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Euron kurssi (1)
19. tammikuuta 2001
(2001/C 19/01)

1 euro

=

7,4666

Tanskan kruunua

=

8,887

Ruotsin kruunua

=

0,638

Englannin puntaa

=

0,94

Yhdysvaltain dollaria

=

1,4185

Kanadan dollaria

=
=
=
=

110,66

Japanin jeniä

1,5268

Sveitsin frangia

8,227

Norjan kruunua

79,99

Islannin kruunua (2)

=

1,6817

Australian dollaria

=

2,0964

Uuden Seelannin dollaria

=

7,4307

Etelä-Afrikan randia (2)

(1) Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.
(2) Lähde: Komissio.
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VALTIONTUKI
(Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 8789 artikla)
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen tiedonanto muille jäsenvaltiolle ja
niille, joiden etua asia C 79/1999  Rover Longbridge, UK, koskee
(2001/C 19/02)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio on ilmoittanut 10 päivänä lokakuuta 2000, ohessa toistetulla kirjeellä Yhdistyneelle kuningaskunnalle päätöksestään lopettaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely
Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle valtiontuesta 19 päivänä elokuuta 1999 päivätyllä kirjeellä.
Se toimitti lisätietoja 15 ja 18 päivänä marraskuuta 1999 päivätyillä kirjeillä.
Komissio ilmoitti Yhdistyneelle kuningaskunnalle 1 päivänä helmikuuta 2000 päivätyllä kirjeellä päätöksestään aloittaa tämän tuen osalta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely.
Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (1). Komissio
on kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa tästä tuesta.
Komissio ei ole saanut huomautuksia asianomaisilta.
Yhdistynyt kuningaskunta peruutti tuki-ilmoituksensa 13 päivänä heinäkuuta 2000 päivätyllä kirjeellä.
Komissio toteaa, että neuvoston asetuksen N:o 659/1999 (2) 8 artiklan mukaan asianomainen jäsenvaltio
voi peruuttaa ilmoituksen hyvissä ajoin ennen kuin komissio on tehnyt tukea koskevan päätöksen. Jos
komissio on aloittanut muodollisen tutkintamenettelyn, komissio lopettaa kyseisen menettelyn.
Näin ollen komissio on päättänyt lopettaa kyseistä tukea koskevan EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
2 kohdassa tarkoitetun muodollisen tutkintamenettelyn todeten, että Yhdistynyt kuningaskunta on peruuttanut ilmoituksensa.

(1) EYVL C 62, 4.3.2000, s. 7.
(2) Asetus (EY) N:o 659/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93
artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1).
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C 19/3

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen
Tapaukset, joita komissio ei vastusta
(2001/C 19/03)
Päätöksen tekopäivä: 29.11.2000

Kesto: 20002006

Jäsenvaltio: Saksa (Mecklenburg-Vorpommern)

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:

Tuen numero: NN 76/99 (ex N 686/98)
Nimike: Tuki eläintautirahastolle
Tarkoitus: Liittovaltion tasolla hyväksytyn tukitoimenpiteen
moitteettoman alueellisen täytäntöönpanon varmistaminen
Oikeusperusta: Hallintoviranomaisen päätös
Talousarvio: Ei merkityksellinen
Tuen intensiteetti tai määrä: Toimenpide ei ole tukea
Kesto: Kertaluonteinen tuki
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 14.12.2000
Jäsenvaltio: Kreikka
Tuen numero: N 249/2000
Nimike: Taloudellinen tuki viljelijöille, joiden perunat vahingoittuivat epäsuotuisien sääolojen vuoksi

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 18.12.2000
Jäsenvaltio: Irlanti
Tuen numero: N 296/2000
Nimike: Vaihtoehtoisten yritysten perustaminen/hallinto
Tarkoitus: Myöntää investointitukea maatilatoimien monipuolistamiseksi
Oikeusperusta: Muu kuin lakisääteinen ohjelma, joka pannaan
täytäntöön hallinnollisella määräyksellä
Talousarvio: 13 miljoonaa Irlannin puntaa (16,5 miljoonaa
euroa) koko järjestelmän aikana
Tuen intensiteetti tai määrä: Suora tuki enintään 40 prosenttia tukikelpoisista menoista investoinnin onnistumisen mukaan
Kesto: 20002006

Tarkoitus: Ks. nimike

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:

Oikeusperusta: ˚ïØíÞ ıðïıæªØŒÞ ÆðüöÆóç

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Talousarvio: 200 000 000 Kreikan drakmaa (noin 600 000
euroa)
Tuen intensiteetti tai määrä: 40 prosenttia menetetyistä perunoista
Kesto: 2000
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 18.12.2000
Jäsenvaltio: Alankomaat
Tuen numero: N 535/2000
Nimike: Tulojärjestelmä vanhemmille itsenäisille yrittäjille,
jotka ovat toimineet kotieläintuotannossa
Tarkoitus: Edistää vähintään 55-vuotiaiden yrittäjien kotieläintuotannosta luopumista
Oikeusperusta: Artikel 2 van de kaderwet LNV-subsidies

Päätöksen tekopäivä: 18.12.2000

Talousarvio: 15 000 000 Alankomaiden guldenia

Jäsenvaltio: Irlanti

Tuen intensiteetti tai määrä: Toimenpide ei ole tukea

Tuen numero: N 294/2000

Kesto: Järjestelmä on väliaikainen, sillä 1 päivästä tammikuuta
2003 tuensaajat siirtyvät vanhempien ja osittain työkyvyttömien, aiemmin itsenäisten yrittäjien tulojärjestelmään

Nimike: Maitoalan hygieniastandardien parantaminen
Tarkoitus: Maatilainvestointien tukeminen maidontuotantolaitosten ja maitoalan hygieniastandardien parantamiseksi
Oikeusperusta: Muu kuin lakisääteinen; pannaan täytäntöön
hallinnollisella määräyksellä
Talousarvio: 22,7 miljoonaa euroa vuosina 20002006
Tuen intensiteetti tai määrä: Vaihtelee; suora avustus enintään 55 prosenttia tukikelpoisista menoista (epäsuotuisien alueiden nuoret viljelijät); tukikelpoisen investoinnin enimmäismäärä on 31 743 euroa

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 18.12.2000
Jäsenvaltio: Belgia (Vallonia)
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Tuen numero: N 630/2000

20.1.2001

Tarkoitus: Myöntää lisätukea nuorten viljelijöiden tilanpidon
aloituksen lisäksi Vallonian korkeiden kustannusten vuoksi

tilaa kohti) todennetuista kustannuksista. Tilojen neuvontatuki
ensimmäisten viiden vuoden aikana luonnonmukaiseen viljelyyn siirtymisen jälkeen on 70 % todennetuista kustannuksista
ja enintään 1 400 Saksan markkaa tilaa kohti. Yli viisi vuotta
luonnonmukaista viljelyä harjoittaneille tiloille tukea maksetaan
50 % ja enintään 1 000 Saksan markkaa tilaa kohti

Tuen intensiteetti tai määrä: Enintään 25 000 euroa

Kesto: Rajoittamaton

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 18.12.2000

Päätöksen tekopäivä: 18.12.2000

Jäsenvaltio: Italia (Bologna)

Jäsenvaltio: Italia (Toscana)

Tuen numero: N 663/2000

Tuen numero: N 713/2000

Nimike: Kauppa-, teollisuus-, käsiteollisuus- ja maatalouskamarin asetus tuen myöntämisestä Bolognan provinssissa toimiville
maatiloille maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamiseksi

Nimike: Muutokset maataloustoiminnan taloudellista edistämistä vuonna 2000 koskevaan ohjelmaan

Nimike: Julkisen takuun myöntäminen nuorten viljelijöiden
tilanpidon aloituksen yhteydessä

Tarkoitus: Maatilojen rakenteiden mukauttaminen niiden tuotteiden tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen kaikissa vaiheissa

Tarkoitus: Alueen maataloustuotannon edistäminen
Oikeusperusta: Legge regionale 14.4.1997 n. 28
Talousarvio: 80 000 000 Italian liiraa (41 316 euroa)

Oikeusperusta: Regolamento della Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bologna

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:

Talousarvio: 700 000 Italian liiraa (noin 361 519 euroa)

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Tuen intensiteetti tai määrä: Vaihtelee
Kesto: Määrittelemätön

Päätöksen tekopäivä: 18.12.2000

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:

Jäsenvaltio: Saksa

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Nimike: Tuki tuottajajärjestöille

