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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 34/97 ,
annettu 10 päivänä tammikuuta 1997 ,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamisesta koskevista yksityiskohtai
sista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 2456/93 poikkeamisesta ja
kyseisen asetuksen muuttamisesta julkisen intervention osalta annetun asetuksen
(EY) N:o 2368/96 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

1 artikla

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajär

jestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun asetuksen
(ETY) N:o 805/68 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2222/96 (2), ja erityisesti
sen 6 artiklan 7 kohdan ja 22 a artiklan 3 kohdan,

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2368 /96 1 artiklan 1 kohdan
a alakohtaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa interven
tioon ostettavaksi hyväksyttyjä lisätuotteita koskevan luet
telon jälkeen seuraava:
" IRLANTI :

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (EY) N:o 2368/96 (3) säädetään
luokkaan 04 kuuluvien naudanruhojen hyväksyttävyy
destä julkiseen interventioon Pohjois-Irlannissa, muttei
Irlannissa; jotta vältettäisiin kyseisen yhteisön alueen
naudanlihan markkinoita häiritsevät kaupan vääristymät,
on syytä säätää mainitun laadun hyväksyttävyydestä niin
ikään Irlannissa, ja

— laatuluokka C , luokka 04."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan

Sitä sovelletaan ensimmäisestä tammikuussa 1997 avatta

hallintokomitean lausunnon mukaiset,

vasta tarjouskilpailusta alkaen .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 148 , 28.6.1968 , s. 24

l1) EYVL N:o L 296, 21.11.1996, s. 50
h) EYVL N:o L 323, 13.12.1996, s. 6
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 35/97 ,
annettu 10 päivänä tammikuuta 1997,

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3254/91 mukaisten turkisten ja tavaroiden
varmentamista koskevista säännöksistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon ansarautojen käytön yhteisössä sekä yhtei
söön tapahtuvan, turkisten ja sellaisten maiden alkuperää
olevien tietyistä villieläimistä valmistettujen tuotteiden
tuonnin kieltämisestä, joissa käytetään pyynnissä ansarau
toja tai kansainvälisten , kivutonta ansastusta koskevien
standardien vastaisia mentelmiä 4 päivänä marraskuuta
1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3254/91 (')
ja erityisesti sen 4 artiklan,

2 artikla

1.
Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut todistukset
on laadittava liitteessä olevan mallin mukaisesti . Todistus

on painettava ja täytettävä jollakin yhteisön virallisella
kielellä. Tarvittaessa voidaan vaatia asiakirjan kääntämistä
jollekin yhteisön kielelle.

2. Todistuksessa käytettävän paperin on oltava valkoista
ja paperin on painettava vähintään 55 g/m2. Todistuksen
on oltava kooltaan noin 210x297 millimetriä .

Kolmansien maiden nimeämät toimivaltaiset viran

3.

omaiset, jotka antavat edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoi

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 3254/91 säännökset voidaan panna
asianmukaisesti täytäntöön vain viejä- ja jälleenviejä

tetut todistukset, on ilmoitettava komissiolle, joka saattaa
ne jäsenvaltioiden ja pyydettäessä asianosaisen kolmannen
osapuolen tietoon .

maiden toimivaltaisten viranomaisten antamien todistuk

sien perusteella sekä säätämällä näitä todistuksia koske
vista vaatimuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 3626/82 (2), sellaisena

1.

kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella

leta:

(EY) Nro 2727/95 (3), vahvistettujen säännösten sovelta
mista, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(ETY) Nro 3254/91 5 artiklassa mainitun komitean
lausunnon mukaiset,

3 artikla

Edellä 1 artiklassa vahvistettuja säännöksiä ei sovel

— väliaikaista maahantuontia koskevan menettelyn
piiriin kuuluviin valmiisiin tuotteisiin, jotka eivät ole
myyntiä varten yhteisössä vaan ovat tarkoitetut jälleen
vientiin ;

— yksityiseen tai henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitet
tuihin valmiisiin tuotteisiin ;

