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(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 212/96,
annettu 29 päivänä tammikuuta 1996,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kumariinin tuontiin sovellettavan

väliaikaisen polkumyyntitullin voimassaoloajan pidentämisestä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan
yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumi
sesta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 3283/94 ('), ja erityisesti sen 23 artik

väliaikaisen polkumyyntitullin voimassaoloajan pidentä
mistä vielä kahdella kuukaudella, ja
kyseiset viejät eivät ole esittäneet vastalausetta asian
johdosta,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

lan,

1 artikla

ottaa huomioon polkumyynnillä tai vientituella muista
kuin Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta
tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä heinäkuuta 1988
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2423/88 (2) ja
erityisesti sen 11 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo, että

Asetuksella (EY) N:o 2352/95 käyttöön otetun, Kiinan
kansantasavallasta peräisin olevan kumariinin tuontiin
sovellettavan väliaikaisen polkumyyntitullin voimassa
oloaikaa pidennetään kahdella kuukaudella siten, että se
lakkaa olemasta voimassa 9 päivänä huhtikuuta 1996. Sen
soveltaminen lakkaa, jos neuvosto toteuttaa ennen tätä

päivämäärää lopullisia toimenpiteitä tai jos menettely
päätetään asetuksen (ETY) N:o 2423/88 9 artiklan mukai

komission asetuksella (EY) Nro 2352/95 (3) on otettu käyt
töön väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasaval
lasta peräisin olevan kumariinin tuonnissa,

sesti.

asiaan liittyvien tosiasioiden tarkastelua ei ole vielä
saatettu päätökseen, ja komissio on ilmoittanut viejille,
joita asian tiedetään koskevan, aikomuksestaan ehdottaa

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa

2 artikla

lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 1996.
Neuvoston puolesta
S. AGNELLI

Puheenjohtaja

(') EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1251 /95 (EYVL N:o
L 122, 2.6.1995, s. 1 )

(2) EYVL Nro L 209, 2.8.1988, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on

viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 522/94 (EYVL Nro
L 66, 103.1994, s. 10)

(3) EYVL Nro L 239, 7.10.1995, s. 4

N:o L 28/2
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 213/96,
annettu 29 päivänä tammikuuta 1996,
EC Investment Partners -rahoitusvälineen täytäntöönpanosta Latinalaisen
Amerikan, Aasian ia Välimeren alueen maissa sekä Etelä-Afrikan tasavallassa
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaneet huomioon, ja jossa annettiin erityisiä suosituksia
sen hoidon parantamiseksi,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 130 w artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

noudattaa perustamissopimuksen
määrättyä menettelyä (2),

189

c

artiklassa

sekä katsoo, että

yhteisö harjoittaa rahoitusyhteistyötä sekä teknistä ja
taloudellista yhteistyötä Latinalaisen Amerikan, Aasian ja
Välimeren alueen kehitysmaiden sekä Etelä-Afrikan tasa
vallan kanssa,

kyseisen yhteistyön lujittamiseksi on tarpeen muun
muassa edistää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten
keskinäisen edun mukaisia investointeja,

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat käsitelleet riippu
mattoman arvioinnin tuloksia, jotka toimitettiin niille
maaliskuussa 1994 asetuksen (ETY) N:o 319/92 9 artiklan
2 kohdan mukaisesti, ja päätyneet toteamaan, että ECIP
on saavuttanut päätavoitteensa edistää toimijoiden keski
näisen edun mukaisia investointeja yhteisön ja paikal
listen välisiin yhteisyrityksiin Aasian, Latinalaisen
Amerikan ja Välimeren maissa, ja että ECIP-välineen
käyttämistä olisi edelleen jatkettava ja vahvistettava,

neuvosto antoi 25 päivänä helmikuuta 1992 asetuksen
(ETY) N:o 443/92 rahoitus- ja teknisestä avusta Aasian ja
Latinalaisen Amerikan kehitysmaille sekä taloudellisesta
yhteistyöstä näiden maiden kanssa (4) ja 29 päivänä kesä
kuuta 1992 asetuksen (ETY) Nro 1763/92 Välimeren
alueen kolmansia maita koskevasta rahoitusyhteistyöstä (*),
välineen käytön jatkaminen ja pidentäminen on sen
vuoksi tarpeen, jotta keskinäisen edun mukaisen

neuvosto on yksimielisesti todennut yksityisen sektorin
merkityksen kehitysprosessissa,

yhteisyrityksistä ja yhteisön yritysten kehitysmaihin teke
mistä investoinneista voi koitua tiettyä etua kyseisille
maille, muun muassa pääomansiirtojen, taitotiedon,

työpaikkojen, koulutuksen ja osaamisen siirron, lisäänty
vien vientimahdollisuuksien ja paikallisten tarpeiden täyt
tämisen muodossa,

toiminnan mahdollisuudet saataisiin kokonaisuudessaan

käyttöön Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Välimeren
alueen maissa,

neuvosto totesi 19 päivänä huhtikuuta 1994, että pieniin
ja keskisuuriin yrityksiin Etelä-Afrikan tasavallassa tehtä
vien yhteisön investointien edistämiseksi ECIP:tä tai sitä
seuraavaa

rahoitusvälinettä

vastaavat

edut

voitaisiin

myöntää Etelä-Afrikan tasavallalle, ja tätä tarkoitusta
varten välineelle myönnettäisiin erityisrahoitus,

vuodesta 1988 on toteutettu kolmivuotista pilottiohjelmaa

yhteisön ja Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Välimeren
maiden välisten yhteisyritysten perustamisen edistämi

seksi EC Investment Partners -rahoitusvälineen (ECIP)

avulla, ja ohjelmaa jatkettiin ja pidennettiin asetuksella
(ETY) N:o 319/92 (3) vielä kolmen vuoden koeajaksi 1

on tarpeen ottaa huomioon demokratia ja ihmisoikeusky
symykset sekä edistää investointeja, jotka parantavat erityi
sesti naisten osalta työoloja, joissa ei käytetä hyväksi työn
tekijöitä ja joissa suljetaan pois sellaiset tuomittavat
käytännöt, kuten pakkotyö ja orjuus,

päivästä tammikuuta 1992,
tilintarkastustuomioistuin

antoi

joulukuussa

1993

asetuksen (ETY) N:o 319/92 9 artiklan 3 kohdan

olisi kannustettava kaikkien jäsenvaltioiden yritysten
mahdollisimman laajaa osallistumista,

mukaisen ECIP:n täytäntöönpanoa koskevan lausunnon,

jossa todettiin, että ECIP tyydyttää sellaisen todellisen
tarpeen, jota markkinat eivät ole lainkaan tai tarpeeksi

kaikkia jäsenvaltioita olisi kannustettava osallistumaan
investointiensa

edistämiseen

Latinalaisen

Amerikan,

Aasian ja Välimeren maissa kehitystoimintaan erikoistu
(') EYVL N:o C 287, 15.10.1994, s. 7

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 28 päivänä lokakuuta
1994 (EYVL N:o C 323, 21.11.1994, s. 497), neuvoston yhtei

nen kanta, vahvistettu 22 päivänä toukokuuta 1995 (EYVL N:o

C 160, 26.6.1995, s. 8) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty

28 päivänä marraskuuta 1995 (EYVL N:o C 339, 18.12.1 995).

neiden rahoituslaitosten kautta, ja
O EYVL N:o L 52, 27.2.1992, s. 1

(*) EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 5, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1735/94 (EYVL N:o L 182,
16.7.1994, s. 6).
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tähän asetukseen on sisällytetty Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission 6 päivänä maaliskuuta 1995
antaman julistuksen 2 kohdassa tarkoitettu koko ohjelman
kestoajan kattava rahoitusohje, mikä ei vaikuta perusta

N:o L 28/3

pääoman muodostuksesta tai osakkuuslainoina, joiden
enimmäismäärä on 20 prosenttia yhteisyrityksen pää
omasta, kuitenkin enintään miljoona ecua (järjestely
Nro 3);

missopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän
4) olemassa olevalle tai perustettavalle yhteisyritykselle tai
lisenssisopimuksen tehneelle paikalliselle yhtiölle

toimivaltaan,

annettava henkilöstön koulutus tai tekninen tai liik

keenjohdollinen apu, joihin myönnetään korotonta
lainaa enintään 50 prosenttia toimenpiteiden kustan
nuksista, kuitenkin enintään 250 000 ecua (järjestely
Nro 4).

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Saman hankkeen osalta järjestelyjen Nro 2, 3 ja 4 yhteis
summa saa olla enintään miljoona ecua.

1 artikla

1.

Osana Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Välimeren

alueen maiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan kanssa teke

määnsä taloudellista yhteistyötä yhteisö panee vuosina
1995—1999 täytäntöön erityisiä yhteistyöohjelmia, joiden
tarkoituksena on edistää yhteisön toimijoiden keskinäisen
edun mukaisia investointeja, erityisesti yhteisyrityksiä

paikallisten

toimijoiden

kanssa

yhteistyökelpoisissa

maissa, mukaan lukien kolmikantatoimet muiden kehitys
maiden kanssa alueellisen yhdentymisen edistämiseksi.

2. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on niiden
mahdollisuudet ja tarpeet huomioon ottaen ensisijainen
asema ohjelmaa sovellettaessa, kun taas suuret monikan
salliset yritykset jäävät sen ulkopuolelle.

3 artikla
1.

Komissio

valitsee

rahoituslaitokset

9

artiklassa

määritellyn komitean lausunnon pohjalta seuraavien
yhteisöjen joukosta: kehityspankit, liikepankit, kauppa
pankit ja investointien edistämislaitokset.
2. Rahoituslaitoksille, jotka ovat esittäneet ehdotuksen
6 artiklassa määriteltyjen perusteiden mukaisesti, suorite
taan maksu komission vahvistamien järjestelyjen mukai
sesti .

4 artikla

2 artikla

EC Investment Partners -rahoitusväline (ECIP), jäljem

pänä Väline', tarjoaa neljänlaisia järjestelyjä seuraavien
toimenpiteiden rahoitusta varten:

1) sellaisten hankkeiden ja yhteistyökumppaneiden etsi
minen, joille maksetaan tukena enintään 50 prosenttia
toimenpiteiden kustannuksista, kuitenkin enintään
100 000 ecua; jos toimenpide kuitenkin liittyy yksityis
tämisen valmisteluihin tai BOT (Build Operate and

Transfer) tai BOO (Build Operate and Own) -ohjelmiin
infrastruktuurissa,

yleishyödyllisissä

laitoksissa

1 . Edellä 2 artiklassa tarkoitetun järjestelyn Nro 1 osalta
yhteistyökumppaneiden tai hankkeiden etsintää suorittava
laitos, järjestö tai elin esittää rahoituspyynnön komissiolle
joko suoraan tai rahoituslaitoksen välityksellä.
2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen järjestelyjen Nro 2, 3
ja 4 osalta asianomaiset yritykset voivat esittää pyynnöt
ainoastaan 3 artiklassa määriteltyjen rahoituslaitosten väli
tyksellä. Yhteisön varojen anominen ja niiden toimitta
minen osallistuville yrityksille tapahtuvat yksinomaan
rahoituslaitoksen välityksellä.

tai

ympäristöpalveluissa, joissa tukikelpoisen maan hallitus
tai julkinen laitos saa tukea, tätä tukea voidaan korottaa
niin, että se kattaa toimenpiteen kuluista 100 prosent
tia, kuitenkin enintään 200 000 ecua (järjestely N:o 1 );

2) toteuttamiskelpoisuusselvitykset ja muut sellaisten
toimijoiden suorittamat toimenpiteet, jotka aikovat
perustaa yhteisyrityksiä tai investoida, joille myönne
tään korotonta lainaa enintään 50 prosenttia kustan
nuksista, kuitenkin enintään 250 000 ecua, josta esitut
kimuksiin liittyviä matkakuluja voidaan rahoittaa tuella

enintään 10 000 ecua (järjestely N:o 2);

3) yhteisyrityksen tai lisenssisopimuksia tehneen paikal
lisen yhtiön pääomatarpeet kehitysmaille ominaisten
investointiriskien kattamiseksi joko osuuksina oman

3. Edellä 2 artiklassa tarkoitetun järjestelyn Nro 2 osalta
rahoituslaitosten ja yritysten edellytetään osallistuvan
hankkeesta johtuvaan riskiin; jos hanke onnistuu, yhteisön
rahoitusosuus voi kuitenkin olla enemmän kuin

50

prosenttia kustannuksista ja pienten ja keskisuurten
yritysten osalta 100 prosenttiin asti.
4.

Edellä 2 artiklassa tarkoitetun järjestelyn Nro 3 osalta

rahoituslaitosten on osallistuttava rahoitukseen summalla,

joka on vähintään yhtä suuri kuin yhteisön osuus.
Kyseinen järjestely on yhteisön osalta varattu pienille ja
keskisuurille yrityksille; poikkeukset ovat mahdollisia
erityisen perustelluissa tapauksissa, jotka ovat kehityspo
liittisesti erityisen merkityksellisiä, kuten teknologian
siirto.

I fi
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5. Edellä 2 artiklassa tarkoitetun järjestelyn N:o 4 osalta
annetaan korotonta rahoitusta koulutuksesta, teknisestä ja

liikkeenjohdollisesta avusta johtuviin kustannuksiin, ja
yksinomaan pienten ja keskisuurten yritysten osalta yh
teisyritykselle ulkopuolisten lähteiden tai yhteisyrityksen
eurooppalaisen yhteistyökumppanin tarjoamasta koulu
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Kyseisiä lainoja ei makseta takaisin, jos toiminnan tulos
on kielteinen.

3.