Päätöksen tekopäivä: 18.12.2000
Jäsenvaltio: Saksa (Schleswig-Holstein)
Tuen numero: N 690/2000
Nimike: Luonnonmukaisen viljelyn tuki
Tarkoitus: Luonnonmukaisen viljelyn edistäminen
Oikeusperusta: Richtlinien für die Bezuschussung von Kontrollkosten ökologisch wirtschaftender landwirtschaftlicher Unternehmen
Talousarvio:
 2000: 300 000 Saksan markkaa (153 387,56 euroa)
 2001: 300 000 Saksan markkaa
 2002: 300 000 Saksan markkaa
Tuen intensiteetti tai määrä: Valvontakustannusten tuki on
enintään 70 % (ja vuosittain enintään 1 000 Saksan markkaa

Tuen numero: N 743/2000

Tarkoitus: Alan kehityksen tukeminen tuottajajärjestöjä kannustamalla
Oikeusperusta: Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstrukturen in Deutschland nach
dem Rahmenplan 20002003 der Gemeinschaftsaufgabe ÐVerbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes:
 Förderung aufgrund des Marktstrukturgesetzes
 Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch
oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte
Talousarvio: 2 800 miljoonaa Saksan markkaa vuodessa (sekä
kansallinen että osarahoitusosuus koko ohjelmalle)
Tuen intensiteetti tai määrä: Enintään 60 %
Kesto: Rajoittamaton
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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C 19/5

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen
Tapaukset, joita komissio ei vastusta
(2001/C 19/04)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Päätöksen tekopäivä: 20.6.2000

Kesto: Rajoittamaton; nykyinen rahoituspäätös 2 vuodeksi

Jäsenvaltio: Italia (Friuli-Venezia Giulia)

Muita tietoja: Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut esittämään vuosikertomuksen ohjelman toteuttamisesta

Tuen numero: N 31/2000
Nimike: Moni- ja yksivuotisen tilinpäätöksen laatiminen
Tarkoitus: Pk-yritysten kehityksen edistäminen
Oikeusperusta: Legge della Giunta Regionale: L.R. 2/2000
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriannuale e
annuale»

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Talousarvio:
188 mrd. Italian liiraa (97 milj. euroa) vuosiksi 20002002,
josta:
 31,8 mrd. Italian liiraa (16,5 milj. euroa) v. 2000
 10 mrd. Italian liiraa (5,16 milj. euroa) v. 2001
 146,2 mrd. Italian liiraa (75,4 milj. euroa) v. 2002
Tuen intensiteetti tai määrä: Puitesääntöjen mukainen:
 Pk-yritykset: 7,5 % (BAE) keskisuurille yrityksille, 15 %
(BAE) pienille yrityksille
 Ympäristötuki: 25 % (BAE) pk-yrityksille, 15 % (BAE) muille
 T & K: 25 % (BAE) kilpailua edeltävän vaiheen tutkimukseen, 50 % (BAE) teolliseen tutkimukseen
Kesto: 3 vuotta, 20002002
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:

Päätöksen tekopäivä: 13.11.2000
Jäsenvaltio: Saksa (Baijeri)
Tuen numero: N 351/2000
Nimike: Baijerin pk-yritysten lainaohjelma
Tarkoitus: Pk-yritysten investointien lisääminen
Oikeusperusta: Richtlinie zur Durchführung des Bayerischen
Kreditprogramms für die Förderung des Mittelstandes i. V. m.
allgemeinen haushaltrechtlichen Bestimmungen
Talousarvio: Vuodessa
37,5 milj. euroa)

75 milj.

Saksan

markkaa

(noin

Tuen intensiteetti tai määrä: Enintään 15 % pienyrityksille,
7,5 % keskisuurille yrityksille
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 4.10.2000

Päätöksen tekopäivä: 15.11.2000

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Jäsenvaltio: Saksa

Tuen numero: NN 15/2000

Tuen numero: N 343/2000

Nimike: Siviililentokonealan tutkimus ja tekniikan esittely -ohjelma (CARAD)

Nimike: T & K-ohjelma Uudet viestimet opetuksessa

Tarkoitus: Siviili-ilmailua tukevien tekniikan alojen pitkäaikaisen tutkimuksen ja kehitystoiminnan edistäminen

Tarkoitus: Opetusmultimedian sisältöön liittyvien T & K-hankkeiden tukeminen

Oikeusperusta: Civil Aviation Act 1982

Oikeusperusta: Haushaltsgesetz

Talousarvio: 2025 milj. Englannin puntaa vuodessa

Talousarvio: Keskimäärin 30 milj. Saksan markkaa (noin
15 milj. euroa) vuodessa yrityksille (ohjelman kokonaisbudjetti
yrityksille 148 milj. Saksan markkaa/noin 74 milj. euroa 5
vuoden aikana)

Tuen intensiteetti tai määrä: Enintään 100 % tutkimuslaitoksissa tehtävään tutkimukseen; muissa tapauksissa 2550 %
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Tuen intensiteetti tai määrä:
Enintään:
 100 % perustutkimukseen
 75 % toteutettavuustutkimuksiin
 50 % teolliseen tutkimukseen
 25 % kilpailua edeltävään kehitykseen lisät silloin kun niihin
on perusteita
Kesto: 1 maaliskuuta 2004 saakka
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

20.1.2001

bundprojekten im Rahmen des Landesprogramms ÐArbeit und
Technik
Talousarvio: 27 milj. euroa vuoden 2006 loppuun ulottuvalle
kaudelle (vuodessa noin 3,9 milj. euroa)
Tuen intensiteetti tai määrä: 66 % brutto, kasaantuneena
70 % brutto
Kesto: 31 joulukuuta 2006 asti
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 27.11.2000
Jäsenvaltio: Portugali

Päätöksen tekopäivä: 15.11.2000

Tuen numero: N 478/2000

Jäsenvaltio: Itävalta (Tiroli)
Tuen numero: N 117/2000

Nimike: Tieteen, tekniikan ja innovaatioiden toimintaohjelman
toimenpide 2.3

Nimike: Tirolin alueen suunnitteluohjelma 20002006

Tarkoitus: Tutkimus ja teknologian kehittäminen

Tarkoitus: Pk-yritysten kehittäminen, aluetuki, ympäristöinvestoinnit

Oikeusperusta: Decreto-Lei

Oikeusperusta: ÐRahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung
des Landes Tirol und ÐROSP 20002006 Stärkung der regionalwirtschaftlichen Leistungskraft, Punkt (4) Standortverlegung
aus Gründen der Raumordnung und ÐROSP 20002006 Errichtung von energiebezogenen Umweltschutzvorhaben, Punkt
(1) Errichtung von Biomasse-Anlagen, (2) Industrielle Abwärmenutzung und Abwärmerückgewinnung und (4) Errichtung
von elektrischen Wärmepumpenanlagen
Talousarvio: 27 milj. euroa vuoden 2006 loppuun ulottuvalla
kaudella
Tuen intensiteetti tai määrä: Enintään kyseisissä puitesäännöissä (pk ja ympäristö) sallitut enimmäismäärät ja tuen myöntämishetkellä voimassa olleiden aluetukikarttojen mukaiset aluetuen enimmäismäärät
Kesto: 31 joulukuuta 2006 asti
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 15.11.2000
Jäsenvaltio: Saksa (Bremen)
Tuen numero: N 132/2000
Nimike: Työ ja tekniikka, Freie Hansestadt Bremen
Tarkoitus: Koulutustuki
Oikeusperusta: Haushaltsordnung der freien Hansestadt Bremen (LHO) §§ 23 und 44; Richtlinie zur Förderung von Ver-

Talousarvio: 62,4 milj. euroa
Tuen intensiteetti tai määrä: Vaihtelee hankkeittain, yrityksittäin ja alueittain
Kesto: Vuoden 2006 loppuun
Muita tietoja: N 457/2000
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 4.12.2000
Jäsenvaltio: Italia (Friuli-Venezia Giulian alue)
Tuen numero: N 185/2000
Nimike: Korvausten maksaminen kampasimpukoiden puhdistamoille limaisten leväkukintojen aiheuttaman saastumisen
vuoksi vuonna 1997
Tarkoitus: Puhdistamoiden tulonmenetysten
edellä mainitun tapahtuman vuoksi

korvaaminen

Oikeusperusta: Legge n. 2/2000 della Regione Friuli-Venezia
Giulia, articolo 6, paragrafi 91-94
Talousarvio: 100 miljoonaa Italian liiraa (51 647 euroa)
Muita tietoja: Yhteenvetokertomus maksetuista tuista
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla
Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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KALASTUS- JA VESIVILJELYALAN VALTIONTUKIEN TARKASTELEMISTA KOSKEVAT
SUUNTAVIIVAT
(2001/C 19/05)
JOHDANTO

Vapaaseen ja vääristymättömään kilpailuun perustuvan järjestelmän ylläpitäminen kuuluu Euroopan yhteisön perusperiaatteisiin. Yhteisön valtiontukia koskevan politiikan tavoitteena on
varmistaa vapaa kilpailu, varojen tehokas jako ja yhteisön
markkinoiden yhtenäisyys. Sen vuoksi komissio on yhteismarkkinoiden luomisesta alkaen toiminut erityisen valppaasti tällä
alalla.

