil blive gennemført efter
de principper, der understreges i Kommissionens beslut
ning om den portugisiske privatiseringslov 11 /90, der blev
behandlet i en meddelelse af 17. september 1993 ('), og at
indtægterne fra salget vil bidrage til at udligne tabene i
forbindelse med likvidationen.

Det endelige beløb for likvidationstab, der skal dækkes af
støtten, er under hensyntagen til Enichem Agricolturas
finansielle situation baseret på et forsigtigt overslag over
de kommende indtægter og tab i forbindelse med afhæn
delse og afskrivning af aktiver samt driftsudgifter til likvi

V

dationen .

1 . Bekræftelse af at der er tale om støtte
IV

Ud over den italienske regerings kommentarer indløb der
bemærkninger fra den tyske regering og fra en norsk virk
somhed.

Den tyske regering mente, at sagen skulle ses i et længere
perspektiv, og henviste til den samlede ENI-koncern og
dens kemiske underafdeling anført af Enichem. Den
bemærkede, at der flere gange siden 1980 var ydet støtte
til ENI og Enichem, medens deres finansielle resultater
generelt har været negative, og gav udtryk for sin
generelle bekymring for, at den pågældende støtte vil
påvirke samhandelen i fællesmarkedet.
Den norske virksomhed understregede nogle betingelser,
som den mente skulle fremføres og håndhæves, hvis
støtten til Enichem Agricoltura blev godkendt. For det
første, at omstruktureringen og lukningerne er definitive,
hvilket Kommissionen skulle sikre sig. For det andet, at

For at fastslå, om ovennævnte forholdsregler indeholder
statsstøtte, anvendes princippet om den markedsøkono
miske investor ved vurderingen af kapitalstrømmene
mellem staten/ejeren og de offentlige virksomheder som
beskrevet i Kommissionens meddelelse om offentlige
virksomheder af 28 . juli 1993 (2).
I henhold til dette princip, som i vid udstrækning er
bekræftet af Domstolens retspraksis og Kommissionens
administrative praksis (se ovennævnte meddelelse), inde
holder en foranstaltning støtte, hvis en privat investor
ikke ville have iværksat den på normale markedsøkono
miske vilkår.

På grundlag af de oplysninger, Kommissionen har adgang
til, udgør det beløb, den italienske stat investerede i
omstruktureringen af Enichem Agricoltura gennem sit
holdingselskab ENI, som nævnt ovenfor, 2 818 mia. lire.
De forskellige tilførsler, hvoraf nogle allerede er foretaget,
kan opsummeres i følgende tabel :

salg af de lukkede gødningsanlæg kun måtte foretages til

(mia. lire)

købere i tredjelande, som Kommissionen ikke betragter

som potentielle leverandører til markedet i Fællesskabet.
Endelig skulle indtægterne ved dette salg nedbringe den
omstruktureringsstøtte, der kan godkendes, og ikke blive

1991

1992

1993

1994

1 995-.. .

I alt

198

316

756

648

900

2818

til driftsstøtte til Enichem Agricoltura.

Den italienske regering besvarede den tyske regerings

betragtninger ved at understrege, at ENI's finansielle situ

Tilskud

til

Agricoltura

Enichem

ation altid har været positiv med undtagelse af 1992, og

påpegede, at alle de omtalte finansielle foranstaltninger

var vurderet af Kommissionen efter EF's statsstøtteregler.

Kommissionen bemærker, at Enichem Agricolturas aktio
nær, ENI, er et industrielt holdingselskab, der ejes 100 %

Den italienske regering reagerede på den norske virksom
heds bemærkninger ved at bekræfte, at alle produktions

af det italienske finansministerium . Derfor får enhver

beslutning, ENI træffer om at investere i sine dattersel

anlæg, som ifølge omstruktureringsplanen blev erklæret
for lukkede, allerede var tømt og genanvendt, og at de
relevante sikkerhedsforanstaltninger allerede var indført.