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1 . Asetuksen (ETY) N:o 3254/91 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen turkisten ja tuotteiden osalta voidaan
soveltaa ainoastaan muuta tullimenettelyä kuin ulkoista
passitusmenettelyä, jonka tarkoituksena on kuljettaa ne
yhteisön tullialueen ulkopuolelle, jos ne ovat peräisin eläi
mistä,

a) jotka on pyydetty asetuksen (ETY) N:o 3254/91 3
artiklan

1

kohdan

toisessa alakohdassa mainituissa

maissa ja joiden osalta luettelossa on maininta kysei
sestä lajista, tai

— sellaisiin turkiksiin ja niistä valmistettuihin tuotteisiin ,
jotka tuodaan uudelleen yhteisöön ulkoisen jalostus
menettelyn jälkeen, jos annetaan selvitys siitä, että ne
on jalostettu turkiksista tai tuotteista, jotka on aikai
semmin viety tai jälleenviety yhteisöstä.

2. Jos asetuksessa (ETY) Nro 3254/91 mainittujen
turkisten tai niistä valmistettujen tuotteiden tuonti yhtei
söön edellyttää asetuksessa (ETY) Nro 3626/82 tarkoitetun
tuontiasiakirjan esittämistä ennakolta, todistus voidaan
myöntää vain, jos turkikset ja niistä valmistetut tuotteet
täyttävät molemmissa asetuksissa mainitut edellytykset.
Kun asetuksessa (ETY) Nro 3626/82 säädetty tuontiasia
kirja on myönnetty, se hyväksytään tämän asetuksen 1
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun todistuksen sijasta.

b) jotka on pyydetty jäsenvaltiossa, tai

4 artikla

c) jotka ovat syntyneet ja joita on kasvatettu tarhattuina.
2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi tuojan tai tuojan
toimivaltaisen edustajan on annettava tullitoimipaikalle,
jossa tuonti yhteisön alueelle tapahtuu, viejä- tai jälleen
viejämaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus.

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

Sitä

sovelletaan

sitä

päivää

seuraavan

kolmannen

kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona asetuksen (ETY)
(') EYVL N:o L 308, 9.11.1991 , s. 1
(2) EYVL N:o L 384, 31.12.1982, s. 1
3) EYVL N:o L 284, 28.11.1995, s. 3

Nro 3254/91

3

artiklan

1

kohdan

toisen

alakohdan

mukainen luettelo on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osutaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta
Ritt BJERREGAARD

Komission jäsen

N:o L 8 /3

N:o L 8 /4
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LIITE

Tiettyjen luonnonvaraisten eläinten turkiksia ja kyseisistä turkiksista
valmistettuja tavaroita koskeva todistus neuvoston
asetuksen ( ETY) N:o 3254/91 perusteella
( luovutetaan Euroopan unionissa ensimmäisille

Todistuksen antanut viranomainen ( nimi , osoite , maa):

tulliviranomaisille )
1

2 . Yksiköiden määrä :

Tavaran kuvaus :

3 . Nettopaino ( kg ):
A
4

Lajin tieteellinen nimi :

6 Edellä tarkoitetuut tavarat ovat

peräisin eläimistä ( 1 )

5 . CN-koodi :

□ jotka on pyydetty ( maan nimi )

□ jotka ovat syntyneet ja joita on kasvatettu tarhattuina.
2 . Yksiköiden määrä :

1 Tavaran kuvaus :

3 . Nettopaino ( kg ):
B
4.

Lajin tieteellinen nimi :

6 . Edellä tarkoitetut tavarat ovat

peräisin eläimistä ( 1 )

5 . CN-koodi :

□ jotka on pyydetty ( maan nimi )
□ jotka ovat syntyneet ja joita on kasvatettu tarhattuina .
2 . Yksiköiden määrä :

1 . Tavaran kuvaus :

3 . Nettopaino ( kg ):
C
4.

5 . CN-koodi :

Lajin tieteellinen nimi :

6 . Edellä tarkoitetut tavarat

ovat peräisin eläimistä ( 1 )

□ jotka on pyydetty ( maan nimi )
□ jotka ovat syntyneet ja joita on kasvatettu tarhattuina .
2 . Yksiköiden määrä :

1 . Tavaran kuvaus :

3 . Nettopaino ( kg ):
D
4.