Vaikka EY:n perustamissopimuksen 36 artiklassa määrätään,
että kilpailusääntöjä sovelletaan kalastustuotteiden tuotantoon
ja kauppaan ainoastaan neuvoston päättämissä määrin, valtiontukisääntöjen soveltamisesta kalastustuotteiden tuotantoon ja
kauppaan säädetään kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä
markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
104/2000 (1) 32 artiklassa. Lisäksi kalatalousalan rakenteellisia
toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/1999 (2) 19 artiklassa säädetään, että EY:n perustamissopimuksen 8789 artiklaa
sovelletaan jäsenvaltioiden tälle alalle myöntämiin tukiin.

Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tarkoituksena on vahvistaa
edellytykset, joita tarvitaan kalavarojen järkiperäisen ja vastuullisen hallinnon varmistamiseen kestävältä pohjalta. Markkinajärjestelyn ansiosta hinnat ovat vakaat ja yhteisön markkinat
yhtenäiset. Kalastusta koskevat yhteisön säännöt varmistavat
kalakantojen säilyttämisen ja käyttämisen parhaalla mahdollisella tavalla. Monivuotisissa ohjausohjelmissa (MOO) asetetaan
rajoituksia kansallisten kalastuslaivastojen koolle kalakantojen ja
niiden hyödyntämisen välisen tasapainon varmistamiseksi. Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR) on yksi yhteisön
rakennerahastoista, ja siitä myönnetään taloudellista tukea rakennemuutoksiin, jotka ovat välttämättömiä yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.

on tarkasteltava huolellisesti, eikä sitä voida hyväksyä, jollei
pystytä näyttämään, että tuen avulla ei säilytetä tai lisätä kalastuskapasiteettia  silloin kun kalastuskapasiteettia on liikaa 
eikä vaikuteta biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen.

Tämän mukaisesti komissio hallinnoi EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 ja 3 kohdassa määrättyjä sekä niiden täytäntöönpanosta annetuissa säädöksissä säädettyjä poikkeuksia periaatteeseen, jonka mukaan valtiontuet eivät sovellu yhteismarkkinoille (EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohta).

Jotta yhteismarkkinat toimisivat moitteettomasti ja yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet saavutettaisiin, komissio katsoo tarpeelliseksi ehdottaa jäsenvaltioille EY:n perustamissopimuksen
88 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että ne soveltavat nykyisiin
komission jo hyväksymiin kalastusalan tukijärjestelmiinsä
näissä suuntaviivoissa vahvistettuja perusteita.

Näillä suuntaviivoilla korvataan vuonna 1997 julkaistut aiemmat suuntaviivat (3), sillä yhteistä kalastuspolitiikkaa on sittemmin kehitetty erityisesti asetuksella (EY) N:o 2792/1999.

Komissio laajentaa tai mukauttaa näitä suuntaviivoja valtiontukia koskevien selvitysten säännöllisestä tarkastelusta saatujen
kokemusten ja yhteisen kalastuspolitiikan kehityksen perusteella.

1. SOVELTAMISALA JA YLEISET PERIAATTEET
Valtiontuen myöntäminen on perusteltua vain, jos se on sekä
kilpailupolitiikan että kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaista.

Rakennerahastojen toimia koskevissa säädöksissä säädetään
myös, että tukitoimenpiteet on toteutettava yhteisön kilpailusääntöjä noudattaen.

Tiukkojen biologisten rajoitusten vuoksi kalavarojen järkiperäinen ja vastuullinen hyödyntäminen on ensisijainen tarve, joka
edellyttää erityistä varovaisuutta myönnettäessä valtiontukia kalastusalalla. Yhteisön tukijärjestelmistä poikkeavaa valtiontukea
(1) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10.

1.1 Soveltamisala
Nämä suuntaviivat koskevat kaikkia toimenpiteitä, jotka
ovat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan
mukaan tukia, mukaan lukien toimenpiteitä, joista on jossakin muodossa koituvaa taloudellista hyötyä ja jotka on
rahoitettu suoraan tai välillisesti julkisten (kansallisten, alueellisten, maakunnan, departementin tai paikallisten) viranomaisten talousarviomäärärahoista tai muista valtion varoista. Tukena pidetään esimerkiksi seuraavia: pääoman
siirrot, halpakorkoiset lainat, korkohyvitykset, tietyt valtion
omistusosuudet yritysten pääomista, tiettyä tarkoitusta varten kerättävillä maksuilla tai veroluonteisilla maksuilla rahoitettavat tuet sekä valtion pankkilainatakauksina, maksujen ja verojen alennuksina tai vapautuksina myöntämät
tuet, mukaan luettuina nopeutetut kuoletukset ja sosiaaliturvamaksujen alennukset.
(3) EYVL C 100, 27.3.1997, s. 12.
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Näitä suuntaviivoja sovelletaan koko kalatalousalaan. Ne
koskevat veden elollisten luonnonvarojen hyödyntämistä
ja vesiviljelyä sekä tuloksena olevien tuotteiden tuotantovälineitä, jalostusta ja kaupan pitämistä, lukuun ottamatta
sellaista virkistys- ja urheilukalastusta, joka ei johda kalastustuotteiden myyntiin.

1.2 Yleiset periaatteet
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tuotteiden hintoihin, tuotantomääriin tai tuotantovälineisiin ja jotka aiheuttaisivat tuotantokustannusten pienenemistä tai tuensaajan tulojen kasvua, ovat toimintatukina yhteismarkkinoille soveltumattomia.

1.3 Tukien tutkinta perustuu tuen kokonaismääränä ilmoitettuihin arvoihin. Huomioon otetaan kuitenkin kaikki tuensaajan todellisen edun arvioimiseen vaikuttavat tekijät.

Valtiontukea voidaan myöntää vain, jos se on sopusoinnussa yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kanssa.

Tuet eivät saa vaikuttaa suojatoimenpiteiden tavoin, vaan
niillä on edistettävä kalastustuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen järkiperäistämistä ja tehostamista siten, että
niillä rohkaistaan ja nopeutetaan alan sopeutumista uuteen
tilanteeseen erityisesti vähäisten kalavarojen vuoksi.

Tuilla on ohjattava kestäviin parannuksiin, jotta kalatalousala voi kehittyä pelkästään markkinoilta saatavilla tuloilla.
Tukia myönnetään siis ehdottomasti vain rajoitetuksi, haluttujen parannusten ja mukautusten kannalta tarpeelliseksi
aj aksi.

Tämän vuoksi sovelletaan seuraavia periaatteita:

 valtiontuki ei saa haitata yhteisen kalastuspolitiikan
sääntöjen soveltamista. Erityisesti vientituki ja kalastustuotteiden yhteisön sisäisen kaupan tuki ovat yhteismarkkinoille soveltumattomia,

 rakennepolitiikkaa koskevat yhteisön säännökset on
mukautettu yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos käytettävissä olevat yhteisön varat eivät riitä tukikelpoisten toimenpiteiden rahoitukseen
osallistumiseksi, valtiontuen kokonaismäärään voidaan
tarvittaessa lisätä yhteisön osarahoituksen määrä sillä
edellytyksellä, että yhteisön lainsäädännössä vahvistettu
tukien kokonaismäärä ei ylity. Kokonaismäärän ylittävä
valtiontuki sallitaan jäljempänä vahvistettavien erityismääräysten mukaisesti,

 tuensaajille ilman velvoitetta myönnetyt valtiontuet, joiden tarkoituksena on yritysten taloudellisen tilanteen ja
maksuvalmiuden parantaminen tai joiden määrät perustuvat tuotettuun tai kaupan pidettyyn määrään,

Valtiontukia arvioitaessa otetaan huomioon viranomaisten
tuensaajalle yhteisön, kansallisen, alueellisen tai paikallisen
lainsäädännön mukaisesti myöntämien kaikkien tukien yhteisvaikutus, erityisesti alueellista kehittämistä edistävä tuki
mukaan luettuna.