0) EFT nr. C 253 af 17. 9. 1993, s. 3.
(2) EFT nr. C 307 af 13. 11 . 1993, s. 3.
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skaber og deraf følgende manglende afkast af en sådan
investering, en tilsvarende negativ virkning for det afkast,
ENI skulle give sin aktionær. Selv hvis der ikke blev fore
taget en kapitaltilførsel til ENI med henblik på omstruk
tureringen af Enichem Agricoltura, er omstrukturerings
udgifterne blevet finansieret med indtægter, som staten
som aktionær ellers ville have nydt godt af i form af afkast
eller øget kapitalværdi. ENI har faktisk ikke givet sin
aktionær et rimeligt afkast i de sidste ti år, og derfor må
de midler, det har stillet til rådighed for sine datterselska

ber, betragtes som offentlige. Endvidere ville ENI's beslut
ning om fortsat at rekapitalisere Enichem Agricoltura på
trods af stadigt værre resultater og regnskaber ikke være
gennemførlig uden statens stiltiende eller udtrykkelige
godkendelse som aktionær.

Ingen af statens investeringer i omstruktureringen af
Enichem Agricoltura vil give et rimeligt afkast i fremti
den. Tilførslerne fra 1991 til 1994, inden virksomheden

trådte i likvidation, blev helt tydeligt foretaget for at

forhindre, at virksomheden gik konkurs, og for at undgå
at gennemføre en omstrukturering. Disse midler blev blot
investeret for at dække Enichem Agricolturas tab uden
nogen udsigt til afkast. Tilskuddene blev givet, inden der
var udarbejdet en fuldstændig sammenhængende
omstruktureringsplan til genoprettelse af rentabiliteten. I

lyset af Enichem Agricolturas dårlige resultater gennem
hele perioden må tilskuddene betragtes som led i en
proces, der har ført til aktionærens beslutning om at lade
Enichem Agricoltura træde i likvidation og at afhænde
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pnvat investor have forsøgt at begrænse sit engagement i
et kriseramt datterselskab ved at lade det træde i likvida

tion, når det ikke længere kunne forventes at genoprette
sin finansielle rentabilitet, og på et tidspunkt, hvor
balancen mellem aktiver og passiver stadig var positiv. Da
ENI ikke udviste en sådan rationel adfærd og først meget
senere besluttede at lade Enichem Agricoltura træde i
frivillig likvidation for at afskrive tab og gæld og dermed
fremme omstrukturerings- og omorganiseringsprocessen,
må udgifterne til en sådan transaktion betragtes som
støtte. De endelige likvidationsomkostninger på 900 mia.
lire omfatter ENI's indtægter ved salget af Enichem Agri
coltura.

I de senere år har Enichem Agricoltura været blandt de
syv største producenter i Fællesskabet med hensyn til
omsætning, og en stor del af produktionen er gået til
eksport. På det italienske gødningsmarked dækkede virk
somheden 50 % af den samlede efterspørgsel i 1992, og
den vil få en markedsandel på ca. 35 %, når omstrukture
ringen er afsluttet. Derfor konkluderer Kommissionen
under hensyntagen til den vanskelige situation i sektoren,
at det samlede beløb på 2 818 mia. lire påvirker samhan
delen mellem medlemsstaterne og dermed indeholder
statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 92, stk.

1 , og EØS-aftalens artikel 61 , stk. 1 .

2. Støttens forenelighed med fallesmarkedet

virksomheden fuldstændigt. Ingen privat aktionær ville

have accepteret så dårlige resultater i så lang en periode.
Endvidere er de positive resultater, der forventes efter
omstruktureringen af Enichem Agricoltura, for beskedne i

I traktatens artikel 92, stk. 2 og 3, opregnes visse former
for støtte, der er forenelige med fællesmarkedet.

forhold til den samlede tilførsel og kan ikke betragtes

som et rimeligt afkast af statens investering. Derfor kan de
italienske myndigheders argument om, at ENI handlede
som en privat investor i denne sammenhæng, ikke accep

På grund af transaktionens karakter finder artikel 92, stk.
2, og 92, stk. 3, litra b), ikke anvendelse på den pågæl
dende støtte.

teres, da en sådan investor for længst ville have ladet virk
somheden træde i likvidation eller foretaget en omstruk

turering. Med hensyn til henvisningen til Domstolens
dom (se afsnit II) er den periode, hvor Enichem Agricol
tura har haft store tab, for lang (fem år) og tabet af for
stort et omfang til at berettige påstanden om, at ENI har
handlet som et privat holdingselskab. Hele beløbet skal
derfor betragtes som støtte.