Edellä 2 artiklassa tarkoitetun järjestelyn N:o 3 osalta

välineen avulla hankitut osuudet siirretään mahdolli

tuksesta, teknisestä avusta ja liikkeenjohdollisesta avusta

simman pian, kun hankkeesta on tullut elinkelpoinen,

johtuviin kustannuksiin voi saada rahoitustukea tämän
järjestelyn mukaisesti.

yhteisön säännöt.

Komission rahoituslaitosten kanssa tekemissä puite
sopimuksissa on määrättävä nimenomaisesti, että tilintar
kastustuomioistuimella on valtuudet tarkastaa perustamis
6.

sopimuksen 188 c artiklan mukaisesti kyseisten laitosten
toiminta, joka liittyy Euroopan yhteisöjen yleisen talousar
vion varoista rahoitettuihin hankkeisiin.

5 artikla

1 . Välineen puitteissa myönnetyt rahoitusosuudet
voivat olla tapauksen mukaan 2 artiklan mukaisesti joko

ottaen

huomioon

nimissään.

Kuitenkin

poikkeuksellisissa

tapauksissa,

silloin

— kun rahoituslaitos ei sääntelyyn liittyvistä tai oikeudel
lisista syistä tai yhtiöjärjestyksensä vuoksi voi osallistua
omissa nimissään; tai

— kun yhteisön suora osallistuminen rahoitukseen on
tärkeätä, jotta merkittävästi vahvistettaisiin hakijoiden
mahdollisuuksia saada muuta rahoitusta, jota ei

varainhoitoa

koskevat

4. Osakkuuslainojen ja lainojen takaisinmaksu, osuuk
sien luovutus ja korkojen ja osinkojen maksaminen suori
tetaan perintämääräyksin, ja ne maksetaan takaisin
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon. Tämä
tapahtuu vuosittain 10 artiklan 3 kohdan mukaisen
vuotuisen tilintarkastuksen jälkeen ja sopusoinnussa
kunkin vuoden budjettitilien kanssa sellaisina kuin ne
ovat 31 päivänä joulukuuta, ja kyseiset summat ilmoite
taan jäljempänä 10 artiklan 1 kohdan mukaan laaditussa
vuotuisessa kertomuksessa välineen täytäntöönpanosta.
Kaikki rahoituslaitoksen hallussapitämät varat maksetaan
takaisin yhteisölle, jos rahoituslaitoksen osallistuminen
välineeseen tai välineen toiminta lakkaa.

tukia, korottomia lainoja tai osuuksia oman pääoman
muodostuksesta tai osakkuuslainoja.

Rahoituspalvelun tarjonneet välittäjät hankkivat periaat
teessa osuudet pääomasta tai osakkuuslainoista omissa

moitteetonta

6 artikla

1.

Hankkeiden valinnan suorittaa rahoituslaitos tai 2

artiklassa tarkoitetun järjestelyn N:o 1 osalta komissio
yhdessä rahoituslaitoksen kanssa budjettivallan käyttäjän
hyväksymien määrärahojen mukaan seuraavilla arviointi
perusteilla:
a) investoinnin oletettu elinkelpoisuus ja hakijoiden sopi
vuus sekä hyvä maine;
b) vaikutukset kehitykseen arvioituina erityisesti seuraa
vassa lueteltujen näkökohtien perusteella:

yleensä olisi saatavilla yhteisyrityksen isäntämaan
erityisen poliittisen tilanteen tai erityisten oikeudel

— vaikutus paikalliseen talouteen,

listen esteiden takia,

— arvonlisänmuodostus,

komissio voi antaa rahoituslaitokselle luvan olla välittö

— paikallisen yritystoiminnan edistäminen,

mänä osakkaana yhteisön nimissä.

— teknologian ja taitotiedon siirtäminen sekä käytet
tyjen teknisten menetelmien hyödyntäminen,

Ainoastaan hankkeet, joilla on erityinen vaikutus kehityk

— hallintohenkilöstön ja paikallisen
koulutus ja harjaantuminen,

seen ja ympäristöön tai merkitystä teknologian siirrolle,
täyttävät välittömän osakkuudenomistamisen edellytykset.
Välineen puitteissa perustettujen yhteisyritysten kaupal
liset ja teolliset sekä investointeja ja rahoitusta koskevat
päätökset kuuluvat yksinomaan kyseisten yritysten omaan
päätäntävaltaan.

henkilöstön

— vaikutukset naisten kannalta ja heidän työskente
lyolosuhteidensa kohentaminen,

— paikallisten työpaikkojen luominen sellaisin työ
oloin, joissa työllistettyjä ei hyväksikäytetä,
— vaikutus kauppa- ja maksutaseeseen,
— vaikutus ympäristöön,

2.

Edellä 2 artiklassa tarkoitetun järjestelyn N:o 2 osalta

korottomat lainat maksetaan takaisin komission vahvis

tamia yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen siten, että
lopullisen takaisinmaksun määräajat ovat mahdolli
simman lyhyet ja joka tapauksessa enintään viisi vuotta.

— aikaisemmin

vaikeasti

saatavissa

olleiden

tai

aiemmin heikompilaatuisten tuotteiden tuotanto ja
tarjoaminen paikallisille markkinoille,

— paikallisten raaka-aineiden ja voimavarojen käyttö.

6. 2. 96
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2. Komissio tekee lopullisen rahoituspäätöksen tarkas
tettuaan, että 1 kohdassa lueteltuja arviointiperusteita on
noudatettu ja että hanke on kaikilta osin yhteisön politii
kan, erityisesti kehitysyhteistyöpolitiikan, sekä yhteisön ja
kyseisen kehitysmaan keskinäisen edun mukainen.

7 artikla

Tukikelpoisia maita ovat sellaiset Latinalaisen Amerikan,
Aasian ja Välimeren alueen kehitysmaat, jotka ovat pääs
seet osallisiksi yhteisön kehitysyhteistyötoimista tai jotka
ovat tehneet alueellisia tai kahdenvälisiä yhteistyö- tai
assosiointisopimuksia yhteisön kanssa, sekä Etelä-Afrikan
tasavalta.

N:o L 28/5

tioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa
määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne
ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean
lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio
tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista
toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmis
töllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa yhden kuukauden
kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa,
komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.
5.

Komitea voi lisäksi tarkastella komission aloitteesta

tai jonkun jäsenensä pyynnöstä tämän asetuksen sovelta
miseen liittyviä kysymyksiä, erityisesti

8 artikla

Rahoituspuite tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten
vuosina 1995—1999 on 250 miljoonaa ecua.
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat

— edellisen vuoden
koskevia tietoja,

aikana

rahoitettuja

hankkeita

— jäljempänä 10 artiklassa tarkoitettujen ulkopuolisten
arviointien viitekausia,

varainhoidon suuntaviivojen puitteissa.

— muita tietoja, joita komissio haluaa esittää sille.
9 artikla

1.

Komissio

panee

välineen

täytäntöön

tämän

6. Yhteistyön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja
toimintojen täydentävyyden tehostamiseksi komissio ja
Euroopan investointipankki vaihtavat kaikkia asiaa
koskevia tietoja rahoituksesta, jota ne aikovat myöntää.

asetuksen säännösten mukaisesti.

2. Komissiota avustaa tässä tehtävässä tapauksen
mukaan asetuksen (ETY) N:o 443/92 15 artiklalla perus
tettu komitea tai asetuksen (ETY) N:o 1763/92 7 artiklan
1 kohdassa tarkoitettu komitea, ja koska erityistä komiteaa
ei ole, nämä komiteat käsittelevät myös ECIPrn yhtey
dessä Etelä-Afrikan tasavaltaan liittyviä kysymyksiä.

3.

7. Komissio varmistaa, että ECIP:n täytäntöönpanosta
sekä Euroopan yhteisön vastaavia välineitä kuten JOPP,
Alinvest, Medinvest, ja tarpeen mukaan myös muita väli
neitä koskeva asiaankuuluva tieto otetaan huomioon, jotta
saavutettaisiin yhtenäinen tapa edistää yksityisiä investoin
teja kehitysmaissa.

Jäljempänä 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudat

10 artikla

taen vahvistetaan

— rahoituslaitosten

valinta

ottaen

huomioon

niiden

kokemus ja kyky suorittaa hankkeiden esivalinta 6
artiklassa määriteltyjä arviointiperusteita noudattaen,
— kunkin rahoitusvälineen summien ja/tai rahoituseh

tojen tarkistaminen ja 2 artiklassa tarkoitettujen järjes
telyiden N:o 2, 3 ja 4 mahdollistamien kokonaissum
mien tarkistaminen tavalla, joka on tämän asetuksen
muiden säännösten mukainen .

4.

1 . Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja
neuvostolle vuosittain 30 päivään huhtikuuta mennessä
kertomuksen valittujen hankkeiden täytäntöönpanon
etenemisestä ja niiden taloudellisista vaikutuksista,
varsinkin kokonaisinvestoinneista, yhteisyritysten luku
määrästä ja luoduista työpaikoista sekä myönnetyistä
määrärahoista ja Euroopan yhteisöjen yleiseen talousar
vioon suoritetuista takaisinmaksuista, sekä edellisvuoden
tilastollisen vuosikatsauksen .

2. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle vuoden 1998 loppuun mennessä välineen ulkopuo

Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen seikkojen osalta
komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvitta
vista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuk
sesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asetaa asian
kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamisso

Tämän kertouksen perusteella on oltava mahdollista

pimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edel
lytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee

taloudellisuuden ja kustannus-hyötyanalyysin periaat

komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenval

lisen arvioinnin tulokset.

arvioida rahoitusvälineen moitteettoman varainhoidon,
teiden soveltamista.

N:o L 28/6
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Komissio teettää joka vuosi ulkopuolisen rahoitusti
lintarkastuksen rahoituslaitoksissa ja järjestelyn N:o 1
mukaista tukea saavissa organisaatioissa niiden saamien
ECIP-rahoitusten osalta, edellä sanotun kuitenkaan rajoit
tamatta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovel
lettavan varainhoitoasetuksen mukaisia komission ja tilin
3.

6. 2. 96

lainen Amerikka ja Välimeri) sekä Etelä-Afrikan tasaval
lalle. Tällaisen teknisen avun kustannukset voivat olla

enintään 5 prosenttia käytettävissä olevista budjettivaroista,
mihin eivät sisälly rahoituslaitoksille maksettavat palkkiot,
jotka kirjataan niihin varoihin, jotka myönnetään jokai
selle yksittäiselle rahoitettavalle toiminnalle.

tarkastustuomioistuimen velvoitteita. Komissio varautuu

erityisin rahoitussopimuksin väärinkäytösten vastaisiin
toimenpiteisiin, erityisesti sellaisten lainojen takäisinmak
sujärjestelyn varmistamiseksi, jotka eivät tällaisen tilintar
kastuksen jälkeen enää ole täysin perusteltuja.
4.

Ulkopuolista teknistä apua voidaan käyttää tarpeen

mukaan sillä ehdolla, että rahoitettava tekninen apu on
suoraan yhteydessä ECIP-välineen erityisluonteeseen ja
siitä on suoraa hyötyä ALAMED-maille (Aasia, Latina

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta
1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 1996.
Neuvoston puolesta
S. AGNELLI

Puheenjohtaja
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N:o L 28/7

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 214/96,
annettu 2 päivänä helmikuuta 1996,
tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhtei
sestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2658/87 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella

(EY) N:o 3009/95 (2), ja erityisesti sen 9 artiklan,
sekä katsoo, että

1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (3),
sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella

(ETY) Nro 2454/93 (4), 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti
kolmen kuukauden ajan,

tullikoodeksikomitean tariffi- ja tilastonimikkeistöjaosto ei
ole puheenjohtajansa asettamassa määräajassa antanut
lausuntoa liitteen taulukossa olevan 1 kohdan tuotteesta,
ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksi
komitean tariffi- ja tilastonimikkeistöjaoston lausunnon
mukaiset liitteen taulukossa olevan 2 kohdan tuotteen

mainitun asetuksen liitteenä olevan yhdistetyn nimik
keistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on
tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tava

osalta,

roiden luokittelua koskevia säännöksiä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn
nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovel
letaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka
perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeis
töön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja
jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden
kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpi
teiden soveltamiseksi,

mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän
asetuksen liitteen taulukossa olevassa 1 sarakkeessa esitetyt
tavarat luokiteltava 2 sarakkeen CN-koodeihin 3 sarak

keesta ilmenevin perustein,

on asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten
tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön anta
miin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuk
sella vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan edelleen

vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta

1 artikla

Liitteen taulukossa olevassa 1 sarakkeessa esitetyt tavarat
luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä taulukossa olevan
2 sarakkeen CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tarif

fitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen
säännösten mukaisia, voidaan vedota neuvoston asetuksen

(ETY) Nro 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä
kolmen kuukauden ajan.
3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenäen
simmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 1996.
Komission puolesta
Mario MONTI

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 256, 79.1987, s. 1
O EYVL N:o L 319, 31.12.1995, s. 1

f) EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1

¥) EYVL N:o L 253, 11.10.1993, s. 1
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LIITE

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Perustelut

0)

(2)

(3)

1 . Paloiksi viipaloidut vaniljatangot, jotka tuoksuvat
kevyesti vaniljalta ja alkoholilta ja joiden keskimää

0905 00 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6
yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodin 0905 00 00
nimiketekstin mukaan.

räinen vanilliinipitoisuus on 0,14 painoprosenttia,
sokeripitoisuus 0,6 painoprosenttia ja todellinen alko
holipitoisuus 8,6 prosenttia mas.
Tuotetta, josta vanilliini on uutettu alkoholilla, käyte
tään elintarviketeollisuudessa, esimerkiksi jäätelöiden
valmistuksessa.

2. Valmiste poretabletteina vähittäismyyntipakkauksissa,
joissa on annostusohjeet sekä koostumusseloste; käyte
tään vahvistavana tuotteena.