1.4 Tietyille kalastus- ja vesiviljelyalan tuotteille niiden alkuperästä riippumatta määrätyillä erityismaksuilla  erityisesti
veroluonteisilla maksuilla  rahoitettavia tukijärjestelmiä
voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvina, jos tukijärjestehnät hyödyttävät sekä kotimaisia että tuontituotteita.

1.5 Kansallista aluetukea koskevia suuntaviivoja ei sovelleta
tällä alalla (1). Kalastusalaan liittyvät alueelliset valtiontuet
tutkitaan näiden suuntaviivojen mukaan.

1.6 Koska eräille yrityksille tai tuotteille myönnetty kaikensuuruinen tuki voi yhteisen kalastuspolitiikan soveltamisen
vuoksi vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, de minimis -sääntöä (2) ei sovelleta kalastus- ja vesiviljelyalaan liittyviin menoihin.

2. ERI TUKILUOKKIEN ARVIOIMINEN
2.1 Yleisluonteiset tuet
2.1.1 Tukea voidaan pitää seuraavissa kohdissa esitettyjen
edellytysten mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvana, jos tuen määrä ei ylitä määrää, joka on ehdottoman välttämätön tuen tavoitteen saavuttamiseksi ja
jos tuen kesto on rajoitettu. Tässä jaksossa mainitun
kaikentyyppisen tuen taso tukiekvivalentteina ilmaistuna ei saa ylittää asetuksen (EY) N:o 2792/1999
liitteessä IV vahvistettua kansallisen ja yhteisön taloudellisen osallistumisen sallittua enimmäistasoa.
(1) EYVL C 74, 10.2.1998, s. 9.
(2) Komission ilmoitus valtiontukia koskevasta de minimis -säännöstä
(EYVL C 68, 6.3.1996, s. 6).
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2.1.2 Koulutus- ja neuvontatuki
2.1.2.1 Kalatalousalalla työskentelevien henkilöiden
tekniseen ja taloudelliseen koulutukseen, uusiin tekniikoihin perehdyttämiseen sekä tekniseen ja taloudelliseen apuun tarkoitettuja
tukia pidetään yhteismarkkinoille soveltuvina, jos niiden avulla pyritään yksinomaan
parantamaan tuensaajien tietämystä ja auttamaan näitä lisäämään toimintatehokkuuttaan ja kasvattamaan tietoisuuttaan kalavarojen säilyttämispyrkimyksistä. Tällaisen
tuen pitäisi olla kaikkien asianomaisten henkilöiden saatavilla puolueettomasti määritellyillä edellytyksillä.
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toimenpiteellä ei edistetä yhden tai useamman yrityksen tuotteiden menekkiä;

b) ne eivät ole ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan kanssa valtion
osallistumisesta maatalous- ja kalastustuotteiden myynninedistämiseen annetun
komission tiedonannon (2) mukaisesti;

c) tuen myöntämisedellytykset vastaavat
asetuksen (EY) N:o 2792/1999 14 artiklassa ja liitteessä III olevassa 3 kohdassa
säädettyjä edellytyksiä ja ovat vähintään
yhtä tiukat.

Alan valtiontukea koskevia yhteisön suuntaviivoja noudatetaan.

2.1.2.2 Neuvontatuki yrityksille

Erityisesti taloudellisen ja teknisen hallinnon
sekä tietotekniikan alan neuvontaa koskevat
tuet, joiden tarkoituksena on tehostaa yrityksissä olevien laitteiden käyttöä, ovat periaatteessa yhteismarkkinoille soveltuvia, edellyttäen että asianomainen neuvontatoiminta
ei ole jatkuvaa eikä ajoittaista eikä liity yrityksen tavanomaisiin käyttökustannuksiin.

2.1.4.2 Jos tuotteelle on annettu virallinen hyväksyntä asetuksen (ETY) N:o 2081/92 mukaisesti, tuki voidaan hyväksyä siitä päivästä
alkaen, jona nimi on viety kyseisen asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädettyyn rekisteriin.

2.1.5 Uusien markkinoiden etsimiseen myönnettävä tuki
Tukia kalastus- ja vesiviljelytuotteiden myynninedistämiseen ja uusien markkinoiden etsimiseen voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvina, jos asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 säädetyt edellytykset täyttyvät ja jos EY:n perustamissopimuksen 28 artiklaa
noudatetaan.

2.1.3 Tutkimukseen ja koekalastukseen myönnettävä tuki
2.1.3.1 Tutkimukseen myönnettäviä tukia voidaan
pitää yhteismarkkinoille soveltuvina, jos ne
ovat tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle vahvistettujen yhteisön
puitteiden mukaiset (1).

2.1.3.2 Kokeellisille
kalastushankkeille
voidaan
myöntää tukea, jos niiden tavoitteena on
kalavarojen säilyttäminen ja jos niissä otetaan käyttöön entistä valikoivampia pyyntitekniikoita.

2.1.4 Myynninedistämistuki

2.2 Tuet merikalastukselle
2.2.1 Tuet kalastusalusten toiminnan lopulliseen lakkauttamiseen
Alusten ostoon tai rakentamiseen liittymätöntä kalastusalusten toiminnan lopullista lakkauttamista varten myönnettävät tuet ovat yhteismarkkinoille soveltuvia, jos ne ovat asetuksessa (EY) N:o 2792/1999
yhteisön tuen tukikelpoisuudesta säädettyjen edellytysten mukaisia.

Kun kalastusaluksia siirretään pysyvästi kehitysmaille, on noudatettava asetuksessa (EY) N:o
2792/1999 vaadittavia kehitysyhteistyöalan tavoitteita.

2.1.4.1 Mainonta- ja myynninedistämistukia voidaan
pitää yhteismarkkinoille soveltuvina, jos

a) ne koskevat tiettyä alaa, tuotetta tai tuoteryhmää kokonaisuudessaan siten, että
(1) EYVL C 45, 17.2.1996, s. 5.

Kalastusalusten toiminnan lopullista lakkauttamista
varten myönnettävät tuet, jotka poikkeavat asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 säädetyistä vaatimuksista,
tutkitaan tapauskohtaisesti. Tällaisten järjestelmien
keston on oltava rajoitettu.
(2) EYVL C 272, 28.10.1986, s. 3.
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2.2.2 Tuki kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen
Tukea kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen
voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana, jos sen
tarkoituksena on korvata osittain asetuksen (EY) N:o
2792/1999 16 artiklassa säädetyissä olosuhteissa tapahtuvia kalastustoiminnan väliaikaisesta lopettamisesta johtuvia tulonmenetyksiä.

Asetuksen (EY) N:o 2792/1999 12 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja sellaisia sosiaalisia liitännäistoimenpiteitä kalastajien hyväksi, jotka on otettu käyttöön kalastustoiminnan tilapäisen lopettamisen helpottamiseksi veden luonnonvarojen suojelusuunnitelmien puitteissa, voidaan pitää yhteismarkkinoille
soveltuvina, jos komissiolle on toimitettu asianomainen suunnitelma, jossa on kuvattava täsmälliset ja
mitattavissa olevat tavoitteet ja määräaika. On
myös toimitettava todisteet suunnitelman sosiaalisista vaikutuksista ja perusteet sellaisten erityistoimien toteuttamiseen, jotka ulottuvat tavanomaista
sosiaaliturvajärjestelmää pidemmälle. Kalastajana pidetään ainoastaan henkilöä, joka harjoittaa pääasiallista ammattitoimintaansa toiminnassa olevalla merikalastusaluksella.

Molemmissa edellä esitetyissä tapauksissa tukea voidaan myöntää myös aluksen omistajille sosiaaliturvamenojen korvaamiseksi.

Komissiolle toimitettavaan ilmoitukseen on liitettävä
tällaisen tuen tieteelliset ja tarvittaessa taloudelliset
perusteet. Toimenpiteitä ei saa ulottaa yli tason,
joka on ehdottoman välttämätön tuen tavoitteen saavuttamiseksi. Toimenpiteiden keston on oltava rajoitettu. Liiallisia korvauksia on vältettävä.