5 . CN-koodi :

Lajin tieteellinnen nimi :

6 . Edellä tarkoitetut tavarat ovat

peräisin eläimistä ( 1 )

□ jotka on pyydetty (maan nimi)
□ jotka ovat syntyneet ja joita on kasvatettu tarhattuina.
Todistuksen antaneen viranomaisen allekirjoitus ja virallinen

Paikka ja todistuksen antopäivä:

leima .

( Paikka)
(') Rastitetaan asianmukainen kohta.
Osat B , C ja D vedetään yli , jollei niitä käytetä.

(Aika)

I
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N:o L 8 / 5

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 36/97,

annettu 10 päivänä tammikuuta 1997,

naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89
muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajär
jestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 805/68 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2222/96 (2), ja
erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan,

ventio markkinoiden järkiperäisen tukemisen kannalta
tarpeellisiin ostoihin seuraa, että luettelo jäsenvaltioista tai
niiden osista, joissa tarjouskilpailu avataan, olisi komission
saamien hintanoteerausten perusteella muutettava tämän
asetuksen liitteen mukaisesti ,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

sekä katsoo, että

naudanlihan interventio-ostoista 9 päivänä kesäkuuta 1989
annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 1 627/89 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 1627/89 liite tämän
asetuksen liitteellä.

N:o 2337/96 (4), avattiin eräissä jäsenvaltioissa tai niiden
osissa tiettyjä laaturyhmiä koskeva tarjouskilpailu, ja
asetuksen (ETY) N:o 805/68 6 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan
säännösten soveltamisesta sekä tarpeesta rajoittaa inter

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 148 , 28.6.1968, s . 24
(2) EYVL N:o L 296, 21.11.1996, s. 50
(3) EYVL N:o L 159, 10.6.1989, s. 36
< EYVL N:o L 318 , 7.12.1996, s . 1

N:o L 8/6
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO

HIJI.Λ (rl· — ANEXO — LIITE — BILAGA
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk . 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of
Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1 er
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualita di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n . 1627/89
In artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een
Lid-Staat en kwaliteitsgroepen
Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat
laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr
1627 / 89

Estados miembros o regiones

Categoría A

de Estados miembros

Medlemsstat eller region
Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats
Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους
Member States or regions
of a Member State

États membres ou régions
d' États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Jäsenvaltiot tai alueet
Medlemsstater eller regioner
S

Belgie/Belgique
Danmark
Deutschland

Espana
France
Ireland
Italia

Nederland

Österreich

Portugal
Suomi

Sweden
Great Britain
Northern Ireland

E

Categoría C

Kategori A

Kategori C

Kategorie A

Kategorie C

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

Luokka A

Luokka C

Kategori A

Kategori C

U

R

O

U

R

O
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Nro L 8/7

KOMISSION ASETUS (EY) Nro 37/97 ,
annettu 10 päivänä tammikuuta 1997,

tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle
naudanlihalle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

on otettava huomioon, että tässä asetuksessa säädettyjä
tuontilupia voidaan käyttää niiden koko voimassaoloajan
vain, jollei olemassa olevista eläinlääkinnällisistä järjeste
lyistä muuta johdu,

ottaa huomioon komission asetuksen (EY) Nro 1036/96 ('),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY)
Nro 1737/96 (2), annettu 10 päivänä kesäkuuta 1996,
korkealaatuista, tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä
naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffi
kiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinä
kuuta 1996 ja 30 päivän kesäkuuta 1997 välisellä jaksolla,

ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

asetuksen (EY) Nro 1036/96 4 ja 5 artikloissa säädetään

1 . Jokainen 1 —5 päivänä tammikuuta 1997 esitetty
asetuksen (EY) Nro 1036/96 2 artiklan e alakohdassa
tarkoitettua korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädy
tettyä naudanlihaa koskeva tuontilupahakemus hyväksy

saman asetuksen 2 artiklan f alakohdan tarkoittamien

tään kokonaisuudessaan .

sekä katsoo, että

lihojen tuontilupahakemusten ja niiden myöntämisen
ehdot,

asetuksen (EY) Nro 1036/96 2 artiklan f alakohdassa
vahvistetaan sellaisen Amerikan yhdysvalloista ja Kana

dasta peräisin ja lähtöisin olevan korkealaatuisen tuoreen,
jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, jota voidaan 1
päivästä heinäkuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1997
tuoda erityisin edellytyksin, määräksi 12 250 tonnia,