Yksi tabletti (2 g) sisältää:
— arginiiniaspartaattia: 1 g

— täyteaineita (sitruunahappoa, natriumbikarbonaattia,
natriumkarbonaattia, natriumsitraattidihydraattia,
natriumsakkariinia, oranssinkeltaista (E 110), kolloi
dista piitä, aromia): 1 g

2106 90 92

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6
yleisen tulkintasäännön 30 ryhmän 1 huomautuksen a
alakohdan sekä CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92
nimiketekstien mukaisesti .

Tuote on lisäravintovalmiste (katso myös harmonoidun
järjestelmän nimikkeen 2106 selitykset).
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Nro L 28/9

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 215/96,
annettu 2 päivänä helmikuuta 1996,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

sella vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan edelleen
vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2913/92 (3),
sellaisena kuin se on muutettuna komision asetuksella

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhtei
sestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella

(EY) N:o 3009/95 (2), ja erityisesti sen 9 artiklan,

(ETY) Nro 2454/93 (4), 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti
kolmen kuukauden ajan, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksi

komitean

tullitariffi-

ja

tilastonimikkeistöjaoston

lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että

mainitun asetuksen liitteenä olevan yhdistetyn nimik
keistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on
tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tava
roiden luokittelua koskevia säännöksiä,

asetuksessa (ETY) Nro 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn
nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovel
letaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka
perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeis
töön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

Liitteen taulukossa olevassa 1 sarakkeessa esitetyt tavarat
luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä taulukossa olevan
2 sarakkeen CN-koodeihin.

2 artikla

jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden
kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpi

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tarif

teiden soveltamiseksi,

säännösten mukaisia, voidaan vedota neuvoston asetuksen

mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän

(ETY) Nro 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä
kolmen kuukauden ajan.

asetuksen liitteen taulukossa olevassa 1 sarakkeessa esitetyt

fitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen

tavarat luokiteltava 2 sarakkeen CN-koodeihin 3 sarak

keesta ilmenevin perustein,

on asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten
tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön anta
miin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuk

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenäen
simmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 1996.
Komission puolesta
Mario MONTI

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 256, 7.9.1987, s. 1
O EYVL N:o L 319, 30.12.1995, s. 1

O EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1

V) EYVL N:o L 253, 11.10.1993, s. 1
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LIITE

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Perustelut

(1 )

(2)

(3)

1 . Koripallosta juontuvaan pallopeliin tarkoitettu väline
sarja, joka koostuu seuraavista tavaroista:
— metallirengas, jonka läpimitta on pienempi kuin 45
cm ja johon on ripustettu pohjaton putkimainen

9503 90 55

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 , 3 b) ja 6
yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 9503, 9503 90
ja 9503 90 55 nimiketekstien mukaisesti.

Kyseiset tavarat eivät ole nimikkeessä 9506 tarkoitettuja
urheiluvälineitä erityisesti kokonsa ja valmistustapansa

verkko,

— puinen taulu, joka on tarkoitettu ripustettavaksi
oveen tai seinään ja johon metallirengas kiinnite

vuoksi.

tään.

2. Koripallosta juontuvaan pallopeliin tarkoitettu väline
sarja, joka koostuu seuraavista tavaranosista:
— muovilaukku, joka sisältää jäljempänä kuvatut
tavarat ja jota käytetään laitteen jalustana ja joka
voidaan täyttää vedellä tai hiekalla,
— metallirengas, jonka läpimitta on pienempi kuin 45
cm ja johon on ripustettu pohjaton putkimainen

9503 90 55

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 , 3 b) ja 6
yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 9503, 9503 90
ja 9503 90 55 nimiketekstien mukaisesti.

Kyseiset tavarat eivät ole nimikkeessä 9506 tarkoitettuja
urheiluvälineitä erityisesti kokonsa ja valmistustapansa
vuoksi .

verkko,

— puinen, monivärisellä maalatulla kuviolla koristeltu
taulu, joka kiinnitetään telineeseen ja johon metal
lirengas kiinnitetään,
— muoviputkista koostuva teline, jonka korkeutta
voidaan säätää (1 —1,65 m).
3. Vuosimallia 1994 olevan, Mercedes-merkkisen, AMG - 

mallisen, sarjatuotantona valmistetun henkilöauton
jäljitelmä mittakaavassa 1:43, kiinnitetty alustaan.
Kori on sinkkipainevalettu ja varustettu erilaisin paina
tuksin .

Tietyn mallin osat (esim. ajo- ja takavalot, lasikehykset)
on maalattu kaavaimen avulla.

Kaikki muut osat ovat muovia (esim. spoileri, tuulila

sinpyyhkimet, ovenkahvat, sivupellit, ohjauspyörä).

9503 90 51

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6
yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 9503, 9503 90
ja 9503 90 51 nimiketekstien mukaisesti.

Jäljitelmä on ajanvietekäyttöön tarkoitettu pienoismalli.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 216/96,
annettu 5 päivänä helmikuuta 1996,

sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit)
valituslautakuntien menettelysäännöistä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tarkoitusta varten puheenjohtajiston olisi asetettava objek
tiivisia perusteita kuten tavaroiden ja palveluiden luokkia
tai hakijoiden nimien alkukirjaimia,

sen,

ottaa huomioon yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulu
kuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
40/94 (•), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
(EY) Nro 3288/94 (2), ja erityisesti sen 140 artiklan 3
kohdan,
sekä katsoo, että

asetuksella (EY) N:o 40/94 toteutetaan uusi tavaramerkki
järjestelmä, jonka mukainen koko yhteisön alueella
voimassa oleva tavaramerkki voidaan hankkia jättämällä
hakemus sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamis

valitusten käsittelyn ja valmistelun helpottamiseksi
jokaista asiaa varten nimitetään esittelijä, joka vastaa muun
muassa osapuolille annettavien tiedonantojen valmiste
lusta ja päätösluonnosten laatimisesta,

valituslautakuntien menettelyjen osapuolet eivät ehkä voi
tai halua saattaa käsiteltävää asiaa koskevia yleisesti kiin
nostavia kysymyksiä valituslautakuntien tietoon; sen

vuoksi valituslautakuntien olisi voitava pyytää, joko
omasta aloitteestaan tai pääjohtajan pyynnön perusteella,
viraston pääjohtajaa lausumaan valituslautakunnan käsitel
tävänä olevaan asiaan liittyvistä yleisesti kiinnostavista
kysymyksistä, ja

virastolle (tavaramerkit ja mallit), jäljempänä 'virasto',

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY)
tätä tarkoitusta varten asetuksessa (EY) N:o 40/94 on
annettu säännöksiä erityisesti yhteisön tavaramerkin rekis
teröintimenettelystä sekä yhteisön tavaramerkkejä koske
vista hallinnollisista järjestelyistä, viraston päätöksiä
koskevista valituksista ja yhteisön tavaramerkin menettä
mis- tai mitätöintivaatimuksiin liittyvistä menettelyta
voista,

asetuksen (EY) N:o 40/94 130 artiklan mukaan valituslau
takunnat ovat toimivaltaisia ratkaisemaan tutkijoiden,
väiteosastojen, tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten
kysymysten osastojen ja mitättömyysosastojen päätöksistä
tehdyt valitukset,

asetuksen (EY) Nro 40/94 VII osasto sisältää tutkijoiden,
väiteosastojen, tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten
kysymysten osastojen ja mitättömyysosastojen päätöksistä
tehtyjä valituksia koskevat periaatteet,

yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY)
Nro 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) Nro 2868/95 X osasto
sisältää asetuksen (EY) Nro 40/94 VII osastoa koskevat
täytäntöönpanosäännöt (3),
tämä asetus täydentää muita sääntöjä, erityisesti lautakun

tien organisoinnista ja suullisesta käsittelystä,
ennen kunkin toimintavuoden alkua tätä tarkoitusta

varten perustetun puheenjohtajiston olisi laadittava vali
tuslautakuntien työnjakoa koskeva suunnitelma; tätä
(') EYVL N:o L 11 , 14.1.1994, s. 1
O EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 83
P) EYVL N:o L 303, 15.12.1995, s. 1

N:o 40/94 141 artiklan mukaisesti perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

Työnjako ja puheenjohtajisto

1 . Ennen kunkin toimintavuoden alkua päätetään vali
tuslautakuntien välisestä työnjaosta käyttäen objektiivisia
perusteita ja nimetään jokaisen lautakunnan jäsenet sekä
heidän varajäsenensä. Kuka tahansa valituslautakunnan
jäsen voidaan nimetä useisiin valituslautakuntiin jäseneksi
tai varajäseneksi. Tarvittaessa näitä toimenpiteitä voidaan
muuttaa kyseisen toimintavuoden aikana.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteuttaa
puheenjohtajisto, johon kuuluvat viraston pääjohtaja
puheenjohtajana, valituslautakuntien toiminnasta vastaava
viraston varapääjohtaja, valituslautakuntien puheenjohtajat
ja valituslautakuntien kaikkien jäsenten, puheenjohtajia
lukuun ottamatta, kyseiseksi toimintavuodeksi valitsemat
kolme muuta valituslautakuntien jäsentä. Puheenjohtajisto
on päätösvaltainen ainoastaan, jos vähintään viisi jäsentä
on läsnä, mukaan lukien pääjohtaja tai yksi varapääjohta
jista ja kaksi valituslautakunnan puheenjohtajaa. Päätökset
tehdään enemmistön äänin. Äänten mennessä tasan

puheenjohtajan ääni ratkaisee.
vahvistaa oman työjärjestyksensä.

Puheenjohtajisto voi

Nro L 28/12
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3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu puheenjohtajisto
ratkaisee valituslautakuntien välisestä työnjaosta aiheutuvat
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3.

Esittelijä valmistelee lautakunnan kokoukset ja suul

4.

Esittelijä laatii luonnoksen päätökseksi.

liset käsittelyt.

erimielisyydet.

4. Niin kauan kun ei ole enempää kuin kolme valitus
lautakuntaa, puheenjohtajiston, josta säädetään 2 kohdassa,
muodostavat viraston pääjohtaja puheenjohtajana, valitus
lautakunnista vastaava viraston varapääjohtaja, jo perustet
tujen valituslautakuntien puheenjohtaja tai puheenjohtajat
ja valituslautakunnan kaikkien jäsenten, puheenjohtajaa
tai puheenjohtajia lukuun ottamatta, kyseiseksi toiminta
vuodeksi valitsema yksi valituslautakuntien jäsen. Puheen
johtajisto on päätösvaltainen ainoastaan, jos läsnä on
vähintään kolme sen jäsentä mukaan lukien viraston
pääjohtaja tai varapääjohtaja.

2 artikla

5 artikla

Kirjaamot

1 . Perustetaan valituslautakuntia varten kirjaamoja.
Kirjaajat vastaavat kirjaamotehtävistä. Yksi kirjaaja voidaan
nimetä pääkirjaajaksi.
2. Puheenjohtajisto, josta säädetään 1 artiklan 2
kohdassa, antaa kirjaajille valtuudet sellaisten tehtävien
suorittamiseen, joihin ei sisälly oikeudellisia tai teknisiä
vaikeuksia, erityisesti tehtäviin, jotka liittyvät edustami

seen, käännösten toimittamiseen sekä asiakirjojen ja
ilmoitusten tutkittavaksi antamiseen .

Jäsenten korvaaminen

1 . Perusteena jäsenen korvaamiseen varajäsenellä voi
olla erityisesti loma, sairaus, väistämättömät velvollisuudet
ja asetuksen (EY) N:o 40/94 132 artiklassa mainitut esteel
lisyydet.

2. Jäsenen, joka pyytää tulla korvatuksi varajäsenellä,
on viipymättä ilmoitettava asiasta asianomaisen lauta
kunnan puheenjohtajalle.

3.

Kirjaajan on toimitettava asianomaisen lautakunnan

puheenjohtajalle kertomus jokaisen uuden jätetyn vali
tuksen hyväksyttävyydestä.

4. Kirjaaja tai, viraston pääjohtajan suostumuksella,
muu lautakunnan puheenjohtajan nimeämä viraston
virkamies laatii pöytäkirjat suullisista käsittelyistä ja todis
tajien kuulemisesta.
6 artikla

Lautakunnan kokoonpanon muuttaminen

3 artikla

Esteellisyys ja jäävääminen

1.

Jos lautakunnan tiedossa on asetuksen (EY) Nro

40/94 132 artiklan 3 kohdan mukainen mahdollinen

esteellisyyden tai jääväämisen syy, joka ei johdu jäsenestä
itsestään eikä menettelyn osapuolista, on sovellettava

1.

Jos lautakunnan kokoonpanoa muutetaan suullisen

käsittelyn jälkeen, käsittelyihin osallistuneille osapuolille
on ilmoitettava, että uudessa kokoonpanossa toimiva
lautakunta järjestää uuden suullisen käsittelyn minkä
tahansa osapuolen pyynnöstä. Uusi suullinen käsittely
järjestetään myös, jos uusi jäsen tätä pyytää ja lautakunnan
muut jäsenet siihen suostuvat.

mainitun asetuksen 132 artiklan 4 kohtaa.

2. Kyseistä jäsentä kehotetaan lausumaan esteellisyyden
tai jääväämisen syystä.
3. Asian käsittely keskeytetään siksi, kunnes on
päätetty asetuksen (EY) Nro 40/94 132 artiklan 4 kohdan
mukaisista toimista.

2. Aiemmin tehty väliaikainen päätös sitoo uutta
jäsentä samalla tavalla kuin muita jäseniä.
3. Jos jäsen on estynyt lautakunnan jo tehtyä lopullisen
päätöksen, häntä ei korvata varajäsenellä. Jos puheenjoh
taja on estynyt, kyseisen lautakunnan pidempään lauta
kunnassa työskennellyt jäsen tai yhtä kauan työskennel
leistä jäsenistä vanhempi allekirjoittaa päätöksen puheen
johtajan puolesta.