Tabene i forbindelse med likvidationen er pr. definition

støtte. Der er tale om forpligtelser, der garanteres og til
sidst betales af aktionæren i henhold til artikel 2362 i den

På grund af koncernens alsidige aktiviteter og arbejdsste
der, og da foranstaltningerne ikke har regionalt sigte, er
det kun undtagelsen i artikel 92, stk. 3, litra c), der kan
komme i betragtning, hvis der er tale om støtte til ud
viklingen af visse erhvervsgrene.
Som nævnt ovenfor synes foranstaltningerne at være
støtte, der specifikt tager sigte på at tillade Enichem Agri
coltura at fortsætte driften på trods af sine finansielle

vanskeligheder og at finansiere et omstruktureringsprojekt
med henblik på at genoprette virksomhedens rentabilitet.

italienske civillovbog, efter at virksomheden er trådt i
frivillig likvidation.

Kommissionens holdning til støtte til omstrukturering af
kriseramte virksomheder fremgår af Fællesskabets ramme
bestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukture

ring af kriseramte virksomheder, der blev vedtaget den 27.

Enichem Agricolturas passiver har været omfattet af en
sådan garanti i de senere år, medens virksomheden fortsat
har givet store tab. Under lignende betingelser ville en

juli 1994 (').
(>) EFT nr. C 368 af 23. 12. 1994, s. 12.
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I disse rammebestemmelser har Kommissionen papeget,
at den er meget kritisk ved vurderingen af foreneligheden
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grad af rentabilitet, der er acceptabel for en privat inve
stor.

af denne form for støtte, da den ellers kunne komme til

uden grund at overføre sociale eller industrielle problemer
fra en medlemsstat til en anden, navnlig ved at vælte en
unfair del af byrden i forbindelse med strukturtilpasninger
og de hermed forbundne sociale og industrielle problemer
over på andre producenter.
For at Kommissionen kan godkende ad hoc-støtte til en
kriseramt virksomhed, skal støtten derfor opfylde
følgende grundlæggende betingelser : for det første skal
den inden for et rimeligt tidsrum genoprette virksomhe
dens rentabilitet på længere sigt. Desuden skal den undgå
at fordreje konkurrencen i urimelig grad. Endelig skal den
stå i forhold til omkostningerne og fordelene. Kun hvis
disse grundlæggende krav er opfyldt, kan støttens virk
ninger siges ikke at stride mod den fælles interesse som
omhandlet i undtagelsen i EF-traktatens artikel 92, stk. 3,
litra c).

På dette grundlag er den dokumentation og den omstruk
tureringsplan, de italienske myndigheder har forelagt,
blevet undersøgt, navnlig med henblik på genoprettelse af
virksomhedens rentabilitet, nedskæring af produktionska
paciteten og udviklingen i virksomhedens konkurrence
mæssige stilling på markedet, forholdet mellem støtten og
omstruktureringen, støttemodtagerens bidrag til finansie
ring af omstruktureringsplanen og planerne om at privati
sere virksomheden.

Desuden har de italienske myndigheder forpligtet sig til
at

privatisere

den

omstrukturerede

erhvervsenhed

Enichem Agricoltura og meddelt Kommissionen, hvornår
privatiseringen skulle være afsluttet. Salgsproceduren, der
også omfatter Terni Industrie Chimiche og Sariaf, er alle
rede i gang.

Tilsagnet om fuldstændig og definitiv afhændelse af
Enichem Agricolturas aktiviteter stemmer overens med

den italienske regerings generelle privatiseringsprogram.
Den er samtidig blevet bekræftet i den gældsnedbringel
sesplan, ENI har forelagt Kommissionen i henhold til
bestemmelserne i aftalen mellem den italienske regering
og Kommissionen fra juli 1993. Kommissionen fører

tilsyn med gennemførelsen af denne plan på grundlag af
regelmæssige rapporter og møder med repræsentanter for
ENI og den italienske regering.

Pnvatisenngsbeslutningen er medregnet i overslaget over
nettoværdien af de omstruktureringsomkostninger, der
skal dækkes af støtten. Privatiseringen vil til sidst betyde,
at Enichem Agricoltura ikke længere er afhængig af privi
legerede offentlige tilskud, eftersom dens nuværende
direkte forbindelse med staten vil blive definitivt afbrudt.

Under disse omstændigheder bliver det den nye ejers
ansvar at gøre virksomheden endeligt rentabel uden yder
ligere statsstøtte.