2. Asetuksen (EY) Nro 1036/96 5 artiklan mukaisesti
saa 2 753 tonnista jättää lupahakemuksia helmikuuksi
1997 viiden ensimmäisen päivän ajan .
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>) EYVL N:o L 138, 11.6.1996, s. 1
2) EYVL N:o L 225, 63.1996, s. 5

Nro L 8 /8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 38/97 ,
annettu 10 päivänä tammikuuta 1997,

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) N:o 3223/94 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 23 75/96 (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)
Nro 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) Nro 1 50/95 (4), ja erityisesti sen 3
artiklan 3 kohdan ,

1 artikla

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

sekä katsoo, että

asetuksessa (EY) Nro 3223/94 säädetään Uruguayn kier
roksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten

kiinteät

arvot

vahvistetaan

liitteessä

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 66

4 EYVL N:o L 325, 14.12.1996, s. 5

(3) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

h) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1

olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.
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LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
10 päivänä tammikuuta 1997 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (')

0702 00 15

052

0707 00 10

0709 10 10

0709 90 71

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

0805 20 11

l

Tuonnin kiinteä arvo

42,0

204

61,3

624

175,4

999

92,9

053

152,2

624

112,4

999

132,3

220

151,0

999

151,0

052

107,0

999

107,0

052

45,9

204

48,7

448

28,1

600

61,5

624

67,5

999

50,3

052

52,7

204

63,9

999

58,3

052

64,5

464

86,0

624

84,1

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

0805 30 20

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

0808 20 31

999

78,2

052

72,9

528

45,5

600

67,2

999

61,9

052

51,7

060

48,8

064

64,7

400

81,7

404

57,7

720

58,5

999

60,5

052

74,7

064

71,6

400

102,5

624

71,6

999

80,1

(') Komission asetuksessa (EY) Nro 68/96 (EYVL N:o L 14, 19.1.1996, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi "999"
tarkoittaa "muuta alkuperää".
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 39/97,
annettu 10 päivänä tammikuuta 1997,
maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

1 päivästä 10 päivään tammikuuta 1997 vaihtokurssien
perusteella on tarpeen vahvistaa uusi maatalouden muun
tokurssi Belgian frangille, Saksan markalle, Alankomaiden
guldenille, Itävallan sillingille ja Irlannin punnalle, ja
asetuksen (ETY) Nro 1068/93 15 artiklan 2 kohdassa

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä
joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3813/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) Nro 1 50/95 (2), ja erityisesti sen 3
artiklan 1 kohdan,

säädetään, että ennalta vahvistettua maatalouden muunto

kurssia on tarkistettava, jos ero sen ja sillä hetkellä
voimassa olevan muuntokurssin välillä, jona kyseiseen
määrään sovellettava määräytymisperuste määräytyy,
ylittää neljä pistettä, tällöin ennalta vahvistettua maata
louden

muuntokurssia

lähennetään

voimassa

olevaan

kurssiin siihen asti, kunnes ero on vain neljä pistettä; olisi
täsmennettävä se kurssi, jolla ennalta vahvistettu maata

sekä katsoo, että
maatalouden

muuntokurssit on

louden muuntokurssi korvataan ,
vahvistettu

komission

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

asetuksella (EY) Nro 2525/96 (3),
1 artikla

asetuksen (ETY) Nro 3813/92 4 artiklassa säädetään, että
tietyn valuutan osalta maatalouden muuntokurssia muute

Maatalouden muuntokurssit vahvistetaan liitteessä I.

taan, kun valuuttaero suhteessa edustavaan markkinakurs

siin ylittää tietyt tasot, jollei vahvistuskauden alkamisesta
muuta johdu,
edustava markkinakurssi määritetään viitekausien perus
teella tai tarvittaessa vahvistuskausien perusteella, jotka on
vahvistettu maatalousalalla käytettävien muuntokurssien
vahvistamista ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetun komis

2 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1068/93 15 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetussa tapauksessa ennalta vahvistettu maatalouden
muuntokurssi korvataan kyseisen valuutan ecukurssilla,
joka on liitteen II
— taulukossa A, mikäli viimeksi mainittu kurssi on

korkeampi kuin ennalta vahvistettu kurssi, tai
— taulukossa B, mikäli viimeksi mainittu kurssi on

sion asetuksen (ETY) Nro 1068 /93 (4), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1482/96 Q,

alempi kuin ennalta vahvistettu kurssi .