4 artikla
7 artikla

Esittelijät

1 . Jokaisen valituslautakunnan puheenjohtajan on
nimettävä kunkin valituksen esittelijäksi lautakuntansa
jäsen tai itsensä.
2. Esittelijä tutkii valituksen alustavasti. Hän laatii
osapuolille tiedonantoja lautakunnan puheenjohtajan
antamien ohjeiden mukaisesti. Esittelijä allekirjoittaa
tiedonannot lautakunnan puolesta.

Valituksen yhdistäminen

1 . Jos samasta päätöksestä on tehty useita valituksia,
nämä valitukset on käsiteltävä samassa menettelyssä.
2. Jos eri päätöksistä on tehty valituksia, jotka kaikki
on osoitettu samassa kokoonpanossa toimivan lauta
kunnan tutkittavaksi, lautakunta voi käsitellä nämä vali

tukset yhdistetyssä menettelyssä tutkittavaksi osapuolten
suostumuksella.
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8 artikla

Valituksen palauttaminen ensimmäiselle asteelle

Jos valituksenalaisen päätöksen tehneen ensimmäisen
asteen menettely on mitätöitävä olennaisten puutteelli
suuksien takia, lautakunta kumoaa päätöksen ja, jollei ole
syytä menetellä toisin, palauttaa asian ensimmäiselle

Lautakunta voi omasta aloitteestaan tai viraston pääjoh
tajan kirjallisen, perustellun pyynnön perusteella pyytää
pääjohtajaa kirjallisesti tai suullisesti lausumaan yleisesti
kiinnostavista lautakunnan menettelyn aikana esiin tule
vista kysymyksistä. Osapuolilla on oikeus lausua pääjoh
tajan kannanotoista.

asteelle uudelleen käsiteltäväksi tai ratkaisee itse asian .

9 artikla

Suullinen käsittely

1 . Jos suullinen käsittely on tarpeen, lautakunnan on
varmistettava, että osapuolet ovat toimittaneet ennen
kuulemista kaikki merkitykselliset tiedot ja asiakirjat.
2. Lautakunta voi lähettää suullista käsittelyä koskevan
kutsun mukana tiedonannon, jossa kiinnitetään huomiota

erityisen merkittäviin seikkoihin tai jossa ilmoitetaan, että
tietyt kysymykset eivät ole enää riidanalaisia, tai jonka
sisältämät huomautukset voivat auttaa keskittymään olen
naisiin kysymyksiin suullisessa käsittelyssä.
3.

12 artikla

Päätöksiä edeltävät neuvottelut

Esittelijän on laadittava päätösluonnos lautakunnan muille
jäsenille ja varattava kohtuullinen määräaika, jonka
kuluessa erimielisyydet tai muutosehdotukset on esitet
tävä. Lautakunta kokoontuu neuvottelemaan tehtävästä

päätöksestä, jos näyttää siltä, että kaikki lautakunnan
jäsenet eivät ole asiasta samaa mieltä. Ainoastaan lauta
kunnan jäsenet osallistuvat neuvotteluihin; kyseisen lauta
kunnan puheenjohtaja voi kuitenkin antaa muille virka

miehille, kuten kirjaajille ja tulkeille, valtuudet osallistua.
Neuvottelut ovat salassa pidettäviä.
13 artikla

Lautakunnan on varmistettava, että asia voidaan

ratkaista suullisen käsittelyn päättyessä, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
10 artikla

Tiedonannot osapuolille

Jos lautakunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi ilmoittaa
osapuolille tosiseikkojen tai oikeudellisten kysymysten
mahdollisesta arvioinnista, tällainen tiedonanto on laadit
tava siten, ettei sen voi tulkita sitovan millään tavalla

N:o L 28/ 13

Äänestysjärjestys
1 . Lautakunnan jäsenten käsittelyssä ensiksi kuullaan
esittelijän lausunto ja puheenjohtajan lausunto viimeisenä,
jollei hän ole esittelijänä.
2. Jos äänestäminen on tarpeen, äänestys toteutetaan
samassa järjestyksessä, paitsi puheenjohtajan ollessa myös

esittelijä hän äänestää viimeisenä. Äänestyksestä pidättäy
tyminen ei ole sallittua.
14 artikla

lautakuntaa.

Voimaantulo

11 artikla

Yleisesti kiinnostavia kysymyksiä koskevat kannan
otot

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 1996.
Komission puolesta
Mario MONTI

Komission jäsen

N:o L 28/ 14
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KOMISSION ASETUS EY) N:o 217/96,

annettu 5 päivänä helmikuuta 1996,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan
määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltä
vien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta, ja

sen ,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjes
telmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista sään

nöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission
asetuksen (EY) Nro 3223/94 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2933/95 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiin
teät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esite

tylle tasolle,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 1 50/95 (4), ja erityisesti sen 3
artiklan 3 kohdan ,
sekä katsoo, että

asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kier
roksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten

1 artikla

Asetuksen (EY) Nro 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut
tuonnin

kiinteät

arvot vahvistetaan

liitteessä

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 66
2 EYVL Nro L 307, 20.12.1995, s . 21

O EYVL Nro L 387, 31.12.1992, s. 1
(«) EYVL Nro L 22, 31.1.1995, s. 1

olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.

LE
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N:o L 28 / 15

LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
5 päivänä helmikuuta 1996 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

0702 00 15

l

Kolmannen

Tuonnin kiinteä

maan koodi (')

arvo

052

59,6

060

80,2

064
066

41,7

62,3

0707 00 10

0709 10 10

0709 90 73

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

60,7

arvo

052

61,6

204

68,8

464

215,0

600

89,8

624

67,5

999

100,5

44,0

97,2

624

93,6

999

66,5

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

204

144,3

624

624

191,2

78,9
48,6
67,7

0805 30 20

128,1

0808 10 51 , 0808 10 53,

220

420,8

0808 10 59

999

420,8

052

139,0

77,5

412

54,2

624

241,6

999

128,1

052

48,3

204

35,4

052

70,7

204

45,8

388

67,5

400

56,6

999

999

052

064

64,0
78,6

388

39,2

400

508

82,6
64,1
68,4

512

51,2

404

0805 10 01 , 0805 10 05,

0805 20 1 1

Tuonnin kiinteä

212

204

0805 10 09

Kolmannen

maan koodi (')

208
l

l

CN-koodi

59,6

068
204

(ecua/100 kg)

524

57,4

528

48,0

624

86,5

728

107,3

800

78,0

804

21,0

999

65,1
86,3

208

68,2

212

43,0

220

54,3

388

40,5

400

43,7

064

72,5

436

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

\

052

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 3079/94 (EYVL N:o L 325, 17.12.1994, s. 17) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi 999 tarkoittaa muuta alkuperää .

Nro L 28/ 16
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 218/96,
annettu 5 päivänä helmikuuta 1996,

Marokosta peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi) tuonnin etuustullin
uudelleen käyttöön ottamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

komission asetuksessa (EY) N:o 2524/95 (*) vahvistetaan
yhteisön tuottajahinnat neilikoille ja ruusuille järjestelmän
soveltamiseksi,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon etuustullien soveltamisedellytyksistä tiet

tyjen Kyproksesta, Israelista tai Jordaniasta ja Marokosta
peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontiin 21
päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 4088/87 ('), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (ETY) Nro 3551 /88 (2), ja erityisesti sen 5
artiklan 2 kohdan b alakohdan ,

sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) Nro 4088/87 määritetään etuustullin
soveltamisedellytykset isokukkaisiin ruusuihin, pienikuk
kaisiin ruusuihin, isokukkaisiin neilikoihin (vakiotyyppi)

ja terttuneilikoihin (spraytyyppi) vuosittain vahvistettavien

komission asetuksessa (ETY) N:o 700/88 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o
2917/93 O, määritetään kyseisen järjestelmän soveltamista
koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 (8), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
150/95 (9), 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkina
kursseja käytetään kolmannen maan valuutassa ilmoitetun
määrän muuntamiseen ja niiden perusteella määritetään
jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muuntokurssit;
muuntokurssin soveltamista ja vahvistamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa
(ETY) Nro 1068/93 (10), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna setuksella (EY) Nro 2853/95 (n ),

tullikiintiöiden rajoissa tuoreiden leikkokukkien yhtei
söön tuonnin osalta,

neuvoston asetuksessa (EY) Nro 1981 /94 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
3057/95 (4), säädetään yhteisön tariffikiintiön vahvistami

sesta Kyproksesta, Jordaniasta, Marokosta ja Israelista
peräisin oleville tuoreille leikkokukille ja kukannupuille
sekä sen hallinnosta,

asetuksen (ETY) Nro 4088/87 2 artiklan 3 kohdassa sääde
tään etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta tiettyä

alkuperää oleville tietyille tuotteille, jos tuodun tuotteen
hinta (täyttä tullimaksua ei vähennetty) vähintään 70
prosentin osalta määristä, joista on käytettävissä hintano
teeraus yhteisön edustavilla markkinoilla, on vähintään 85
prosenttia yhteisön tuottajahinnasta tietyn jakson aikana,
laskettuna etuustullin varsinaisesta suspendointipäivästä:

— kahtena peräkkäisenä markkinapäivänä lakkautta

misen jälkeen kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan
a alakohdan mukaisesti,

Marokosta peräisin oleville terttuneilikoille (spraytyyppi)
asetuksessa (EY) Nro 1981 /94 vahvistettu etuustullin
soveltaminen keskeytetään komission asetuksella (EY) Nro
1 17/96 n

asetusten (ETY) Nro 4088/87 ja (ETY) Nro 700/88 sään
nösten mukaisesti toteutettujen hintanoteerausten perus
teella olisi todettava, että asetuksen (ETY) Nro 4088/87 2
artiklan 3 kohdan viimeisessä alakohdassa säädetyt edelly
tykset täyttyvät etuustullin uudelleen käyttöön ottamiseksi
Marokosta peräisin oleville terttuneilikoille (spraytyyppi);
tämän vuoksi etuustulli olisi otettava uudelleen käyttöön,
ja

asetuksessa (EY) Nro 117/96 tarkoitettu etuustullin
suspendointi perustui todettavasti erään jäsenvaltion
ilmoittamiin virheellisiin tietoihin; tämän vuoksi on syytä
asettaa tämä asetus etuustullin uudelleen käyttöön ottami
sesta voimaan taannehtivasti 25 päivästä tammikuuta
1996,

— kolmena peräkkäisenä markkinapäivänä lakkautta
misen jälkeen kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan
b alakohdan mukaisesti,

(')
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
Nro
N:o
Nro

L
L
L
L

382,
311 ,
199,
326,

31.12.1987,
17.11.1988,
2.8.1994, s.
30.12.1995,

*) EYVL N:o L 258, 28.10.1995, s. 42
6) EYVL N:o L 72, 18.3.1988, s. 16

^ EYVL N:o L 264, 23.10.1993, s. 33
s. 22
s. 1
1
s. 3

8) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1
») EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1
10) EYVL Nro L 108, 1.5.1993, s. 96
") EYVL Nro L 299, 12.12.1995, s. 1
12) EYVL Nro L 19, 25.1.1996, s. 36
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ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Marokosta peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi) (CN-koodit ex 0603 10 13 ja ex
0603 10 53) tuonnille asetuksessa (EY) N:o 1981 /94 vahvistettu etuustulli otetaan uudel
leen käyttöön.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 1996.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

N:o L 28 / 17

Nro L 28/ 18
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 21 päivänä kesäkuuta 1995,
Italian valtion Enichem Agricoltura SpA. -nimiselle yhtiölle myöntämästä tuesta
(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/ 115/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 93 artiklaft 2 kohdan ensim
mäisen alakohdan,

ottaa huomioon ETA-sopimuksen ja erityisesti sen 62
artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on antanut asianosaisille osapuolille edellä mainittujen

artiklojen nojalla mahdollisuuden esittää huomautuksensa,
sekä katsoo, että

komission päätös, jolla muita jäsenvaltioita sekä kolmansia
asianosaisia kehotettiin esittämään huomautuksensa (').
Komission ja yhtiön edustajien 15 päivänä huhtikuuta
1994 pidetyn ensimmäisen kokouksen jälkeen Italian
hallitus vastasi virallisesti 6 päivänä kesäkuuta 1994 päivä
tyllä kirjeellä, jossa esitettiin yksityiskohtainen koko
yhtymää koskeva uudistussuunnitelma. Samassa kirjeessä
tiedotettiin komissiolle uusista pääomankorotus- ja rahoi
tustoimenpiteistä edellä mainitun EY:n perustamissopi
muksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn käsit
tämien toimenpiteiden lisäksi. Nämä uudet toimenpiteet
kattoivat jo toteutetun 648 miljardin Italian liiran pää
omanlisäyksen ja suunnittelun 900 miljardin Italian liiran
avustuksen, joka käytetään rakenneuudistuskuluihin
vuoden 1994 aikana.

I

Komissio ilmoitti 16 päivänä maaliskuuta 1994 päivätyllä
kirjeellään Italian hallitukselle päätöksestään aloittaa
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan 2
kohdassa määrätty menettely Enichem Agricoltura SpA.
-nimiselle yhtiölle (jäljempänä Enichem Agricoltura)
myönnetyn tuen vuoksi.