4. Nedskaring af kapaciteten

3. Genoprettelse af rentabiliteten og privatisering
Det er en generel regel, at alle omstruktureringsplaner
skal opfylde den absolutte betingelse om inden for et
rimeligt tidsrum og på basis af en realistisk vurdering af
virksomhedens fremtidige driftsvilkår at kunne gøre virk
somheden sund og rentabel på længere sigt.
Som forklaret i afsnit I trådte Enichem Agricoltura i likvi
dation i december 1994, og kun enkelte produktionsan

læg og virksomheder, der i sidste instans skal privatiseres,
fortsætter deres aktiviteter efter en omstrukturering.

Den påbegyndte omstrukturering, der skal afsluttes i løbet
af de kommende år sammen med likvidationen, kan med

rimelighed forventes at genoprette Enichem Agricolturas
rentabilitet på længere sigt. Flere sekundære selskaber
sælges eller opgives, hovedaktiviteten skæres kraftigt ned
og begrænses til de anlæg og aktiviteter, der kan støtte sig
til en høj grad af konkurrenceevne på det italienske og
det europæiske marked. Som nævnt ovenfor er oversla
gene over resultaterne for de omstrukturerede aktiviteter i
1994 positive, og realistiske finansielle overslag for
perioden 1995-1998 viser, at disse aktiviteter vil nå en

En yderligere betingelse for at tillade omstrukturerings
støtte er, at der træffes foranstaltninger for at begrænse
eventuelle skadelige virkninger for konkurrenterne. I
modsat fald vil støtten være »i strid med den fælles in

teresse« og ikke være omfattet af undtagelsen i artikel 92,
stk. 3, litra c). Navnlig i sektorer med strukturel overkapa
citet gøres dette ved at foretage en definitiv nedskæring af
virksomhedens kapacitet.

I henhold til EFMA's dokument om gødningsindustrien i
Fællesskabet, der blev offentliggjort i november 1994, er
der tale om en strukturel overkapacitet i industrien på

mere end 20 %. Ifølge Kommissionens oplysninger blev
der i 1993, som var et relativt dårligt år med hensyn til
rentabilitet, men samtidig med en produktion, der næppe
vil blive overgået, produceret 8,3 mio. tons kvælstofækvi
valent gødning i Fællesskabet ud af en kapacitet på ca.
11,5 mio. tons ammoniak, hvilket svarer til en udnyttel
sesgrad på 74 % .
Enichem

Agricolturas

omstrukturering

omfatter en

ihærdig indsats for at begrænse produktionskapaciteten
for hele produktudvalget. I forhold til 1990 er 69 % af
virksomhedens ammoniakkapacitet lukket, sammen med
60 % af urea-, 48 % af ammoniumnitrat- og 64 % af
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NPK-kapaciteten. Kommissionens overslag pa grundlag
af Enichem Agricolturas og EFMA's tal viser, at i forhold
til kapaciteten i 1991 , er der foretaget følgende lukninger
i Fællesskabet : 1 5 % for urea, 5 % for ammoniumnitrat

og 5 % for NPK. Også SSP-produktionen er beskåret
kraftigt gennem lukninger og afhændelser.
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hed. Bidraget er det maksimale, støttemodtageren kan
yde, da hele virksomheden afvikles. Overslaget over
indtægterne, der er medregnet i de endelige likvidati
onsomkostninger på 900 mia. lire, forekommer rimeligt
og vil antagelig blive bekræftet blandt andet på grund af
den forbedrede markedssituation og de pågældende
datterselskabers og enheders gode resultater i 1994.

Personalenedskæringerne er meget omfattende. [. . .] den
omstrukturerede erhvervsenhed vil kun beskæftige under

Kommissionen understreger, at disse indtægter skal

10 % af det antal ansatte, virksomheden havde i 1990.

anvendes til at betale en del af det likvidationsramte

Enichem Agricolturas udestående gæld for at undgå, at de
I lyset af ovenstående betragtninger, især den betydelige
nedskæring af Enichem Agricolturas andel af gødnings
markedet, der er meget konkurrencebetonet og præget af
overkapacitet,

kan

Kommissionen

konkludere,

at

omstruktureringen af virksomheden og dets endelige
konkurrencemæssige stilling på markedet ikke vil påvirke
konkurrencen i en grad, der strider mod den fælles in
teresse .

fører til yderligere støtte til andre finansielt belastede
selskaber eller aktiviteter i gruppen, som endnu ikke er
solgt.
Pa disse betingelser anslås, at den tildelte støtte ikke vil
give Enichem Agricoltura et kontantoverskud, der vil

kunne bruges til aggressive, markedsfordrejende aktiviteter
uden forbindelse med omstruktureringsprocessen eller at
finansiere nye investeringer, der ikke indgår i omstruktu
reringen.