2 artiklan mukaisesti; mainitun artiklan 2 kohdassa sääde

tään, että milloin kahden jäsenvaltion valuutta-arvojen
välisen eron itseisarvo, joka on laskettu kolmen peräk
käisen noteerauspäivän ecukurssien keskiarvon perus

teella, ylittää kuusi pistettä, edustavia markkinakursseja
tarkistetaan mainittujen kolmen päivän perusteella,

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) Nro 2525/96.
4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
O
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L
L

387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1
345, 31.12.1996, s. 76
108 , 1.5.1993, s. 106
188, 27.7.1996, s. 22
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Nro L 8 / 11

LIITE I
Maatalouden muuntokurssit

40,1295

1 ecu =

7,49997
1,94738
311,761
198,202

6,61023
6,02811
2,18573
0,778173
1 973,93
13,7020
165,198

Belgian tai
Luxemburgin frangia
Tanskan kruunua
Saksan markkaa
Kreikan drakmaa

Portugalin escudoa
Ranskan frangia
Suomen markkaa

Alankomaiden guldenia
Irlannin puntaa
Italian liiraa
Itävallan sillinkiä

Espanjan pesetaa

8,64446

Ruotsin kruunua

0,809915

Englannin puntaa

LIITE II

Ennakolta vahvistetut ja tarkistetut maatalouden muuntokurssit

Taulukko A

1 ecu =

38,5861
7,21151
1,87248
299,770
190,579

6,35599
5,79626
2,10166
0,748243
1 898,01
13,1750
158,844
8,31198

0,778764

Belgian tai
Luxemburgin frangia
Tanskan kruunua
Saksan markkaa
Kreikan drakmaa

Portugalin escudoa
Ranskan frangia
Suomen markkaa

Alankomaiden guldenia
Irlannin puntaa
Italian liiraa
Itävallan sillinkiä

Espanjan pesetaa
Ruotsin kruunua

Englannin puntaa

Taulukko B

1 ecu =

41,8016

7,81247

Belgian tai
Luxemburgin frangia
Tanskan kruunua

2,02852
324,751

Saksan markkaa

206,460
6,88566
6,27928
2,27680

Portugalin escudoa
Ranskan frangia

0,810597

2 056,18
14,2729
172,081

9,00465
0,843661

Kreikan drakmaa

Suomen markkaa

Alankomaiden guldenia
Irlannin puntaa
Italian liiraa
Itävallan sillinkiä

Espanjan pesetaa
Ruotsin kruunua

Englannin puntaa

N:o L 8/ 12
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NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/99/ EY,

annettu 30 päivänä joulukuuta 1996,
valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden
tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun neuvoston
direktiivin 92/ 12/ ETY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

77/388/ ETY 28 1 artiklassa säädettyä tarkistusmenettelyä
vastaavaa menettelyä (3),

ottaa huomioon Euroopan yhteisön
muksen ja erityisesti sen 99 artiklan,

perustamissopi

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ('),
sekä katsoo, että

31 päivänä joulukuuta 1996 kaikkialla yhteisössä sovellet
tavat

valmisteveron

vähimmäiskannat

ovat

kuitenkin

alhaisemmat kuin poikkeuksia myönnettäessä otaksuttiin,
joten niiden kumoaminen kyseisenä päivänä aiheuttaa
arvioitua suurempia ongelmia,

tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista myöntää Tans
kalle, Suomelle ja Ruotsille lisää sopeutumisaikaa pidentä
mällä direktiivin 92/ 12/ETY 26 artiklassa säädettyä
määräaikaa,

komission ehdotuksesta kuultu talous- ja sosiaalikomitea
ei ole antanut lausuntoaan neuvoston sille perustamissopi
muksen 198 artiklan mukaisesti asettamassa määräajassa;
asia on käsiteltävä, vaikka mainitun komitean lausuntoa ei
ole annettu,