Yhtiön toimialana oli pääasiassa lannoitteiden tuotanto ja

jakelu Italian valtion omistaman hallintayhtiö ENI:n
kemian alaryhmän yhteydessä. Yhtiö on 100-prosenttisesti
ENI:n omistuksessa tämän rahoituksellisen tytärhallin

tayhtiön SCI:n kautta, ja sen pääomaa korotettiin 198
miljardilla Italian liiralla vuonna 1991 , 316 miljardilla
liiralla vuonna 1992 ja 756 miljardilla liiralla vuonna
1993. Komissio päätti aloittaa EY:n perustamissopi

Komissio ilmoitti Italian hallitukselle 19 päivänä elokuuta
1994 päivätyllä kirjeellään päätöksestään laajentaa edellä
mainittu 93 artiklan 2 kohdan mukainen menettely
koskemaan näitä toimenpiteitä, joiden kokonaismäärä
nousee 1 548 miljardiin Italian liiraan. Tämä päätös
julkaistiin komission 31 päivänä elokuuta 1994 antamassa
tiedonannossa (2).

Näin ollen EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2
kohdan mukaisen menettelyn aloittamisen ja laajenta
misen kattama kokonaismäärä on 2 818 miljardia Italian
liiraa.

Molemmissa päätöksissä komissio, joka otti huomioon
jäsenvaltioiden välisen maatalousalan kemiallisen sektorin
kaupan tärkeyden (lannoiteteollisuus) ja yhtiön taloudel

muksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn

ottaen huomioon nämä pääomanlisäykset, joiden suuruus

on yhteensä 1 270 miljardia Italian liiraa. Julkaistiin

(') EYVL N:o C 151 , 2.6.1994, s. 3

V) EYVL N:o C 243, 31.8.1994, s. 4
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lisen tilanteen, sekä saatavillaan olevien tietojen perus
teella otti alustavan kannan, jonka mukaan kyseiset
toimenpiteet näyttivät olevan EY:n perustamissopimuksen
92 artiklan 1 kohdassa ja ETA-sopimuksen 61 artiklan 1
kohdassa tarkoitettua valtion tukea. Komissio ei voinut

pitää käytettävissään olevan tiedon perusteella näitä
toimenpiteitä yhteismarkkinoille soveltuvina EY:n perus
tamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan perusteella tai
soveltuvina ETA-sopimuksen toimintaan. Komissio teki
johtopäätöksen, että tällainen soveltuvuus olisi joka
tapauksessa todennettavissa vain EY:n perustamissopi
muksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla.

Italian hallitus vastasi virallisesti menettelyn laajentami

seen 28 päivänä syyskuuta 1994 päivätyllä kirjeellään,
jossa se antoi lisätietoja rakenneuudistussuunnitelmasta ja
lisärahoitustoimenpiteistä.

Menettelyn aikana Saksan hallitus sekä eräs norjalainen
yhtiö lähettivät huomautuksensa komissiolle. Nämä
huomautukset esitettiin Italian viranomaisille 27 päivänä
lokakuuta 1994 ja 8 päivänä marraskuuta 1994 päivätyillä
kirjeillä. Komissio lähetti 26 päivänä lokakuuta 1994 ja 6

N:o L 28/ 19
II

Samalla kun Italian viranomaiset ovat esittäneet yksityis
kohtia ja tietoa Enichem Agricolturan rakenneuudistus
suunnitelmasta, he ovat virallisissa vastauksissaan EY:n

perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen
menettelyn aloittamiseen ja laajentamiseen ilmaisseet ylei
senä näkemyksenään, että yhtiön rahoittamisessa on

kysymys vain teollisuutta koskevasta päätöksestä ja että
osakkeenomistaja ENI:n toimintaa tässä yhteydessä on
pidettävä yksityisen sijoittajan toimintaa vastaavana.

Sen jälkeen, kun ENI oli tutkinut yhtiön huonon tilan
teen ja heikot tulevaisuudennäkymät, kyseiset varat inves
toitiin yhtiön konkurssiinmenon välttämiseksi sekä raken
neuudistuksen ja rationalisoinnin toteuttamisen rahoitta
miseksi. Tämän toiminnan perimmäisenä tarkoituksena
on minimoida ne tappiot, jotka ENI:n olisi joka tapauk
sessa kärsittävä, koska se on Enichem Agricolturan ainoa,
100-prosenttinen osakas — vaikka kyseisiä pääomanli
säyksiä ei olisi suoritettukaan — ja koska sillä olisi yhtiön
mennessä konkurssiin rajaton vastuu sen veloista Italian
siviililain 2362 artiklan nojalla. Perusteluna esitettiin, että
konkurssitapauksessa ENI:lle lankeavat lopulliset kustan
nukset olisivat paljon korkeammat.

päivänä helmikuuta 1995 Italian hallitukselle vielä kaksi
pyyntöä tietojen saamiseksi rakenteeltaan uudistetun
yhtiön tulevasta luovuttamisesta.

Italian hallitus vastasi komission edellä mainittuihin

kirjeisiin kahdella 29 päivänä marraskuuta 1994 ja 14
päivänä helmikuuta 1995 päivätyllä kirjeellä, joista ensim
mäisessä se ilmoitti, että Enichem Agricoltura oli tarkoitus
asettaa selvitystilaan, kuten lopulta tapahtuikin 22 päivänä
joulukuuta 1994. Tässä yhteydessä yhtiön nimi muutettiin
muotoon "Agricoltura SpA in liquidazione".

Italian viranomaiset esittivät perusteluna myös, että
tällainen toiminta on hyväksytty yhteisön tuomioistuimen
tuomiossa, joka on annettu 21 päivänä maaliskuuta 1991 ,
asiassa Italia vastaan komissio, C 303/88 (2). Tässä
tuomiossaan tuomioistuin päätti, että hallintayhtiö voi
rajoitetuksi ajaksi ottaa hoitaakseen tytäryhtiönsä tappiot,
jotta tämä voisi lopettaa toimintansa mahdollisimman
hyvissä olosuhteissa. Tuomioistuin lisäsi, että tällainen
päätös voi perustua välillisen materiaalisen voiton toden
näköisyyden lisäksi myös muihin tekijöihin kuten
yhtymän yrityskuvan varjelemiseen tai sen toiminnan
uudelleensuuntaamiseen .

Menettelyn aikana pidettiin lisää kokouksia ja epävirallisia
yhteyksiä yhtiön edustajiin, mikä auttoi komissiota
saamaan selvemmän kuvan rakenneuudistustoimien luon

III

teesta, laajuudesta ja vaikutuksista. Yhtiö toimitti joitakin
asiakirjoja myös epävirallista tietä.
1.

Rakenneuudistuksen sisällöstä Italian viranomaiset

ovat esittäneet tietoja vuosien 1991 ja 1993 välisenä aikana

Enichem Agricoltura kuuluu niihin yhtiöihin, joiden
velanvähennystoimintaa valvotaan vuoden 1996 loppuun
asti Italian hallituksen ja komission heinäkuussa 1993
tekemän sopimuksen mukaisesti (komission tiedonanto

29 päivänä joulukuuta 1993, liite IHO))- Sopimuksessa

suoritetuista rakenneuudistustoimista sekä vuonna 1994

alkavan ja vuoteen 1997 mennessä loppuunsaatettavan
rakenneuudistussuunnitelman .

kuitenkin varaudutaan valtion tukea todennäköisesti
tarvitsevan toiminnan osalta siihen, ettei sopimus estä

Yhteenvetona voidaan todeta, että rakenneuudistus ja
rationalisointi saa aikaan rajun muutoksen yhtiön strategi

tällaisten toimenpiteiden yksilöllistä käsittelyä yhteisön
valtiontukimääräysten perusteella.

sessa

(') EYVL N:o C 349, 29.12.1993, s. 2

f) Kok. I 1991 , s. 1-1443

asemassa

lannoitemarkkinoilla.

telman päätavoitteet ovat seuraavat:

Tämän

suunni
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kaupankäynnin keskittäminen pääasiassa kotimaan
markkinoille ja kannattamattoman ulkomaanmyynnin
vähentäminen (haittana korkeat kuljetuskustannukset),
jotta kysynnän ja tarjonnan tasapaino palautuu;
tuotannon keskittäminen ainoastaan Ferraran (urea ja
ammoniakki) ja Ravennan (kalsiumammoniumnit
raatti- ja moniravinteiset NPK-lannoitteet) yhdistet

tyihin teollisuuslaitoksiin; nämä laitokset ovat kilpai
lukykyisempiä, koska ne sijaitsevat sellaisella Italian
alueella, jolla lannoitteiden kulutus on suurta; lisäksi
laitosten välillä on ammoniakkiputkiyhteys;

alan lopullinen vapauttaminen ENI:n puolelta, mikä
on

tarkoitus

toteuttaa

luomalla

osakkuussuhteita

muihin eurooppalaisiin yhtiöihin ja/tai luovuttamalla
yhtiö.

2.

Markkinatilanteen tunnustaminen sekä heikot tule

vaisuudennäkymät, jotka ovat pakottaneet kaikkia Euroo
passa sijaitsevia alan yhtiöitä vähentämään tuotantokapasi
teettiaan voimakkaasti, ovat johtaneet rakenneuudistuksen
aloittamiseen.
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yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen, maatalous
tuotteiden hintojen lasku, markkinoiden avautuminen ja
uudet GATT-määräykset sekä uudet ympäristörajoitukset
ovat pakottaneet Euroopan lannoiteteollisuuden ryhty
mään perusteelliseen rakenneuudistukseen, jotta yritykset
pystyisivät vähentämään ylijäämiään ja tehottomuuttaan
sekä palauttamaan kysynnän ja tarjonnan tasapainon.

Täten Enichem Agricolturan rakenneuudistus on aiheut
tanut pääasiassa sen, että suuri osa sen toiminnasta on
pitänyt lopettaa, mikä on koskenut sekä välituotteita että
lopputuotteita ja merkinnyt tuotantolaitosten sulkemisia ja
joidenkin tytäryhtiöiden ja omaisuuden luovuttamisen tai
selvitystilaan saattamisen (Isagro, Conserv Inc., Terni
Industrie Chimiche, Sariaf. . .). Kuten edellä todettiin,
rakenteeltaan uudistettu yhtiö perustaa toimintansa nyt
pääasiassa kahteen yhdistettyyn tuotantoyksikköön, Ferra
raan ja Ravennaan, jotka molemmat sijaitsevat sellaisilla
Italian alueilla, joilla lannoitteiden kulutus on suurta.
Näitä kahta yksikköä, jotka yhdessä Barlettan laitoksen ja
keskusjohdon, hallinnon sekä kaupallisen palvelun
yksikön kanssa muodostavat rakenteeltaan uudistetun
Enichem Agricolturan lopullisen ytimen, tarjotaan suun
nitelman mukaan myytäviksi. Jäljempänä Enichem Agri
colturan tähän osaan viitataan nimityksellä "rakenteeltaan
uudistettu liiketoiminta-alue".

Lannoitteiden kulutuksen Länsi-Euroopan markkinoilla
arvellaan laskevan edelleen lähivuosina huolimatta koko
maailman tasolle ennustetusta suotuisammasta suuntauk

sesta. Itä-Euroopan ja Euroopan ulkopuolisten maiden
aiheuttama kilpailupaine jatkuu voimakkaana, vaikka
niille onkin ennustettu kotimaisen kysynnän sekä tuotan
tokustannusten kasvua. Nämä sekä muut tekijät kuten

Seuraavassa taulukossa esitetään yhtiön kapasiteetin
kehitys tärkeimpien lannoitteiden kohdalla vuodesta 1990
lähtien :

(kt/vuosi)
Tehdas

Sijainti

MARGHERA

\
FERRARA

TERNI

(Terni Industrie
Chimiche SpA)

MANFREDONIA

Kapasiteetti

Kapasiteetti

31.12.1989

31.12.1994

rikkihappo

välituote

100

ammoniakki

välituote

170

urea

välituote

170

typpihappo

välituote

330

lannoitteet

460

NPK

lannoitteet

600

SSP

lannoitteet

300

ammoniakki

välituote

240

typpihappo

välituote

400

400

ammoniumnitraatti

lannoitteet

480

500

NPK

lannoitteet

400

400

ammoniakki

välituote

500

500

urea

lannoitteet

550

500

ammoniakki

välituote

130

130

urea

lannoitteet

110

110

typpihappo

välituote

80

80

kalsiumnitraatti

välituote

100

100

ammoniakki

välituote

350

urea

lannoitteet

550

ammoniumnitraatti

RAVENNA

Lannoitteet/välituote

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Selitys

suljettu
suljettu
suljettu
suljettu
suljettu
suljettu
siirretty Enichem SpA:lle
suljettu
myytävänä
myytävänä
myytävänä
myytävänä
myytävänä

yhtiö
myytävänä

suljettu
suljettu
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Nro L 28/21
(kt/vuosi)

Tehdas

Sijainti

Lannoitteet/välituote

Kapasiteetti

Kapasiteetti

31.12.1989

31.12.1994

ammoniakki

välituote

350

typpihappo

välituote

170

NPK

lannoitteet

400

SAN GIUSEPPE
DI CAIRO

ammoniakki

välituote

170

urea

lannoitteet

190

GELA

ammoniakki

välituote

100

rikkihappo
fosforihappo
rikkihappo

välituote

200

välituote

120

120

välituote

170

170

NPK

lannoitteet

350

350

typpihappo

välituote

100

NPK/SSP

lannoitteet

200

SSP

lannoitteet

100

PRIOLO

CROTONE

PORTO,

—

—

—

—

200

—

—

—

suljettu
suljettu
suljettu
suljettu
suljettu

suljettu
siirretty Praoiliin (ENI)
lakkautettu (ISAF)
lakkautettu (ISAF)
lakkautettu (ISAF)
suljettu
suljettu
suljettu

I

EMPEDOCLE

BARLETTA

SSP/NPKO)

lannoitteet

100

MUUT YKSIKÖT

SSP/NPK

lannoitteet

200

(ent. Fertilgest)

—

Selitys

I

\

I

100
—

myytävänä

suljettu

\

LANNOITTEET YHTEENSÄ

5 430

2 060

VÄLITUOTTEET YHTEENSÄ

3 680

1 600

(') Vain rakeistus
Lähde: Enichem Agricoltura.