Kommissionen understreger, at nedskæringen af kapaci
teten som følge af lukningerne, som den italienske rege
ring har kaldt definitive, skal være reelle og uigenkalde
lige. De pågældende anlæg må ikke genstartes, selv ikke
af nye ejere, da dette ville føre til, at subsidieret kapacitet
blev genindført på markedet, hvorved konkurrencen ville
blive alvorligt fordrejet.
Kommissionen forstår også, at anlægget i Gela (fosforsyre
og NPK-gødning) henlægges, da det ikke er konkurrence
dygtigt på de nuværende vilkår. Enhver plan om at
genstarte disse anlæg, iværksat af Enichem Agricoltura
eller tredjemand efter køb, kan derfor omfatte omstruktu
reringsforanstaltninger og yderligere støtte, der kan
fordreje konkurrencen. Inden sådanne planer gennemfø
res, skal de derfor anmeldes til Kommissionen og

vurderes på baggrund af EF's statsstøtteregler.

Kommissionen bemærker videre, at på grundlag af
Enichem Agricolturas finansielle plan vil virksomhedens
kapitalomkostninger ikke blive begrænset i urimelig grad.
Endvidere vil virksomheden ikke få tildelt nogen skatte
lempelse i forbindelse med tab, der er omfattet af den
gældsafskrivning, som finansieres med støtten.

De italienske myndigheders tilsagn om at sælge Enichem
Agricoltura og dets datterselskaber inden den dato, de har
meddelt Kommissionen, betragtes som en betingelse for
at godkende omstruktureringsplanen. Undlader ENI at

sælge eller at anvende indtægterne herfra til at nedbringe
sine passiver som følge af likvidationen, vil støttemodtage
rens bidrag til finansiering af planen være mindre eller
helt falde bort. Samtidig gør salg gennem privatisering
rentabiliteten, dvs. kommende resultater på et normalt
rentabilitetsniveau, mere sikker.

5. Omstruktureringsstøttens proportionalitet
Som det fremgår af de oplysninger, de italienske myndig
heder har forelagt, er de kapitalførsler, der er foretaget
mellem 1991 og 1993, brugt til at dække tab i forbindelse
med lukning og likvidation af selskaber og afskrivning af
aktiver. Dækningen af Enichem Agricolturas tab, der
fremgår af den finansielle plan for likvidationen, er pr.
definition direkte forbundet med luknings- og omstruktu
reringsforanstaltninger.
Det bemærkes, at støttemodtageren vil bidrage betydeligt

til finansieringen af omstrukturerings- og likvidations
planen ved at geninvestere indtægterne fra salget af
aktiver og datterselskaber samt fra den endelige privatise
ring af Enichem Agricolturas omstrukturerede erhvervsen-

Endelig bemærkes det, at overslaget over de endelige
omkostninger ved likvidationen på 900 mia. lire er usik
kert og kan variere i løbet af likvidationsprocessen. På
grund af Enichem Agricolturas store kapacitetsnedskæring
menes det dog, at forøgede omkostninger på op til 15 %
af de 900 mia. lire ikke vil påvirke Kommissionens posi
tive vurdering af sagen.

6. Tilsyn og rapportering

Gennemførelsen af omstrukturerings- og likvidations
planen kræver, at Kommissionen fører tilsyn. Derfor skal
de italienske myndigheder regelmæssigt aflægge rappor
ter, hvori de kort skildrer fremskridtet med omstrukture

rings-, likvidations- og privatiseringsprogrammet.
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Kommissionen vil også få lejlighed til at følge planens
gennemførelse på regelmæssige møder med de italienske
myndigheder i forbindelse med tilsynet i henhold til
aftalen mellem den italienske regering og Kommissionen
fra juli 1993, indtil den udløber —
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forbindelse med tilsynsordningen som led i aftalen
mellem den italienske regering og Kommissionen fra juli
1993.