Kalastustoiminnan rajoittamistukea, jolla pyritään
edistämään yhteisön kalastuslaivastojen monivuotisten ohjausohjelmien puitteissa vahvistettujen pyyntiponnistusten vähentämistavoitteiden saavuttamista,
ei hyväksytä.
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2.2.3.2 Käytössä olevien kalastusalusten nykyaikaistamiseen myönnettäviä tukia voidaan pitää
yhteismarkkinoille soveltuvina  jollei asetuksen (EY) N:o 2792/1999 6, 7, 9 ja 10
artiklassa ja liitteessä III olevassa 1.4 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu
 edellyttäen, että valtiontuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä kyseisen asetuksen liitteessä IV vahvistettua kansallisen
ja yhteisön taloudellisen osallistumisen
enimmäistasoa.

2.2.3.3 Tukea käytettyjen alusten ostoon voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana vain, jos
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) alusta voidaan käyttää kalastukseen vielä
ainakin kymmenen vuoden ajan ja se ei
ole ostohetkenä yli 20 vuotta vanha;

b) tuen tarkoituksena on mahdollistaa kalastajien osaomistajuus tai korvata alus sen
jälkeen, kun se on menetetty lopullisesti;

c) tuen määrä on tukiekvivalenttina ilmaistuna enintään 20 prosenttia aluksen tosiasiallisista hankintakustannuksista.

Vähemmän kuin 10 vuotta aiemmin aluksen
rakentamiseen tai uudistamiseen taikka saman aluksen aiempaan ostoon myönnetty
tuki korvataan suhteessa kuluneeseen aikaan. Jäsenvaltiot saavat kuitenkin olla
myöntämättä tällaista korvausta, jos ostaja
täyttää tuen saamisen edellytykset ja sitoutuu omaksumaan edellisen tuensaajan oikeudet ja velvoitteet. Tuen kumulointi ei ole
sallittua.

2.2.3 Tuet laivastoinvestointeihin
2.2.3.1 Uusien kalastusalusten rakentamiseen myönnettäviä tukia voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvina  jollei asetuksen (EY)
N:o 2792/1999 6, 7, 9 ja 10 artiklassa ja
liitteessä III olevassa 1.3 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu  edellyttäen, että valtiontuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä kyseisen asetuksen liitteessä IV vahvistettua kansallisen ja
yhteisön taloudellisen osallistumisen enimmäistasoa.

Telakoille ei voida myöntää tukia kalastusalusten rakentamiseen.

Jäljempänä 3.3 kohdassa mainittavassa vuosikertomuksessa on oltava luettelo kaikista
yksittäisistä tuista, jotka on myönnetty käytetyn aluksen ostamista varten.

2.2.3.4 Alle 35 vuotta vanhoille kalastajille annettava palkkio, josta säädetään asetuksen (EY)
N:o 2792/1999 12 artiklan 3 kohdan d alakohdassa, voidaan myöntää 2.3.3.3 kohdassa tarkoitetun tuen lisäksi, jos mainitun
asetuksen kyseessä olevassa artiklassa ja sen
12 artiklan 4 kohdan f alakohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät.
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Luettelo kaikista tässä järjestelmässä myönnetyistä yksittäisistä tuista on sisällyttävä 3.3
kohdassa mainittuun vuosikertomukseen:

a) tuen myöntämisedellytykset vastaavat asetuksen (EY)
N:o 2792/1999 liitteessä III olevassa 2.4 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ja ovat vähintään yhtä tiukat;

2.2.4 Vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi tarkoitetut tuet

b) valtiontuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä
kyseisen asetuksen liitteessä IV vahvistettua kansallisen
ja yhteisön taloudellisen osallistumisen sallittua enimmäistasoa.

Vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi tarkoitettuja tukia arvioidaan valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen mukaisesti (1).

Pääasiassa merikalastusta harjoittavien vaikeuksissa
olevien yritysten rakenteiden uudistamiseksi tarkoitettua tukea voidaan myöntää vain, jos komissiolle
on toimitettu aluskapasiteetin vähentämissuunnitelna.

2.2.5 Tuet yhteisyritysten perustamiseen
Yhteisyritysten perustamiseen myönnettävää tukea
voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana, jos se
on yhteisön sääntöjen (asetuksen (EY) N:o
2792/1999 8 artikla ja liite III) mukainen edellyttäen,
että valtiontuen määrä tukiekvalenttina ilmaistuna ei
ylitä kyseisen asetuksen liitteessä IV vahvistettua
kansallisen ja yhteisön taloudellisen osallistumisen
enimmäistasoa.

2.4 Tuet satamien kalustoa varten
Aluksesta purkamiseen liittyvien toimien ja kalastusalusten
varustamisen helpottamiseksi kalastussatamien kalustoa
varten myönnettävää tukea voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana, jos

a) tuen myöntämisedellytykset vastaavat asetuksen (EY)
N:o 2792/1999 liitteessä III olevassa 2.3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ja ovat vähintään yhtä tiukat;

b) valtiontuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä
kyseisen asetuksen liitteessä IV vahvistettua kansallisen
ja yhteisön taloudellisen osallistumisen sallittua enimmäistasoa.

Satamille ei saa antaa tukea kalastusalusten rakentamiseen.

2.5 Veden luonnonvarojen suojeleminen ja lisääminen

2.2.6 Tuki kalavarojen hoitoon ja kalastustoiminnan valvontaan
Jos jäsenvaltio kalavarojen hoitoa tai kalastustoiminnan valvontaa parantaakseen toteuttaa toimenpiteitä,
jotka ulottuvat kauemmaksi kuin asianomaisessa yhteisön lainsäädännössä säädetyt vähimmäisvaatimukset, tukea voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana, edellyttäen että kaikki tapaukset tutkitaan. Tukea ei saa ulottaa yli tason, joka on ehdottoman
välttämätön tuen tavoitteen saavuttamiseksi, eikä
sen kesto saa ylittää kolmea vuotta. Liiallisia korvauksia on vältettävä.

2.3 Tuet jalostukseen ja kaupan pitämiseen kalatalousalalla
Kalastustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen
myönnettävää investointitukea voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana, jos
(1) EYVL C 288, 9.10.1999, s. 2.

Rannikkovesien luonnonvarojen suojelemiseen ja lisäämiseen myönnettävää tukea voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana, jos

a) tuen myöntämisedellytykset vastaavat asetuksen (EY)
N:o 2792/1999 liitteessä III olevassa 2.1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ja ovat vähintään yhtä tiukat;

b) valtiontuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä
kyseisen asetuksen liitteessä IV vahvistettua kansallisen
ja yhteisön taloudellisen osallistumisen sallittua enimmäistasoa.

2.6 Tuet tuottajayhdistyksille
Yhteisön lainsäädännön mukaisesti hyväksyttyjen tuottajajärjestöjen perustamisen edistämiseksi ja toiminnan helpottamiseksi myönnettävä tuki voidaan sallia asetuksen (EY)
N:o 2792/1999 15 artiklan 1 kohdan edellytysten mukaisesti.
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Muiden kuin yhteisön lainsäädännön mukaisesti hyväksyttyjen tuottajaryhmien tai -yhdistysten toiminnan parantamiseksi tai tukemiseksi tarkoitettua tukea voidaan pitää
yhteismarkkinoille soveltuvana, jos se myönnetään samassa
muodossa ja samoin edellytyksin kuin hyväksytyille järjestöille ja jos sen määrä on enintään 80 prosenttia hyväksytyille järjestöille myönnetystä tuesta.

Kaupan osapuolten tai asetuksen (EY) N:o 2792/1999 15
artiklassa tarkoitettujen järjestöjen toteuttamiin toimiin
myönnettävää tukea voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana, jos se täyttää kyseisen asetuksen 15 artiklan 2
ja 3 kohdan vaatimukset.

2.7 Vesiviljely ja makean veden kalastus
Tukea vesiviljelyyn ja makean veden ammatillisen kalastuksen investointeihin (kalanpoikasten istutus, kantojen uusiminen, väylien ja altaiden rakentaminen/parantaminen)
voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvana, jos

 tuen myöntämisedellytykset vastaavat asetuksen (EY)
N:o 2792/1999 13 artiklassa ja liitteessä III säädettyjä
edellytyksiä ja ovat vähintään yhtä tiukat,

 valtiontuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä
kyseisen asetuksen liitteessä IV vahvistettua kansallisen
ja yhteisön taloudellisen osallistumisen sallittua enimmäistasoa.
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kaisesti sovellettujen, eläintautien valvontaa koskevien periaatteiden mukaisia.

2.9 Erityistapaukset
2.9.1 Valtionyritykset
Näitä suuntaviivoja sovelletaan myös kokonaan tai
osittain julkisessa omistuksessa oleviin kalatalousalan
yrityksiin.