direktiivillä 92/ 12/ ETY (2) säädetään valmisteveron
alaisten tuotteiden hallussapitoa, liikkumista ja valvontaa
koskevasta yleisestä järjestelmästä,
direktiivin 26 artiklassa säädetään poikkeuksesta, jonka
mukaan Tanska saa kantaa valmisteveroa tietyt määrät

ylittävistä alkoholijuomista ja valmistetusta tupakasta,
jotka yksityishenkilöt tuovat Tanskan alueelle omaan
käyttöönsä,

vuoden 1994 liittymisasiakirjassa määrätään samoin direk
tiivin 92/ 12/ETY 26 artiklaan viitaten, että Ruotsi ja
Suomi saavat samoin edellytyksin kantaa valmisteveroa
suuremmasta joukosta erilaisia alkoholijuomia ja erilaista
valmistettua tupakkaa,

kyseiset säädetyt poikkeukset myönnettiin, koska rajatto
massa Euroopassa, jossa valmisteverokannat vaihtelevat
suuresti, kaikkien valmisteveroja koskevien rajoitusten

välitön poistaminen olisi haitallisesti suunnannut kauppaa
ja tuloja toisaalle sekä vääristänyt kilpailua kyseisissä
jäsenvaltioissa, jotka ovat perinteisesti kantaneet näistä
tuotteista korkeita valmisteveroja, koska kyseiset tuotteet
ovat merkittävä tulonlähde ja terveydellisistä sekä sosiaali
sista syistä,

poikkeukset myönnetään 31 päivään joulukuuta 1996
saakka ja sillä edellytyksellä, että noudatetaan direktiivin
(') Lausunto annetu 13 päivänä joulukuuta 1996 (sitä ei ole vielä
julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) EYVL N:o L 76, 23.3.1992, s. 1 , direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 94/74/EY (EYVL N:o L 365,
31.12.1994, s. 46).

direktiivin 26 artiklan säännökset muodostavat kuitenkin

poikkeuksen yhdestä sisämarkkinoiden perusperiaatteesta,
nimittäin sen kansalaisten oikeudesta kuljettaa omaan
käyttöönsä hankkimiaan tavaroita kaikkialla yhteisössä
joutumatta maksamaan uusia veroja, joten poikkeuksen
vaikutuksia on mahdollisuuksien mukaan rajoitettava,

tämän vuoksi on

tarkoituksenmukaista Tanskan

ja

Suomen osalta toisaalta säätää mahdollisesti sovellettavien

määrällisten rajoitusten asteittaisesta väljentämisestä
ennen kuin ne poistetaan kokonaan 31 päivänä joulu
kuuta 2003 ja toisaalta lyhentää vähimmäisaikaa, jonka
ajaksi maassa asuvien on verovapautuksen saadakseen
täytynyt matkustaa kyseisen jäsenvaltion alueen ulkopuo
lelle, 36 tunnista 24 tuntiin ,

kyseiset jäsenvaltiot voivat määrätä rajoitusten asteittaisen
väljentämisen yksityiskohtaisista säännöistä kaikkien
asiaan vaikuttavien seikkojen perusteella,

viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2000 rajoitusten asteit
taisen väljentämisen tilanne olisi kuitenkin tarkistettava,
Ruotsin osalta on tarkoituksenmukaista sallia nykyisten
rajoitusten jatkaminen 30 päivään kesäkuuta 2000 sillä
edellytyksellä, että noudatetaan direktiivin 77/388/ETY 28
1 artiklan artiklassa säädettyä tarkistusmenettelyä, ja

yhteisön sisäisen lentomatkan suorittavien henkilöiden
käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin sekä
yhteisön sisäisen merimatkan suorittavien henkilöiden
matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten ja muodolli
suuksien lakkauttamisesta 19 päivänä joulukuuta 1991
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3925/91 (4) 1
artiklan 2 kohdassa säädetään, että asetusta sovelletaan