6. Indtægterne fra salget af Enichem Agricolturas
datterselskaber og aktiver, der er omtalt i stk. 5, skal, selv
hvis de er højere end forudset i den plan, Kommissionen

har fået forelagt, anvendes ubegrænset til at nedbringe
den gæld, den godkendte støtte skal dække. De må ikke
investeres og føre til udbetaling af yderligere støtte til
andre finansielt trængte selskaber i koncernen, som
endnu ikke er solgt.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Den støtte til Enichem Agricoltura, der er omfattet
af denne beslutning, dvs. de kapitaltilførsler, der blev fore
taget i 1991 til 1994 på i alt 1 918 mia. lire, og de
anslåede endelige omkostninger ved Enichem Agricol
turas likvidation på 900 mia. lire samt en forøgelse af
sidstnævnte beløb på højst 15 %, der kan foretages i
forbindelse med den faktiske gennemførelse af omstruk
tureringsplanen, opfylder betingelserne i Fællesskabets
rammebestemmelser for statsstøtte af 27. juli 1994 til
redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. I
medfør af EF-traktatens artikel 92, stk. 3, litra c), og
EØS-aftalens artikel 61 , stk. 3, litra c), er støtten ikke
omfattet af forbuddet i EF-traktatens artikel 92, stk. 1 , og
EØS-aftalens artikel 61 , stk. 1 , og således forenelig med
fællesmarkedet på betingelse af, at betingelserne og
kravene i stk. 2-5 og artikel 2 opfyldes.
2. Den støttemodtagende virksomhed skal gennemføre
alle de foranstaltninger, der er indeholdt i det likvida
tions-, omstrukturerings- og privatiseringsprogram, der er
forelagt for Kommissionen.

3. Kapacitetsnedskæringen ved lukningen af anlægge
ne i Marghera, Manfredonia, Priolo, San Giuseppe Cairo,
Gela (ammoniakanlægget), Crotone, Porto Empedocle
(tidligere Fertilgest-anlæg) skal være reel og uigenkaldelig.
I denne forbindelse skal de relevante aktiver skrottes,

gøres uegnede til produktion eller omstilles til anden
brug. Ethvert salg af kapacitet til konkurrenter skal ske
med henblik på brug i lande, hvor den fortsatte brug af
disse faciliteter ikke kan forventes at få afgørende indfly
delse på den konkurrencemæssige situation i Fællesska

bet. Disse betingelser skal overholdes, indtil virkningen af
støtten for den konkurrencemæssige situation i Fælles

skabet ikke længere er af betydning.
4. Enhver plan om at genstarte henlagte anlæg, dvs.
Gela (anlæg til produktion af fosforsyre, svovlsyre og

NPK), skal meddeles Kommissionen med henblik på en
undersøgelse på baggrund af EF's statsstøtteregler.
5.

Italien

skal

overholde sin

forpligtelse

til at

privatisere den del af Enichem Agricoltura, der består af

7. Privatiseringerne må ikke finansieres af yderligere
statsstøtte. De skal være åbne for alle interesserede parter
og betingelsesløse.
Artikel 2

1 . Italien skal deltage fuldt ud i samarbejdet om foran
staltningerne for tilsyn med denne beslutning ved :
a) at forelægge Kommissionen halvårsrapporter, der
navnlig beskriver :
— udviklingen i likvidationen, herunder den ajour
førte finansielle situation for det likvidationsramte

selskab Enichem Agricoltura, og særskilte oplys
ninger om aktiver og datterselskaber, der sælges
eller afvikles

— situationen på hvert enkelt produktionsanlæg, der
er lukket eller henlagt, og de forholdsregler, der
træffes indtil deres definitive og uigenkaldelige
afvikling
— udviklingen i omstruktureringen og privatiseringen
af Enichem Agricoltura og/eller virksomhedens
datterselskaber

b) i god tid at underrette Kommissionen om de vigtigste
skridt i privatiseringsprocessen for Enichem Agricol
tura og virksomhedens datterselskaber.
2. Den første rapport skal redegøre for det likvidations
ramte selskab Enichem Agricolturas finansielle situation
den 31 . december 1994 og skal være Kommissionen i
hænde senest den 31 . august 1995. De efterfølgende
rapporter forelægges hver sjette måned og første gang den
31 . december 1995 og skal indeholde finansielle oplys
ninger, der er ajourført seks måneder tidligere.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . juni 1995.

enhederne i Ferrara, Ravenna, Barletta, den centrale

ledelse og datterselskaberne Terni Industrie Chimiche og

På Kommissionens vegne

Sariaf, i overensstemmelse med den tidsplan, der er fore

Karel VAN MIERT

lagt Kommissionen, og den finansielle plan for ENI's
gældnedsbringelse, der blev forelagt Kommissionen i

Medlem af Kommissionen