2.9.2 Tulotuet
Yhteismarkkinoille soveltuvina voidaan pitää kalastus- ja vesiviljelyalan sekä näitä tuotteita jalostavan
ja kaupan pitävän teollisuuden työntekijöille myönnettäviä suoria tukia, jotka ovat osa kapasiteetin mukauttamiseen tai vähentämiseen taikka tapauskohtaisesti arvioitaviin poikkeuksellisiin olosuhteisiin liittyviä sosiaalis- taloudellisia tukitoimenpiteitä.

Jos kyseessä on toiminnan keskeyttäminen, sovelletaan 2.2.2 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä.

Kalastajien varhaiseläkkeisiin liittyvät tuet ja henkilökohtaiset kiinteämääräiset palkkiot ovat yhteismarkkinoille soveltuvia, jos ne ovat asetuksen (EY) N:o
2792/1999 12 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohdan
mukaisia. Kyseisen asetuksen 12 artiklasta poikkeavin edellytyksin myönnettäviä tukia arvioidaan tapauskohtaisesti.

2.8 Eläinlääkintä- ja terveysalan tuet
Eläinlääkintä- ja terveysalan tukea (esimerkiksi eläinlääkärikulut, terveystarkastukset, analyysit, joukkotutkimukset,
ehkäisevät toimenpiteet, lääkkeet, tautien puhkeamisen
vuoksi toteutettavat hävittämistoimenpiteet) voidaan pitää
yhteismarkkinoille soveltuvana, jos on olemassa kansalliset
tai yhteisön säännökset, joiden nojalla toimivaltainen julkisviranomainen voi puuttua kyseiseen ongelmaan joko
järjestämällä toimia sen hävittämiseksi kokonaan erityisesti
pakollisin toimenpitein, joiden perusteella voidaan maksaa
korvauksia, tai alkuvaiheessa perustamalla varojärjestelmän, joka yhdistetään tarvittaessa tukeen yksittäisten kansalaisten kannustamiseksi osallistumaan vapaaehtoisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin

Näin varmistetaan, että tukitoimenpiteiden kohteena ovat
ainoastaan yleistä etua erityisesti tartuntavaaran suhteen
koskevat toimet eivätkä tapaukset, joissa yrittäjien voidaan
kohtuudella olettaa ottavan kustannukset omalle vastuulleen tavanomaisena yritysriskinä.

Tukitoimenpiteiden tavoitteiden on oltava ehkäiseviä, korvaavia tai molempia sekä tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) mu(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

2.9.3 Luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi myönnettävä tuki
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b
alakohdan mukaan luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon
korvaamiseksi myönnettävä tuki on yhteismarkkinoille soveltuva. Heti kun luonnonmullistuksen tai
poikkeuksellisen tapahtuman olemassaolo on osoitettu, sallitaan enintään 100-prosenttisen tuen maksaminen aineellisten vahinkojen korvaamiseksi.

Korvaukset on yleensä laskettava kunkin yksittäisen
tuensaajan osalta välttäen liiallisia korvauksia. Niistä
vähennetään vakuutuksesta saadut määrät ja tuensaajan tavanomaiset menot.

Vahinkoihin, jotka voidaan kattaa tavanomaisilla
kaupallisilla vakuutussopimuksilla tai jotka ovat tavallisia yritysriskejä, ei saa myöntää tukea.

Mahdolliset korvaukset on myönnettävä kolmen
vuoden kuluessa tapauksesta, johon korvaus liittyy.
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Jos komissio hyväksyy luonnonmullistuksia koskevan yleisen tukisuunnitelman, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle aikomuksesta myöntää tällaista luonnonmullistuksen vuoksi annettavaa tukea.
Jos jäsenvaltio myöntää korvausta jonkin poikkeuksellisen tapahtuman vuoksi, sen on ilmoitettava jokaisesta tapauksesta, jossa tukea aiotaan myöntää.

2.9.4 Vakuutusmaksut
Tuki, joka on suuruudeltaan enintään 80 prosenttia
poikkeuksellisten tapahtumien tai luonnonmullistusten aiheuttamien menetysten varalta otettujen vakuutusten maksuista, voidaan hyväksyä.

Vakuutusmaksujen maksuun tarkoitettu tuki ei saa
estää vakuutuspalveluiden sisämarkkinoiden toimintaa tai estää markkinoiden kehitystä. Näin tapahtuisi
esimerkiksi, jos vakuutuksen voisi ottaa vain yhdestä
yrityksestä tai yritysryhmästä tai jos säädettäisiin,
että vakuutus on otettava asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittuneelta yritykseltä.

2.9.5 Syrjäisimmät alueet
Syrjäisimpien alueiden tarpeita varten tarkoitetut
tuet arvioidaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon
EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan
määräykset, asianomaisten toimenpiteiden yhteensopivuus yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kanssa
sekä toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset kilpailuun näillä alueilla ja muualla yhteisössä.

2.9.6 Työllisyystuet
Työllisyyden edistämiseen tarkoitettuja tukia arvioidaan voimassa olevien työllisyystuen suuntaviivojen
mukaisesti (1).
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mittaa myös kaikki niiden arvioinnin kannalta tarpeelliset
tiedot.

Jäsenvaltioita pyydetään toimittamaan liitteessä I pyydetyt
tiedot tukitoimenpiteiden tarkastelemisen nopeuttamiseksi.

Asetuksen (EY) N:o 2792/1999 19 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista valtiontukihankkeista, myös niistä, joiden rahoitukseen yhteisö osallistuu.

Jos tuki on myönnetty ilman, että siitä on ilmoitettu ennalta tai ennen kuin komissio on ilmaissut kantansa suunnitelmaluonnoksesta, komissio voi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o
659/1999 (2) 11 artiklan nojalla tehdä päätöksen, jonka
mukaan jäsenvaltion on perittävä aiheettomasti maksettu
tuki väliaikaisesti takaisin. Jos laittomasti myönnetyn tuen
osalta tehdään kielteinen päätös, asianomaista jäsenvaltiota
vaaditaan perimään tuki takaisin tuensaajalta kyseisen asetuksen 14 artiklassa säädetyin edellytyksin.

EMOTR:n tukiosastosta rahoitettuihin toimintoihin kohdistuvan laittomasti myönnetyn tuen mahdolliset vaikutukset
otetaan huomioon erityisesti tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä.

3.2 Ehdotukset aiheellisiksi toimenpiteiksi
Komissio ehdottaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan
1 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltiot muuttavat nykyiset
kalastusalan tukijärjestelmänsä näiden suuntaviivojen mukaisiksi 1. heinäkuuta 2001 mennessä.

Jäsenvaltioita kehotetaan vahvistamaan kirjallisesti 1. maaliskuuta 2001 mennessä, että ne hyväksyvät nämä ehdotukset aiheellisista toimenpiteistä.

3. MENETTELY˜ KOSKEVAT KYSYMYKSET
3.1 Näiden suuntaviivojen täytäntöönpano edellyttää jäsenvaltioiden viranomaisilta ja komissiolta kurinalaisuutta erityisesti tiedonantoja ja niiden määräaikoja koskevien muodollisten velvoitteiden osalta.

Komissio muistuttaa jäsenvaltioita niiden EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa tuista jo niiden suunnitteluvaiheessa ja toi(1) EYVL C 334, 12.12.1995, s. 4.

Jos jäsenvaltio ei vahvista hyväksymistään kirjallisesti ennen edellä mainittua päivää, komissio katsoo kyseisen jäsenvaltion hyväksyneen nämä ehdotukset, ellei se ilmoita
kirjallisesti nimenomaisesti vastustavansa niitä.

Jos jäsenvaltio ei edellä mainittuun päivään mennessä hyväksy näitä ehdotuksia kokonaan tai osaa niistä, komissio
toimii asetuksen (EY) N:o 659/1999 19 artiklan mukaisesti.
(2) EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1.
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3.4 Voimaantulo

3.3 Vuosikertomus

Komissio soveltaa näitä suuntaviivoja 1. tammikuuta 2001
alkaen kyseisenä päivänä tai sen jälkeen tehtyihin valtiontuki-ilmoituksiin.

Asetuksen (EY) N:o 659/1999 21 artiklassa säädetään, että
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittaiset kertomukset kaikista voimassa olevista tukiohjelmista tai hyväksyttyjen tukiohjelmien ulkopuolella myönnetyistä yksittäisistä tuista, joiden osalta ei ehdollisessa päätöksessä ole
asetettu erityistä velvollisuutta toimittaa kertomusta. Vuosittaisessa kertomuksessa on oltava kaikki liitteessä II esitetyt asianmukaiset tiedot.