Kaiken kaikkiaan pelkästään typpilannoitteiden kohdalla
urean kapasiteettia on pienennetty 910 kt/v, ammonium

kalliofosfaattien korkean hinnan takia. Ne myydään

tai lopetetaan selvitysmenettelyn yhteydessä;

nitraatin 460 kt/v ia NPK-lannoitteiden 1 200 kt/v.

Laitosten sulkeminen ja myynti, mutta myös sisäiset ratio

nalisointitoimenpiteet ovat johtaneet yhtiön henkilö
kunnan huomattavaan, 58 prosentin vähentämiseen (3 708

henkeä 6 354:stä) vuosina 1990—1993. Vielä suorittamatta
oleva toimintojen rationalisointi ja myynti aiheuttavat
työvoiman lisävähennyksiä. Yhtiön jäljelle jäävä organisaa

tio, joka koostuu lähinnä Ferraran ja Ravennan laitoksista

sekä keskushallinnosta ja kaupallisen palvelun yksiköstä,

työllistää vain noin 450 henkeä, mikä tarkoittaa yhteensä
93 prosentin vähennystä vuodesta 1990 ja mikä on toteu
tettu suurimmaksi osaksi lopullisin irtisanomisin.

3.

Suunnitelman mukaan rakenneuudistus on toteutet

tava Enichem Agricolturan selvitystilamenettelyn ja yksi
tyistämisen yhteydessä. Erityisesti seuraavat asiat on selvi
tettävä:

— Terni Industrie Chimiche: kyseinen tytäryhtiö on
myytävänä, myynti toteutetaan selvitysmenettelyn
yhteydessä;

— Sariaf: tämä yhtiö (liikevaihto noin 14 miljardia Italian
liiraa vuonna 1994) sijaitsee Faenzassa (Ravenna) ja
tuottaa erikoislannoitteita ja maatalouslaitteita ja
torjunta-aineita sisältäviä kauppavalmisteita. Se on
parhaillaan myytävänä ja lopullinen myynti toteute
taan selvitysmenettelyn yhteydessä;

— Ferrara ja Ravenna: vuosille 1995—1997 suunnitellaan
lisäinvestointeja, jotka liittyvät pääasiassa tehtaiden
huoltoon ja automatisointiin, ympäristö- ja turvalli
suusstandardien täyttämisestä syntyviin kustannuksiin,
tuotannon rationalisointiin ja uusien tuotteiden kehit
tämiseen markkinoiden kysynnän mukaan. [. . .] (*).
Viimeksi mainitut kaksi yksikköä muodostavat
suurimman osan Enichem Agricolturan lopullisesta kapa

siteetista ja oletetusta tuotannosta, kuten seuraavassa esite
— Gela: kolme tehdasta (fosforihappo, rikkihappo ja

tään :

NPK-lannoite), jotka kuuluvat ISAF-tytäryhtiöön,
lakkautetaan, koska ne eivät ole kilpailukykyisiä

(*) Luottamuksellinen
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(kt/v)
Tehdas

Sijainti

Kapasiteetti

Tuotanto

Ferrara

Urea

500

480

Ravenna

Kalsiumammoniumnitraatti

500

490

NPK-lannoitteet:

I

— kem. reaktio

400

— seokset

100

Yhtiön osuuden Italian markkinoista odotetaan muodos

tuvan noin 35 prosentiksi (se oli 50 prosenttia vuosina
1991 —1992) trading-toiminta poisluettuna. Koska sen
tuotanto käytetään suurimmaksi osaksi kotimaan markki
noilla, rakenneuudistuksen päätyttyä ei ole tarkoitus
harjoittaa merkittävien tuotantomäärien vientiä Euroopan
alueelle. Näin yhtiön Euroopan markkinaosuus pienenee
huomattavasti, sillä kaudella 1991 / 1992 Enichem Agricol
tura vei noin 1 000 kt/v.

Kuten [. . .] laatima kustannustehokkuusanalyysi osoittaa,
Ferraran ja Ravennan tuotantolaitokset arvioidaan kilpai
lukyvyltään keski-/korkeatasoisiksi Euroopan lannoiteteh
taiden joukossa.

Alennettuja markkinaosuustavoitteita silmällä pitäen
kaupallista rakennetta rationalisoidaan, pienennetään ja
keskitetään palvelemaan pienempää asiakasmäärää, ja
siten pienennetään myös varasto- ja jakeluyksikköä. Kiin
teitä kuluja vähennetään, mikä vaikuttaa edullisesti
kannattavuuteen.

4.

Kuten luvussa I mainittiin, yhtiö on asetettu selvitys

tilaan 22 päivänä joulukuuta 1994, ja on mahdollista, että

se puretaan lopullisesti ja että sen osakkeenomistajan
ENI:n hoidettavaksi jäävä kustannustaakka minimoidaan.

Selvitysmenettely perustuu pääasiassa Enichem Agricol
turan rakenteeltaan uudistetun liiketoiminta-alueen yksi

tyistämällä tapahtuvaan myyntiin. Lisäksi yksityistetään
myös kaksi tytäryhtiötä, Terni Industrie Chimiche ja
Sariaf. Jäljelle jäävä omaisuus joko myydään tai muutetaan

460

5. Rakenneuudistuksen yhteydessä on esitetty tulevia
vuosia koskevia taloudellisia ennusteita, joissa otetaan
huomioon toisaalta rakenteeltaan uudistetun toiminnan

tuleva taloudellinen toimintakyky ja toisaalta selvitysme
nettelyn kustannukset ja yksityistämisistä saadut tuotot.
Nämä taloudelliset ennusteet on siksi jaettu kahteen
taloudelliseen pääalueeseen, jotka ovat rakenteeltaan
uudistetun liiketoiminta-alueen toiminta (pääasiassa
Ravenna, Ferrara ja keskuspalvelut) sekä "selvitystila-alue".

Ensin mainitun alueen kohdalla ennusteet perustuvat
hahmotelmaan, joissa otetaan huomioon Italiaa koskevat
makrotaloudelliset indikaattorit ja jotkin Maailmanpankin
sekä muiden erikoistuneiden yhtiöiden laatimat tätä alaa
koskevat selonteot (British Sulphur ja Fertecon), joissa
käsitellään raaka-aineiden, kauppatavaroiden ja lopputuot
teiden kustannuksia. Rakenteeltaan uudistetun liiketoi

minta-alueen arvioidaan saavuttavan hyvän kannattavuus
tason jo vuonna 1995, ja arviot vuodelle 1994 osoittavat,
että kyseisenä vuotena on jo saavutettu positiivinen tulos,
mitä on edesauttanut myös parantuneen markkinatilan
teen hyödyntäminen. Rakenteeltaan uudistettu liiketoi
mintayksikkö tuottaa noin 630 miljardin Italian liiran
[. . . ] liikevaihdon.

"Selvitystila-alue" käsittää Enichem Agricolturan loppu
osan, joka myydään tai muutetaan rahaksi, mikä johtaa
arvioituihin 900 miljardin liiran tappioihin, jotka katetaan
tuella. Tämän määrän laskennassa on jo otettu huomioon
rakenteeltaan uudistetun liiketoiminta-alueen ja Terni
Industrie Chimiche- ja Sariaf-tytäryhtiöiden myynnistä
saatava voitto vähentämällä se kokonaissummasta.

rahaksi ja velat maksetaan.

lakkaa olemasta voimassa sillä hetkellä, kun myyntiso
pimus astuu voimaan.

6. Enichem Agricolturan osakas rahoittaa rakenneuu
distus- ja selvitysmenettelyä 2 818 miljardin Italian liiran
kokonaissummalla (noin 1 500 miljoonaa ecua), osittain
pääomanlisäysten muodossa, jotka on jo myönnetty
vuosien 1991 —1994 aikana (1 918 miljardia liiraa), ja osit
tain progressiivisesti kasvavalla selvitysmenettelyn rahoit
tamiseen tarkoitetulla avustuksella (900 miljardia liiraa).

Rakenteeltaan uudistetun liiketoiminta-alueen ja tytäryh

Vuosien 1991—1993 pääomanlisäykset on käytetty katta

tiöiden Terni Industrie Chimichen ja Sariafin yksityistä
mismenettely on käynnistetty riippumattomien talousneu

maan rakenneuudistustoimintaan ja laitosten sulkemisiin

Yksityistämisen suorittamiseen asti pesänselvittäjä on
vuokrannut Enichem Agricolturan laitoksen Enichem

SpArlle, joka pystyy paremmin huolehtimaan niiden
hoidosta. Vuokrasopimus on tehty markkinaehdoin ja se

vonantajien avustuksella. Lehdissä on jo julkaistu tarjous

pyyntö. Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle
ajankohdan, jolloin yksityistämistoimien on määrä olla
suoritettu.

liittyneitä tappioita. Kuten edellä on osoitettu, tämä
toiminta on tuonut mukanaan huomattavan työntekijä
määrän vähennyksen ja merkittäviä sosiaalikuluja. Myös
sulkemisiin liittyneet turvallisuus- ja ympäristökulut ovat
olleet huomattavat.
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Selvitysmenettelyn rahoitusavustus, jonka suuruus on
arvioitu selvitystilasuunnitelman perusteella, kattaa
Enichem Agricolturalla 22 päivänä joulukuuta 1994 olleet
velat, joita ei korvaa omaisuuden ja toimintojen myynnistä
tai muista luotoista saatu tuotto, sekä hallinto- ja rahoitus
kustannukset, jotka ovat syntyneet selvitystilamenettelyn
hoidosta. Samoin se kattaa suljettavana olevien toimin

Nro L 28/23

tilanteissa. Lopuksi se vahvisti, että Enichem Agricolturan
omaisuuden myynti pannaan täytäntöön kunnioittaen
niitä periaatteita, joita korostetaan Portugalin yksityistä
mislainsäädäntöä koskevassa komission päätöksessä N:o
11 /1990, jota käsiteltiin tiedonannossa 17 päivänä syys
kuuta 1993 ('), ja että näistä myynneistä saatava voitto
korvaa osan selvitysmenettelyyn liittyvistä tappioista.

tojen seisauttamisesta aiheutuneet kustannukset ja tappiot.
Tuella katettavien selvitystilatappioiden lopullinen
suuruus on arvioitu varovaisesti Agricolturan taloudellisen
tilanteen, omaisuuden luovutuksista ja poistoista aiheutu

V

vien tulojen ja tappioiden sekä selvitystilan hoidosta
johtuvien kulujen pohjalta.
1 . Tuen olemassaolon vahvistaminen

IV

Italian hallituksen esittämien tietojen lisäksi huomau
tuksia toimittivat Saksan hallitus ja eräs norjalainen yhtiö.
Saksan hallitus ilmaisi kantanaan, että tapausta on tarkas

teltava pitkän aikavälin näkökulmasta ottaen laajasti
huomioon ENI-yhtymä ja sen Enichemin johtama
kemian alasektori. Se huomautti, että ENIrlle ja Eniche
mille on vuoden 1980 jälkeen myönnetty tukea useita

kertoja, mutta kuitenkin niiden taloudellinen tulos on
ollut negatiivinen, ja ilmaisi epäilevänsä, että kyseinen
tuki todennäköisesti vääristää kaupankäyntiä yhteismark
kinoilla.

Jotta voitaisiin varmistaa, sisältävätkö edellä kuvatut
toimenpiteet valtion tukea, sovelletaan valtion/omistajan
ja sen julkisten yhtiöiden välisten pääomavirtojen arvioi
miseksi markkinataloussijoittajaperiaatetta, jota on selvi
tetty komission tiedonannossa julkisista yrityksistä 28
päivänä heinäkuuta 1993 (2).
Tämän periaatteen mukaan, jonka tuomioistuimen
oikeuskäytäntö ja komission soveltama käytäntö laajalti
vahvistaa (katso edellä mainittu tiedonanto), maksusuori
tukseen liittyy valtion tukea, jos tavanomaisten markki
naehtojen alaisena toimiva yksityinen sijoittaja ei olisi ko.
liiketointa suorittanut.

Komissiolle toimitetun tiedon mukaan, ja kuten edellä on
todettu, Italian valtion Enichem Agricolturaan hallintayh
tiönsä ENIrn kautta investoima määrä on loppusummal
taan 2 818 miljardia Italian liiraa.

Norjalainen yhtiö korosti eräitä ehtoja, jotka sen mielestä
olisi ilmoitettava ja määrättävä tarkasti, jos tuki Enichem

Agricolturalle hyväksytään. Ensinnäkin komission olisi

Tiedot pääoman lisäyksistä, joista osa on jo toteutettu, on
koottu seuraavaan taulukkoon:

varmistettava rakenneuudistuksen ja laitosten sulkemisen

lopullisuus. Toiseksi suljettavia lannoitetehtaita on tarjot
tava myyntiin vain kolmansiin maihin, joita komissio ei
pidä mahdollisina toimittajina yhteismarkkinoille. Lisäksi
näistä myynneistä saatavien voittojen on vähennettävä sitä

(miljoonaa Italian liiraa)

1991

1992

1993

1994

1995

yht.

198

316

756

648

900

2818

rakenneuudistustuen määrää, joka saatetaan hyväksyä, eikä
se saa muuttua toiminta-avustukseksi Enichem Agricoltu
ralle .

Italian hallitus vastasi Saksan hallituksen huomautuksiin

Etlichem Agricoltu
ralle myönnetyt varat

painottamalla sitä, että ENIrn taloudellinen tilanne on
aina ollut positiivinen lukuun ottamatta vuotta 1992 ja
sitä, että komissio on arvioinut kaikki mainitut taloudel
liset toimenpiteet EYrn valtiontukimääräysten pohjalta.