Asetuksen (EY) N:o 659/1999 1 artiklan f alakohdan mukaista laitonta tukea arvioidaan tuen myöntämishetkellä
noudatettavien suuntaviivojen mukaisesti.

Jäsenvaltioita pyydetään lisäksi toimittamaan komission
KOR-asetuksessa säädetyt numerotiedot.

LIITE I
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot
1. Jäsenvaltio
1.1 Järjestelmästä ja sen toteuttamisesta sääntömääräisesti vastuussa oleva ministeriö tai muu hallintoelin
1.2 Alueellinen viranomainen
1.3 Muu
2. Tukijärjestelmän nimi
3. Oikeusperusta (liitettävä jäljennös oikeusperustasta tai sen luonnoksesta, jos sellainen on saatavilla ilmoituksen
tekohetkellä)
4. Onko kyseessä uusi järjestelmä: Kyllä/Ei
4.1 Jos tukijärjestelmällä korvataan tai muutetaan nykyistä järjestelmää tai komission jo hyväksymää järjestelmää,
ilmoitetaan komission antama tuen numero ja komission päätöksen numero ja täsmennetään; mitä sääntöjä ja
edellytyksiä muutetaan.
5. Jos järjestelmää rahoitetaan yhteisön rakennerahastosta (esim. KOR), ilmoitetaan komission päätöksen numero.
6. Järjestelmän tavoitteet (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):
& laivasto (käytöstä poistaminen, vienti ja rakentaminen sekä kalastusalusten nykyaikaistaminen; yhteisyritykset)
& vesiviljely ja makean veden kalastus
& jalostus ja markkinointi
& mainonta ja menekinedistäminen
& satamien kalusto
& sosiaalis-taloudelliset toimenpiteet
& kalastuksen tilapäinen lopettaminen
& tutkimus ja kehittäminen
& kalavarat ja kalastustoiminnan valvonta
& eläinlääkintä- ja terveysala
& muu
7. Tukea koskevat rajoitukset tai perusteet
7.1 Ilmoitetaan tuensaajia koskevat rajoitukset (henkilöstön lukumäärä, liikevaihto, muu seikka) tai tuensaajien
määrittämisessä käytettävät puoltavat edellytykset.
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7.2 Tukivälineet (tai tukimuodot) (rasti asiaankuuluvaan ruutuun):
& suora laina
& korkotukilainat (myös tiedot lainan vakuuksista)
& korkotuet
& verohelpotukset
& takaus (myös tiedot takaukseen liittyvistä vakuuksista ja takauksesta perittävistä korvauksista)
& muu (täsmennetään)
7.3 Kunkin tukivälineen osalta on kuvattava soveltamista koskevat säännöt ja edellytykset, myös tuen taso ja
verotuskohtelu. Lisäksi ilmoitetaan, myönnetäänkö tuki automaattisesti, kun tietyt puolueettomat perusteet on
täytetty, vai käyttävätkö viranomaiset harkintavaltaa.
7.4 Kunkin tukivälineen osalta ilmoitetaan tukikelpoiset kustannukset; joiden perusteella tuki lasketaan (esim.
maa-alue, rakennukset, välineet ja laitteet, henkilöstö, koulutus ja konsulttien palkkiot).
8. Tiedot siitä, onko tuki maksettava takaisin hankkeiden onnistuessa, tai sovelletaanko tuensaajaan seuraamuksia
(esim. tuen takaisinmaksu) hankkeen epäonnistuessa.
9. Jos kyseessä on useita tukivälineitä, missä määrin tuensaaja voi kumuloida useita välineitä.
10. Kun tukijärjestelmään kuuluu kalastusalusten pysyvä siirtäminen kehitysmaille, ilmoitetaan, kuinka vältytään rikkomasta kansainvälistä lainsäädäntöä erityisesti kun on kyse merivarantojen säilyttämisestä ja hoidosta.
11. Tukijärjestelmän (uuden tai nykyisen) kesto vuosina
12. Menot
12.1 Jos kyseessä on uusi järjestelmä, ilmoitetaan talousarviomäärärahat järjestelmän keston aikana tai arvioitu
tulojenmenetys verohelpotusten vuoksi. Jos järjestelmän kestoa ei ole määritetty, ilmoitetaan arvioidut vuosimenot kolmen seuraavan vuoden aikana.
12.2 Jos kyseessä on nykyinen järjestelmä, ilmoitetaan talousarviomäärärahat järjestelmän keston aikana tai arvioitu
tulojenmenetys verohelpotusten vuoksi. Jos järjestelmän kestoa ei ole määritetty, ilmoitetaan arvioidut vuosimenot ja verohelpotuksista aiheutuneet tulojenmenetykset kolmen edellisen vuoden ajalta.
13. Arvio tuensaajien lukumäärästä
14. Jäsenvaltioiden olisi annettava perusteellinen selvitys siitä, miksi järjestelmän pitäisi katsoa olevan yhteismarkkinoille
soveltuva. Selvitykseen on liitettävä tarvittaessa todisteita (esim. tukea saavia alueita koskevia sosiaalis-taloudellisia
tietoja ja tieteellisiä ja taloudellisia perusteita).
15. Yhteystiedot (nimet, puhelin- ja faksinumerot, sähköpostiosoite).

LIITE II
Vuosittaiseen kertomukseen merkittävät tiedot
1. Komission antama tuen numero ja komission tekemän päätöksen numero
2. Tukiohjelman nimi
3. Järjestelmän menot kunakin vuonna. Kunkin tukivälineen (ks. liitteessä I oleva 7.2 kohta) ja järjestelmän tavoitteen
(ks. liitteessä I oleva 6 kohta) osalta on annettava erilliset numerotiedot.
4. Tuensaajien lukumäärä
5. Tulosten arviointi
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Hiilivetyvarojen hyödyntämistä koskevien lupahakemusten jättäminen (alue P8)
(2001/C 19/06)
Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyvarojen hyödyntämiseksi alueella P8. Alueen sijainti näkyy kartassa, joka on hiilivetyjen etsimisestä
mannerjalustalla vuonna 1996 annetun asetuksen liitteenä I (Staatscourant 93).
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyvarojen hyödyntämiseksi alueella P8. Luvanhakujulistuksen perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan b alakohta ja Mijnwet continentaal plat -lain (mannerjalustan
hyödyntämistä koskeva laki) 16 a artikla.
Lupahakemuksia voi jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriöön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur
Energieproductie, Bezuidenhoutseweg 6, 2594 AV Den Haag, Nederland. Koska kyseisen henkilön on
saatava lähetys henkilökohtaisesti, osoitteen yhteyteen on lisäksi merkittävä persoonlijk in handen. Määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Lisätietoja saa numerosta (31-70) 379 66 85.

Hiilivetyvarojen hyödyntämistä koskevien lupahakemusten jättäminen (alue Q13)
(2001/C 19/07)
Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyvarojen hyödyntämiseksi alueella Q13. Alueen sijainti näkyy kartassa, joka on hiilivetyjen etsimisestä
mannerjalustalla vuonna 1996 annetun asetuksen liitteenä I (IStaatscourant 93).
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyvarojen hyödyntämiseksi alueella Q13. Luvanhakujulistuksen perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien
antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan b alakohta ja Mijnwet continentaal plat -lain (mannerjalustan hyödyntämistä koskeva laki) 16 a artikla.
Lupahakemuksia voi jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriöön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur
Energieproductie, Bezuidenhoutseweg 6, 2594 AV Den Haag, Nederland. Koska kyseisen henkilön on
saatava lähetys henkilökohtaisesti, osoitteen yhteyteen on lisäksi merkittävä persoonlijk in handen. Määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Lisätietoja saa numerosta (31-70) 379 66 85.
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LUETTELO HYV˜KSYTYIST˜ YRITYKSIST˜
Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 92 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta (huutokauppa viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina polttoainealalla Euroopan
yhteisössä)
(2001/C 19/08)
1. ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA
 hallinnollinen osoite: Poligono Industrial Cabezo Cortado, Avenida del Este S/N, 30100 Espinardo
(Murcia) Espaæa,
 laitosten osoite: Valle de Escombreras, 30350 Cartagena (Murcia) Espaæa.
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2000,
Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan
perusteella esittämästä pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnasta
(CON/00/20)

(2001/C 19/09)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 11 päivänä syyskuuta 2000 Euroopan unionin neuvostolta
pyynnön antaa lausunto komission 26 päivänä heinäkuuta 2000 esittämästä ehdotuksesta neuvoston
asetukseksi euron väärentämisen torjunnasta, KOM(2000) 492 lopull. (jäljempänä komission ehdotus). Tämä lausunto perustuu komission ehdotukseen sekä asetusluonnokseen sellaisena kuin se on
petostentorjuntaa käsittelevässä neuvoston työryhmässä käytyjen keskustelujen tuloksena (jäljempänä
asetusluonnos).