Komissio huomauttaa, että Enichem Agricolturan osakas
ENI on Italian valtiovarainministeriön kokonaan omis

tama teollinen hallintayhtiö. Siksi kaikki ENIrn tekemät

Norjalaisen yhtiön esittämiin huomautuksiin Italian

päätökset investoida tytäryhtiöihinsä ja siitä seuraava

suunnitelmassa suljetuiksi julistetut tuotantolaitokset on jo

negatiivisen vaikutuksen siihen tuottoon, joka ENIrn olisi

hallitus vastasi vahvistamalla, että kaikki rakenneuudistus

tyhjennetty, niiden tilat puhdistettu ja otettu muuhun
käyttöön ja että asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet on
jo suoritettu. Se oli myös eri mieltä vaatimuksesta myydä
suljettavat laitokset yhteisön ulkopuolelle, koska komissio
ei ole suunnitellut tätä ehtoa sovellettavaksi tällaisissa

näiden investointien tuottamattomuus aiheuttaa vastaavan

maksettava osakkaalleen. Vaikka ENIrn pääomaa ei lisät
täisikään Enichem Agricolturan rakenneuudistusta varten,
O EYVL N:o C 253, 17.9.1993, s. 3
(z) EYVL N:o C 307, 13.11.1993, s. 3
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rakenneuudistuskustannukset on rahoitettu tuotoilla, jotka

muussa tapauksessa olisivat hyödyttäneet sen valtiollista
osakasta osinkojen tai lisääntyneen pääoma-arvon
muodossa. Itse asiassa ENI ei ole tuottanut riittävää

voittoa valtiolliselle osakkaalleen vuosikymmeneen, minkä
vuoksi varat, jotka se on asettanut tytäryhtiöidensä käyt
töön, on katsottava valtion varoiksi. Myös ENI:n tapa
lisätä jatkuvasti Enichem Agricolturan pääomaa huoli
matta sen koko ajan huononevasta suorituskyvystä ja
taseesta ei voisi olla mahdollista ilman valtiollisen osak
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suutta ja kun sen omaisuuden ja vieraan pääoman suhde
vielä oli ylijäämäinen. Koska ENI ei toiminut tällaisella
järkevällä tavalla ja päätti vasta paljon myöhemmin asettaa
Enichem Agricolturan vapaaehtoiseen selvitystilaan
tappioiden ja velkojen poistamiseksi ja siten edistää raken
neuudistus* ja uudelleenjärjestelymenettelyä, tällaisen
toiminnan kustannuksia on pidettävä tukena. Selvitystilan
lopulliset kustannukset kohoavat 900 miljardiin Italian
liiraan, kun niistä on vähennetty ENI:n Enichem Agricol
turan myymisestä saamat tulot.

kaan äänetöntä tai nimenomaista hyväksyntää.

Valtion investointi Enichem Agricolturan rakenneuudis
tukseen ei kokonaisuudessaan johda tarkoituksenmukai
seen tuottoon tulevaisuudessa. Vuosina 1991 —1994 ennen

yhtiön selvitystilaan joutumista toteutettujen pääomanli
säysten tarkoituksena on selvästikin ollut yhtiön
konkurssin välttäminen ja rakenneuudistustoimenpiteiden
toteuttaminen. Nämä varat investoitiin pelkästään katta
maan Enichem Agricolturan tappioita ilman minkään
laisia näkymiä saavuttaa tuottoa. Ne myönnettiin ennen
kuin kattavaa ja yhtenäistä elinkelpoisuuden palauttami

Enichem Agricoltura on ollut viime vuosien aikana
yhteisön seitsemän suurimman yhtiön joukossa liike
vaihdon suuruudella mitattuna ja vienyt merkittävän osan
tuotannostaan ulkomaille. Yhtiö tuotti noin 50 prosenttia
Italian lannoitemarkkinoiden kokonaiskysynnän tarpeesta
vuonna 1992 ja rakenneuudistuksen päätyttyä sillä on
noin 35 prosentin markkinaosuus. Tämän takia sekä
ottaen huomioon alan vaikean tilanteen, komissio toteaa

lopuksi, että 2 818 miljardin Italian liiran kokonaismäärä
vääristää yhteisönsisäistä kauppaa ja sitä on siksi pidettävä
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan 1
kohdan ja ETA-sopimuksen 61 artiklan 1 kohdan tarkoit
tamana valtion tukena.

seen tähtäävää rakenneuudistussuunnitelmaa oli laadittu.

Ottaen huomioon Enichem Agricolturan heikot tulokset

koko ajanjakson aikana niitä on pidettävä osana sitä
prosessia, joka on johtanut osakkaan päätökseen asettaa
Enichem Agricoltura selvitystilaan ja lopettaa liiketoi

2. Tuen soveltuvuus yhteismarkkinoille

minta kokonaan. Yksikään yksityinen osakas ei olisi

voinut hyväksyä näin huonoja tuloksia niin pitkältä ajalta.
Myös Enichem Agricolturan rakenneuudistuksen jälkei
seltä ajalta odotetut positiiviset tulokset ovat liian pieniä
verrattuna koko pääomanlisäyksen määrään, eikä niitä
voida pitää riittävänä tuottona valtion investoinneille.
Niinpä Italian viranomaisten väitettä siitä, että ENI toimi
tässä yhteydessä yksityisenä sijoittajana, ei voida hyväksyä,
sillä yksityinen sijoittaja olisi asettanut yhtiön selvitysti
laan tai uudistanut sen rakenteeltaan perusteellisesti jo

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan 2 ja
3 kohdassa esitetään tiettyjä tuen lajeja, jotka soveltuvat
yhteismarkkinoille.
Ottaen huomioon käsiteltävänä olevan toiminnan luon

teen 92 artiklan 2 kohtaa ja 92 artiklan 3 kohdan b
alakohtaa ei voida soveltaa kyseessä oleviin tukiin.

paljon aikaisemmin. Lisäksi, kun otetaan huomioon edellä
mainittu tuomioistuimen tuomio (katso luku II), Enichem

Agricoltura on kärsinyt raskaista tappioista liian pitkään (5

Ottaen huomioon yhtymän toiminnan ja sijaintipaikkojen
moninaisuuden ja koska toimenpiteillä ei ole alueellista

vuotta) ja nämä tappiot ovat niin suuret, ettei se oikeuta

tavoitetta, ainoastaan 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan

väitettä, että ENI toimisi kuten yksityinen hallintayhtiö.
Koko määrää on siksi pidettävä tukena.

mukainen poikkeus, jos se koskee tukea tietyn taloudel
lisen toiminnan kehityksen edistämiseksi, voidaan ottaa
tarkasteltavaksi .

Konkurssimenettelyyn liittyvät tappiot ovat luonteeltaan
tukea. Ne ovat vierasta pääomaa, jonka osakas takaa ja

lopulta maksaa Italian siviililain 2362 artiklan perusteella
sen jälkeen, kun yhtiö on asetettu vapaaehtoiseen selvitys
tilaan.

Tällainen takuu on kattanut Enichem Agricolturan
velkoja viime vuosien aikana, kun yhtiö on edelleen tuot

tanut raskaita tappioita. Näissä olosuhteissa yksityinen

sijoittaja olisi yrittänyt rajoittaa velvoitteitaan huonokun
toisessa tytäryhtiössä päättämällä sen asettamisesta selvi
tystilaan siitä hetkestä alkaen, kun sen ei enää voinut
kohtuudella odottaa saavuttavan taloudellista elinkelpoi

Kuten edellä todettiin, kyseiset toimenpiteet näyttävät

olevan tukia, joiden nimenomainen tarkoitus on mahdol
listaa Enichem Agricolturan liiketoiminnan jatkaminen
huolimatta sen taloudellisista vaikeuksista sekä rahoittaa

rakennemuutoshanke, joka tähtää yhtiön elinkelpoi
suuden uudelleensaavuttamiseen .

Komission näkemys vaikeuksissa olevien yritysten raken
neuudistuksiin myönnettävistä tuista on hahmoteltu
"yhteisön yleisohjeissa vaikeuksissa olevien yritysten
pelastamiseen ja rakennemuutoksiin myönnettävästä
valtion tuesta", jotka se hyväksyi 27 päivänä heinäkuuta
19940).
(') EYVL N:o C 368, 23.12.1994, s. 12
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Näissä yleisohjeissa komissio on huomauttanut arvioi
vansa tämänkaltaisen tuen soveltuvuutta tiukasti, koska
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että nämä toiminnot saavuttavat hyvän kannattavuustason,

joka on yksityiselle sijoittajallekin hyväksyttävä.

muuten seurauksena saattaisi olla sosiaalisten tai teollisten

ongelmien siirtäminen yhdestä jäsenvaltiosta toiseen
ilman syytä, erityisesti siten, että epäoikeudenmukaisen
suuri osa teollisesta rakennesopeuttamisesta ja siihen liit
tyvistä sosiaalisista ongelmista siirtyisi muiden tuotannon
harjoittajien hartioille.
Tästä syystä käytäntö on, jotta komissio voisi hyväksyä
vaikeuksissa olevalle yritykselle erikoistukea, että ylityksen
rakenneuudistuksen on täytettävä seuraava perusehto:

ensinnäkin sen on palautettava yrityksen pitkän aikavälin
elinkelpoisuus kohtuullisen ajan kuluessa, toiseksi se ei
saa vääristää kilpailua tarpeettomasti, ja kolmanneksi sen
on oltava suhteessa rakenneuudistuskuluihin ja -avustuk
siin. Vain, jos nämä vaatimukset täyttyvät, voidaan
arvioida, etteivät tuen vaikutukset ole Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakoh
dassa tarkoitetun yhteisen edun vastaisia.
Italian viranomaisten esittämät asiakirjat ja rakenneuudis
tussuunnitelma on arvioitu tällä perusteella ottaen erityi
sesti huomioon sellaiset näkökohdat kuin yhtiön elinkel
poisuuden palauttaminen, tuotantokapasiteetin alenta
minen ja yhtiön kilpailuaseman kehittäminen markki
noilla, tuen suhteellisuus rakenneuudistukseen nähden

sekä tuensaajan osallistuminen rakenneuudistussuunni
telman rahoittamiseen ja suunnitelmat yhtiön yksityistä
miseksi.

Lisäksi Italian viranomaiset ovat sitoutuneet yksityistä
mään Enichem Agricolturan rakenneuudistetun liiketoi
minta-alueen ja ovat ilmoittaneet komissiolle ajankohdan,
jolloin yksityistämisen on tarkoitus olla suoritettu. Myyn
timenettely on jo käynnistetty, ja se kattaa myös tytäryh
tiöt Terni Industrie Chimichen ja Sariafin.
Enichem Agricolturan liiketoiminnan täydelliseen ja
ehdottomaan varojen pakkosiirtoon sitoutuminen on
yhdenmukainen Italian hallituksen hyväksymän yleisen

yksityistämissuunnitelman kanssa. Se on vahvistettu myös
velanvähennyssuunnitelman yhteydessä, jonka ENI on
esittänyt komissiolle noudattaen Italian hallituksen ja
komission heinäkuussa 1993 tekemän sopimuksen
määräyksiä. Komissio valvoo tämän suunnitelman toteut
tamista säännöllisten kertomusten ja ENI:n ja Italian
hallituksen edustajien kanssa pidettävien kokousten
perusteella.

Yksityistämispäätös on otettu huomioon arvioitaessa tuella
katettavien rakenneuudistuskulujen nettomäärää. Yksityis
täminen johtaa lopulta siihen, että Agricoltura ei ole enää
riippuvainen erikoisoikeudella myönnettävästä julkisesta
tuesta, sillä sen nykyiset suorat yhteydet valtioon katkais
taan kokonaan. Näissä olosuhteissa uuden omistajan
asiana on varmistaa yhtiön peruselinkelpoisuus saamatta
enää apua valtiolta.

4. Kapasiteetin vähentäminen

3. Elinkelpoisuuden palauttaminen ja yksityistäminen
Yleisesti ottaen kaikkien rakenneuudistussuunnitelmien

välttämättömänä ehtona on, että niiden on palautettava

yhtiön pitkän aikavälin elinkelpoisuus ja kunto kohtuul
lisen ajan kuluessa yhtiön tulevien toimintaehtojen realis
tisen arvioinnin pohjalta.

Kuten luvussa I on selitetty, Enichem Agricoltura on
asetettu selvitystilaan joulukuussa 1994 ja ainoastaan
muutamat tuotantolaitokset ja liiketoiminnot jatkavat
toimintaansa rakenneuudistuksen jälkeen, ja ne on
tarkoitus lopulta yksityistää.

Jo aloitetun ja lähivuosien aikana selvitysmenettelyn
myötä loppuun saatettavan rakenneuudistuksen voidaan
kohtuudella odottaa palauttavan Agricolturan pitkän aika
välin elinkelpoisuuden. Useita sivuliiketoimintoja ollaan

myymässä tai lopettamassa, ydintoimintaa on karsittu
huomattavasti ja rajoitettu vain niihin tehtaisiin ja toimin
toihin, joiden voidaan luottaa saavuttavan hyvän kilpailu

kyvyn Italian ja Euroopan markkinoilla. Kuten edellä
mainittiin,

arviot

rakenneuudistuksen

läpikäyneiden

toimintojen vuoden 1994 tuloksista ovat positiivisia, ja
realistiset talousennusteet vuosille 1995—1998 osoittavat,

Lisäehtona rakenneuudistustuen myöntämiselle on se, että
ryhdytään toimiin kilpailijoille mahdollisesti aiheutuvien
haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi. Muussa tapauk
sessa tuki vaikuttaisi "vastoin yhteistä etua" eikä täyttäisi
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan 3
kohdan c alakohdan mukaisia poikkeusedellytyksiä.
Erityisesti sektoreilla, joilla on rakenteellista tuotantokapa
siteetin ylitarjontaa, tämä toteutetaan vähentämällä yhtiön
kapasiteettia peruuttamattomasti.