2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä perustamissopimus) 105 artiklan 4 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. EKP suhtautuu komission ehdotukseen yleisesti ottaen myönteisesti. Yhteisössä on varmistettava yhdenmukainen ja avoin järjestelmä euron väärentämiseen liittyvien seikkojen käsittelemiseksi sekä asetettava tiettyjä velvollisuuksia jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, luottolaitoksille ja rahaa
ammattimaisesti käsitteleville yhteisöille. Komission ehdotukseen on suhtauduttava erityisen myönteisesti, koska sillä pyritään riittävänasteiseen yhdenmukaistamiseen sekä edistämään yleisön mahdollisuuksia saada tietoa ja koska sitä sovelletaan yleisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Komission ehdotuksella
helpotetaan tiettyjen euron väärentämistä koskevien tietojen käsittelyä ja edistetään yhteistyötä Euroopan unionin sisällä sekä kolmansien maiden kanssa.

4. EKP tukee komission ehdotuksen perusteluissa esitettyä näkökantaa, jonka mukaan euron väärentämisen torjuntaa koskevien strategisten ja operationaalisten seikkojen johdosta Europolia koskevia säädöksiä ja määräyksiä olisi täydennettävä.

5. EKP toteaa, että neuvosto päättää asetusluonnoksen asianmukaisesta oikeudellisesta perustasta. Tässä
yhteydessä EKP voi kuitenkin tukea neuvoston puheenjohtajan esitystä tämän aloitteen tekstin jakamisesta kahteen eri säädökseen, joista toinen annetaan osana yhteisön lainsäädäntöä (ensimmäinen
pilari) ja toinen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston (kolmas pilari) mukaisesti.

Tämä lausunto koskee säädöstä, joka annetaan osana yhteisön lainsäädäntöä.

6. EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että asetusluonnoksen mukaisia toimenpiteitä sovelletaan rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten
avulla euron käyttöönoton yhteydessä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston puitepäätöksen (1) 5 artiklan mukaisesti myös niihin tuleviin euroseteleihin ja -kolikoihin, joita ei vielä ole laskettu
liikkeelle laillisina maksuvälineinä.
(1) EYVL L 140, 14.6.2000, s. 1.
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7. EKP toteaa, että asetuksen tiettyjä säännöksiä sovelletaan myös luvattomiin seteleihin, jotka määritellään seuraavasti: i) setelit, jotka on valmistettu käyttämällä laillisia välineitä tai raaka-aineita niiden
oikeuksien ja ehtojen vastaisesti, joiden mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat laskea liikkeeseen
rahaa; tai ii) setelit, jotka on laskettu liikeeseen niiden oikeuksien ja ehtojen vastaisesti, joiden mukaan
toimivaltaiset viranomaiset voivat laskea liikkeeseen rahaa. EKP katsoo, että tällaiset setelit eivät ole
väärennöksiä eikä niitä voida erottaa aidoista seteleistä, vaikka ne on valmistettu tai laskettu liikkeeseen
laittomasti. Koska asetusluonnoksen tavoitteena on helpottaa väärentämisen estämistä koskevia toimia,
sen säännöksiä voidaan soveltaa luvattomiin seteleihin ainoastaan rajallisesti.
8. Asetusluonnoksessa säädetään asianomaisten kansallisten viranomaisten, Europolin ja komission oikeudesta tutustua EKP:n hallussa olevaan tekniseen ja tilastolliseen tietoon. Tämä tieto, etenkin tekninen
tieto, on erittäin luottamuksellista. EKP antaa oikeuden tutustua tällaiseen tietoon omien säännöstensä
ja määräystensä perusteella. Näiden säännösten ja määräysten mukaan EKP:n on viipymättä annettava
tieto uusien väärennysluokkien perustamisesta kansallisille viranomaisille, Europolille ja komissiolle,
jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä. Ottaen huomioon tämän yksityiskohtaisen teknisen tiedon, jonka
avulla aidot setelit voidaan erottaa epäaidoista, erityinen luottamuksellisuus, EKP:n on voitava asettaa
ehtoja tai vaatia luottamuksellisuutta suojaavia järjestelyjä tällaisen tiedon saannille; joka tapauksessa
oikeus tutustua tällaiseen tietoon annetaan ainoastaan tietoa tarvitsevien osapuolten toimivallan perusteella.
9. Asetusluonnoksessa olisi varmistettava, että kansallisilla tutkimuskeskuksilla on mahdollisuus tutkia ja
analysoida kaikki epäilyksenalaiset väärennökset. Kaikki väärennökset olisi säännönmukaisesti lähetettävä kansallisille tutkimuskeskuksille; vain erityistapauksessa (esimerkiksi huomattavan suuri määrä
takavarikoituja väärennöksiä) voitaisiin säätää siitä, että kansalliset tutkimuskeskukset tutkivat asian
paikan päälllä. Näin voitaisiin varmistaa, että väärennöksissä olevia erityisiä virheitä koskeva analyysi
voidaan suorittaa erikoislaitteita käyttäen vertaamalla väärennöksiä mahdollisimman suureen määrään
näytteitä.
10. Komission ehdotuksen perusteluissa ehdotetaan yhteistyömenettelyjen perustamista EKP:n, Europolin
ja komission välille asetusluonnoksen täytäntöön panemiseksi. EKP suhtautuu tähän aloitteeseen myönteisesti.
11. EKP toteaa, että valmisteltavana on edelleenkin kysymys sellaisten teknisten laitteiden pakollisesta
asentamisesta, jotka estävät seteleiden kopioinnin värikopiolaitteilla tai graafisilla jäljennöslaitteilla.
EKP toistaa tätä kysymystä koskevan huolensa sellaisena kuin se on ilmaistuna toimenpiteistä eurosetelien ja metallirahojen oikeudellisen aseman turvaamiseksi 7 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa
suosituksessa (1).
12. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä joulukuuta 2000.
EKP:n puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG

(1) EYVL C 11, 15.1.1999, s. 13.
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III
(Tiedotteita)

KOMISSIO
Muutos kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin tiettyihin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin
tukea koskevaan tarjouskilpailuilmoitukseen
(2001/C 19/10)
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 293, 14 lokakuuta 2000)
Sivu 26, osasto I Tavoite, alakohta 2 korvataan seuraavalla tekstillä:

2. Kokonaismäärä, jolle voidaan vahvistaa, enimmäisvientituki komission asetuksen (ETY) N:o
584/75 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 299/95 (4), 1 artiklan
2 kohdan mukaisesti, on noin 20 000 tonnia.
(3) EYVL L 61, 7.3.1975, s. 25.
(4) EYVL L 35, 15.2.1995, s. 8.

WTO:n riitojenratkaisuelimen päätös, jolla vahvistetaan Yhdysvaltain suojatoimenpiteen ristiriitaisuus WTO:n sopimusten kanssa
(2001/C 19/11)
WTO:n (Maailman kauppajärjestö) riitojenratkaisuelin vahvisti tammikuun 19 päivänä 2001, että Amerikan
yhdysvaltojen kesäkuun 1 päivästä 1998 soveltama vehnägluteenin tuontia koskeva suojatoimenpide on
ristiriidassa WTO:n sopimusten kanssa.
Näin ollen CN-koodeihin 2303 10 19 ja 2309 90 20 kuuluviin maissitärkkelyksen valmistuksen jätetuotteisiin sovellettavasta autonomisesta tullista ja CN-koodeihin 2303 10 19 ja 2309 90 20 kuuluvien, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien maissitärkkelyksen valmistuksen jätetuotteiden (maissigluteenirehun)
tuontiin sovellettavasta tariffikiintiöstä 14 päivänä elokuuta 1998 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o
1804/98 (1) ja tämän neuvoston asetuksen soveltamisen yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission
asetusta (EY) N:o 6/2001 (2) aletaan soveltaa tammikuun 24 päivästä 2001.

(1) EYVL L 233, 20.8.1998, s. 1.
(2) EYVL L 2, 5.1.2001, s. 4.
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