EFMA:n marraskuussa 1994 julkaisemassa lannoiteteolli
suutta yhteisön alueella käsittelevässä asiakirjassa todetaan,
että tällä hetkellä kyseisellä teollisuudenalalla vallitsee yli
20 prosentin rakenteellinen ylikapasiteetti. Komission
tiedot osoittavat, että vuonna 1993, joka oli kannattavuu
deltaan suhteellisen huono vuosi, mutta jolloin myöskään
tuotantomääriä ei todennäköisesti ylitetty, yhteisön
alueella tuotettiin 8,3 miljoonaa tonnia typpeä vastaavaa
lannoitetta noin 11,5 miljoonan tonnin ammoniakkikapa
siteetista, mikä merkitsee noin 74 prosentin käyttöastetta.

Enichem Agricolturan rakenneuudistukseen kuuluu
merkittävä yritys pienentää koko sen tuotevalikoiman
tuotantokapasiteettia. Verrattuna vuoteen 1990 69
prosenttia yhtiön ammoniakkikapasiteetista on suljettu, 60
prosenttia ureasta, 48 prosenttia ammoniumnitraatista ja
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Komission

arviot
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mien velkojen osittaiseen takaisinmaksuun, ja näin välte

Enichemistä sekä EFMA:n luvut osoittavat, että tarkastel

tään se, että ne johtaisivat lisätukeen muille vaikeuksissa

taessa vuoden 1991 kapasiteettia EY:n alueella sulkemiset
vastaavat noin 15 prosenttia ureasta, 5 prosenttia ammo
niumnitraatista ja 5 prosenttia NPK:sta. Tehtaiden sulke
miset ja siirrot ovat vähentäneet jyrkästi myös SSP:n

oleville yhtiöille tai sellaisille yhtymän toiminnoille, joita
ei ole vielä myyty.

tuotantoa.

Henkilökunnan vähentäminen on ollut huomattavaa. [. . . ]

joten rakenneuudistettu liiketoiminta-alue työllistää alle
10 prosenttia yhtiön vuoden 1990 työvoimasta.
Edellä esitettyjen tarkastelujen perusteella ja ottaen erityi
sesti huomioon sen, että Enichem Agricolturan osuus erit
täin kovan kilpailun alaisista ja ylikapasiteetista kärsivistä
lannoitemarkkinoista on merkittävästi pienentynyt,
komissio voi tehdä sen johtopäätöksen, että yhtiön raken
neuudistus ja sen lopullinen kilpailuasema markkinoilla
eivät vaikuta kilpailuun yhteistä etua vahingoittavasti.
Komissio korostaa, että tehtaiden sulkemisista johtuvan

kapasiteetinalennuksen, jonka Italian viranomaiset ovat
ilmoittaneet olevan ehdoton, on oltava aito ja peruuttama

ton. Suljettuja tehtaita eivät saa käynnistää uudelleen edes
uudet omistajat, koska tämä johtaisi tuetun kapasiteetin
markkinoille palauttamiseen ja kilpailun vakavaan vääris
tymiseen.

Komissio on myös huomioinut, että Gelan tuotantolai
toksen (fosforihappo ja NPK-lannoite) toiminta on
lakkautettu, koska laitos ei nykyisissä olosuhteissa ole
kilpailukykyinen. Siksi Enichem Agricolturan tai kolman
sien omistajien mahdollisiin suunnitelmiin käynnistää
nämä tehtaat uudelleen liittyisi todennäköisesti raken
neuudistustoimenpiteitä ja lisätukea, mikä saattaisi johtaa
kilpailun vääristymiseen. Siksi tällaisista suunnitelmista

Näillä ehdoilla myönnetyn tuen ei arvioida jättävän
Enichem Agricolturalle ylijäämävaroja, joita voitaisiin
käyttää agressiivisiin, markkinoita vääristäviin toimiin,
jotka eivät liity rakenneuudistusmenettelyyn, tai sellaisten
uusien investointien rahoittamiseen, joita rakenneuudistus
ei vaadi .

Komissio huomauttaa myös, että Enichem Agricolturan
taloussuunnitelman perusteella yhtiön taloudellisten
kulujen tuleva taso ei laske kohtuuttomasti. Yhtiö ei pääse
myöskään hyötymään minkäänlaisista veroluotoista, jotka
liittyvät velkojen poistoilla katettuihin tuella rahoitet
tuihin tappioihin.

Italian viranomaisten sitoutumista Enichem Agricolturaan
ja sen tytäryhtiöiden myyntiin komissiolle ilmoitetun
määräajan sisällä pidetään rakenneuudistussuunnitelman
hyväksymisen ehtona. Ilman tällaista myyntiä ja asiaan
kuuluvaa maksutositetta, jolla ENI vähentää selvitystilasta
aiheutuvaa vierasta pääomaa, tuensaajan osallistuminen
suunnitelman rahoittamiseen olisi vähäisempää tai jopa
olematonta. Samoin yksityistämällä tapahtuva myynti
tekee elinkelpoisuuden eli tulevan suorituskyvyn normaa
lilla kannattavuustasolla varmemmaksi saavuttaa.

Lopuksi huomautetaan, että arvio selvitystilan lopullisista
kustannuksista, 900 miljardia Italian liiraa, on epävarma ja
saattaa vaihdella selvitysmenettelyn kuluessa. Ottaen
kuitenkin huomioon Enichem Agricolturan kapasiteetin

on ilmoitettava komissiolle ennen niiden toteuttamista,

vähennyksen tärkeyden, nämä kustannukset voivat kasvaa
enintään 15 prosenttia 900 miljardista liirasta, ilman että
sillä on vaikutusta komission asiaan ottamaan myöntei

jotta ne voidaan arvioida EY:n valtiontukisääntöjen

seen kantaan .

pohjalta.

6. Valvonta ja raporttien esittäminen
5. Rakenneuudistustuen suhteellisuus

on käytetty kattamaan yhtiöiden sulkemisista ja selvitysti
lamenettelyistä sekä omaisuuden poistoista aiheutuneita

Rakenneuudistus- ja selvitystilasuunnitelman täytäntöön
pano vaatii komission valvontaa. Tätä tarkoitusta varten
Italian viranomaisten on esitettävä säännöllisesti raport
teja, joissa tehdään yhteenveto rakenneuudistus-, selvitys
tila- ja yksityistämisohjelman edistymisestä.

kustannuksia. Samoin Enichem Agricolturan selvitystila

Komissiolla on mahdollisuus seurata suunnitelman toteu

Kuten Italian hallituksen toimittamat tiedot osoittavat,

ENI:n vuosina 1991 —1993 suorittamat pääomanlisäykset

tappioiden kattaminen on olemukseltaan suorassa yhtey
dessä sulkemis- ja rakenneuudistustoimenpiteisiin, koska
ne johtuvat selvitystilaan liittyvästä taloussuunnitelmasta.
On pantava merkille, että tuensaaja osallistuu merkittä
vällä tavalla rakenneuudistus- ja selvitystilasuunnitelman

tusta myös niissä säännöllisissä kokouksissa, joita sillä on
Italian

viranomaisten

kanssa

sen

valvontatoiminnon

yhteydessä, josta määrätään Italian hallituksen ja komis
sion heinäkuussa 1993 tekemässä sopimuksessa, kunnes
sopimus lakkaa olemasta voimassa,

rahoittamiseen uudelleeninvestoimalla siihen omaisuuden

ja tytäryhtiöiden myynnistä sekä Enichem Agricolturan
rakenneuudistetun liiketoiminta-alueen lopullisesta yksi

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

tyistämisestä saatavat tulot. Tämä on tuensaajalle suurin

1 artikla

mahdollinen osuus, sillä koko liiketoiminta puretaan.

Arviot näistä tuotoista, jotka on jo vähennetty lopullisista

900 miljardin Italian liiran selvitystilakustannuksista,
vaikuttavat kohtuullisilta ja toteutuvat todennäköisesti,
kun otetaan huomioon myös parantunut markkinatilanne

ja tytäryhtiöiden ja muiden asianomaisten yksiköiden
hyvä tulos vuonna 1994.
Komissio korostaa, että nämä tuotot käytetään ainoastaan

selvitystilassa olevan Enichem Agricolturan hoitamatto

1 . Enichem Agricolturalle myönnettävä esillä olevan
päätöksen kattama tuki — toisin sanoen vuosina 1991—
1994 toteutetut pääomanlisäykset, joiden yhteismäärä on
1 918 miljardia Italian liiraa, ja Enichem Agricolturan
selvitystilan odotetut lopulliset kustannukset, 900
miljardia Italian liiraa — sekä jälkimmäisen summan
kasvu korkeintaan 15 prosentilla, mikä saattaa ilmetä
rakenneuudistuksen

varsinaisen

toteutuksen

aikana,
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

täyttää yhteisön yleisohjeissa vaikeuksissa olevien yritysten
pelastamiseen ja rakennemuutoksiin myönnettävästä
valtion tuesta 27 heinäkuuta 1994 määrätyt ehdot. Siksi
tuki vapautetaan Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen 92 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 61
artiklan 1 kohdan kiellosta Euroopan yhteisön perusta
missopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja
ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan c alakohdan
perusteella yhteismarkkinoille soveltuvana tukena edellyt
täen, että 2 artiklan 2—5 kohdassa määrätyt ehdot täyte
tään .

2. Tuensaajayritykset toteuttavat kaikki komissiolle
esitetyssä selvitystila-, rakenneuudistus- ja yksityistämisoh
jelmassa määrätyt toimenpiteet.

N:o L 28/27

seen. Niitä ei saa investoida niin, että tuloksena on lisä

tukea muille taloudellisissa vaikeuksissa oleville yhtiöille
tai yhtymän toiminnoille, joita ei ole vielä myyty.
7.

Yksityistämistoimia ei rahoiteta valtion lisätuella.

Niiden on oltava avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille,
eivätkä ne saa sisältää ehtoja.
2 artikla

1 . Italia toimii täydessä yhteistyössä tämän päätöksen
valvomiseksi tehdyn seuraavan järjestelyn toteuttamiseksi:
(a) esittämällä komissiolle puolen vuoden välein raportit,
joihin sisältyy tietoa erityisesti:

— selvitystilan edistymisestä, selvitystilassa olevan
Enichem Agricolturan senhetkisestä taloudellisesta

3. Margheran, Manfredonian, Priolon, San Giuseppe di
Cairon, Gelan (ammoniakkitehdas), Crotonen, Porto

tilanteesta ja yksilölliset tiedot sen myytävistä tai

Empedoclen ja entisen Fertilgestin tehtaiden sulkemisesta
aiheutuvan kapasiteetin vähennyksen on oltava todellista
ja luonteeltaan peruuttamatonta. Tätä tarkoitusta varten

— tilanteesta jokaisessa yksittäisessä suljetussa tai
toimintansa lakkauttaneessa tuotantolaitoksessa ja

asianomainen omaisuus on hävitettävä, tehtävä tuotanto

kyvyttömäksi tai muunnettava muuhun käyttöön. Kapasi
teetin myynnin muille kilpailijoille on tapahduttava sellai
sissa maissa käyttöä varten, joissa laitteiden edelleen jatku
valla toiminnalla ei todennäköisesti ole merkittäviä vaiku

tuksia yhteisön kilpailutilanteeseen. Näitä ehtoja on
noudatettava, kunnes tuen vaikutuksilla yhteisön kilpailu
tilanteeseen ei enää ole merkitystä.
4.

Komissiolle on ilmoitettava mahdollisista suunnitel

mista käynnistää uudelleen toimintansa lakkauttaneet
tehtaat, ts. Gela (fosforihappo-, rikkihappo- ja NPK-teh
taat), jotta ne voidaan tutkia etukäteen yhteisön valtiontu
kisäännösten pohjalta.
5.

Italia kunnioittaa sitoumustaan yksityistää Enichem

Agricolturan se osa, joka koostuu Ferraran, Ravennan ja
Barlettan yksiköistä, keskusjohdosta ja Terni Industrie
Chimiche- ja Sariaf-tytäryhtiöistä, komissiolle esitetyn
aikataulun mukaisesti ja sen ENI:n velanvähennyssuunni
telman mukaisesti, joka on toimitettu komissiolle Italian
hallituksen ja komission heinäkuussa 1993 tekemän sopi
muksen perusteella laaditun valvontasuunnitelman
mukaisesti.

6. Vaikka edellä 5 kohdassa mainitut Enichem Agricol
turan tytäryhtiöiden ja omaisuuden myynnistä saatavat
tulot olisivatkin korkeammat kuin komissiolle esitetyssä
suunnitelmassa arvioidaan, ne on käytettävä kokonaan
hyväksytyn tuen avulla katettavien velkojen vähentämi

hävitettävistä tytäryhtiöistä tai omaisuudesta;
niistä toimenpiteistä, joita laitoksissa on niiden
ehdottomaan ja peruuttamattomaan sulkemiseen
asti toteutettava;

— Enichem Agricolturan ja/tai sen tytäryhtiöiden
rakenneuudistuksen ja yksityistämisen edistymi
nen;

(b) tiedottamalla komissiolle hyvissä ajoin Enichem Agri
colturan ja sen tytäryhtiöiden yksityistämismenettelyn
tärkeimmistä vaiheista.

2. Ensimmäinen raportti, joka selvittää selvitystilassa
olevan Enichem Agricolturan taloudellisen tilanteen 31
päivänä joulukuuta 1994, on toimitettava komissiolle 31

päivään elokuuta 1995 mennessä. Seuraavat raportit esite
tään kuuden kuukauden välein 31 päivästä joulukuuta
1995 lähtien ja niiden on sisällettävä ajan tasalle saatetut
taloudelliset luvut kuluneen kuuden kuukauden ajalta.
3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.
Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 1995.
Komission puolesta
Karel VAN MIERT

Komission jäsen