rajoittamatta jäsenvaltioiden määräämiin kieltoihin tai
rajoituksiin liittyviä tarkastuksia, jos ne ovat sopusoinnussa
(3) EYVL Nro L 145, 13.6.1977, s. 1 , direktiivi sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/7/EY (EYVL N:o L
102, 5.5.1995, s . 18).
(<) EYVL N:o L 374, 31.12.1991 , s. 4
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Euroopan yhteisöjen kolmen perustamissopimuksen
kanssa; tässä yhteydessä direktiivin 92/ 12/ETY 26 artik
lassa tarkoitettujen määrällisten rajoitusten soveltamiseksi

telyä kuin direktiivin 77/388/ETY 28 1 artiklassa
säädetty menettely, niitä yksityishenkilöiden Ruotsin
alueelle omaan käyttöönsä ilman ylimääräistä valmis

tarvittavien

teveroa tuomia alkoholijuomia ja valmistettua
tupakkaa koskevia määrällisiä rajoituksia, joita se
sovelsi 31 päivänä joulukuuta 1996, sanotun kuiten
kaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista.

tarkastusten

on

katsottava olevan

tällaisia

tarkastuksia ja sellaisina sopusoinnussa yhteisön lainsää
dännön kanssa,

4. Tanska, Suomi ja Ruotsi voivat kantaa valmiste
veroa ja suorittaa tarvittavia tarkastuksia tässä artiklassa
tarkoitettujen tuotteiden osalta."

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:
1 artikla

2 artikla

Korvataan direktiivin 96/ 12/ETY 26 artikla seuraavasti :
"26 artikla

1 . Tanska ja Suomi saavat 31 päivään joulukuuta
2003 soveltaa toisessa ja kolmannessa alakohdassa

säädettyjä

erityisjärjestelyjä

yksityishenkilöiden

Tanskan tai Suomen alueelle omaan käyttöönsä
tuomiin tiettyihin alkoholijuomiin ja valmistettuun

tupakkaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan
soveltamista.

Tanska ja Suomi saavat 1 päivästä tammikuuta 1997
lukien edelleen soveltaa samoja niiden alueelle ilman

ylimääräistä valmisteveroa tuotavia tavaroita koskevia
määrällisiä rajoituksia, joita ne sovelsivat 31 päivänä
joulukuuta 1996. Nämä jäsenvaltiot poistavat rajoi
tukset asteittain .

Tanskan ja Suomen alueella, Tanska ja Suomi saavat
rajoittaa veronmaksuvapautuksen koskemaan vain
niitä henkilöitä, jotka ovat olleet niiden alueen ulko
puolella yli 24 tunnin ajan .
Komissio esittää

neuvostolle

1

kohdan

Euroopan

parlamentille ja

toimivuudesta kertomuksen

ennen 30 päivää kesäkuuta 2000 .
3.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus,

kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädet
tävä siitä, miten viittaukset tehdään .

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä
tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle .
3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta

Silloin kun tällaisia tavaroita tuovat henkilöt asuvat

2.

1 . Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta
1997. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle .

Ruotsi saa 1 päivästä tammikuuta 1997 30

päivään kesäkuuta 2000 edelleen soveltaa, kuitenkin
niin, että noudatetaan samankaltaista tarkistusmenet

1997.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta
S. BARRETT

Puheenjohtaja
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PAATOS,

tehty 30 päivänä heinäkuuta 1996,

Llodiossa (Álava) sijaitsevalle Compañía Española de Tubos por Extrusión SA:lle
myönnetystä valtion tuesta
(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(97/21 /EHTY, EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perusta
missopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan c alakohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 93 artiklan 2 kohdan ensim

Koettuaan

viime

vuosina

huomattavia

taloudellisia

vaikeuksia Tubacex julisti kesäkuussa 1992 maksujen
keskeytystä koskevan Espanjan lain mukaisesti olevansa
väliaikaisesti maksukyvytön ja keskeytti kaikkien
maksujen suorittamisen. Lokakuussa 1993 tämä järjestely
lopetettiin sopimalla velkojien kanssa, että velkojen
maksamiseksi laskettaisiin liikkeeseen vaihtovelkakirja
laina .

mäisen alakohdan ,

ottaa huomioon terästeollisuudelle myönnettävää tukea

koskevista yhteisön säännöistä 27 päivänä marraskuuta
1991 tehdyn komission päätöksen N:o 3855/91 /EHTY (')

ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan,

on perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan ja
päätöksen N:o 3855/91 /EHTY 6 artiklan 4 kohdan
mukaisesti varannut niille, joiden etua asia koskee, tilai
suuden esittää huomautuksensa ja ottaa annetut huomau
tukset huomioon ,
sekä katsoo seuraavaa

Komissio päätti 25 päivänä helmikuuta 1995, tehtyään
perusteellisen alustavan tutkimuksen yrityksen rahoituk
sellisen rakenneuudistuksen ja siihen liittyvien seikkojen
eri puolista, aloittaa perustamissopimuksen 93 artiklan 2
kohdan ja komission päätöksen Nro 3855/91 /EHTY,

jäljempänä 'terästukisäännöt', 6 artiklan 4 kohdan
mukaisen menettelyn, joka koskee

i) Baskimaan hallitukselle myydyn kiinteistön kauppaan
mahdollisesti sisältynyttä tukea (sosiaaliturvarahastolle
annetun [Seguridad Social] yleispantin vapauttaminen
sekä 220 miljoonan Espanjan pesetan maksusuoritus
Baskimaan hallitukselta),

I

ii) palkkatakuurahaston (FOGASA) kanssa tehtyihin
lainasopimuksiin mahdollisesti sisältyvää tukea, ja

Compania Española de Tubos por Extrusión SA, jäljem
pänä 'Tubacex', on Llodiossa (Alava) sijaitseva yksityinen

iii) Tubacexin rahoituksen rakenneuudistusta, ennen
kaikkea sosiaaliturvarahaston ja muiden valtion

yritys, joka valmistaa saumattomia putkia ruostumatto
masta teräksestä ja jolla on terästä valmistava tytäryhtiö

Aceria de Alava Amuriassa (Alava).
(') EYVL N:o L 362, 31.12.1991 , s. 57

laitosten osallistumista maksujen keskeytyksen lopet

tamiseen ja näihin mahdollisesti sisältyvää tukea;
tällöin velat muutettiin pääomaksi ja kiinnitykset ja
pantit vapautettiin, jotta kiinteistöjä voitiin käyttää
vaihtovelkakirjalainojen vakuuksina.
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Komissio ilmoitti 10 päivänä maaliskuuta 1995 päivätyllä
kirjeellä Espanjan hallitukselle päätöksestään aloittaa
menettely. Jäsenvaltioille ja muille, joiden etua asia
koskee, ilmoitettiin asiasta julkaisemalla kirje Euroopan

yhteisöjen virallisessa lehdessä (').
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suus vain tukien avulla tai koska sillä oli mahdollisuus
niitä saada .

Ranskan putkien valmistajien liitto viittasi Tubacexin

taloudellisen tilan heikentymiseen vuoden 1990 jälkeen ja
kysyi, miten yritys edelleen voisi toimia ilman tukia
menemättä konkurssiin. Liiton mielestä oli olennaista,
II

Espanjan hallitus vastasi 10 päivänä huhtikuuta 1995
kirjallisesti komission menettelyn aloittamista koskenee
seen kirjeeseen esittäen kantaansa tukevia lisätietoja; halli
tuksen mukaan mihinkään tutkituista toimenpiteistä ei
sisältynyt valtion tukea (Espanjan hallituksen esittämiä
yksityiskohtia käsitellään tarkemmin tämän päätöksen III
ja IV osassa).
Menettelyn yhteydessä komissio sai huomautuksia seuraa
vilta jäsenvaltioilta ja kolmansilta: Itävalta (teräsputkien
tuottaja), Saksa (teräksen tuottajien kansallinen liitto ja
talous-ministeriö), Ranska (teräksentuottajien kansallinen
liitto), Italia (teräksentuottajien kansallinen liitto), Espanja
(teräksentuottajien kansallinen liitto) ja Yhdistynyt kunin
gaskunta (teräsputkien tuottaja). Yhdistyneen kuningas
kunnan hallitus esitti lisäksi huomautuksia, jotka
kuitenkin tulivat perille vasta 7 päivänä joulukuuta 1995
eli asetetun määräajan päätyttyä, joten niitä ei voitu ottaa
huomioon .

Espanjalaista teräksentuottajien liittoa lukuun ottamatta,
jonka mukaan toimenpiteisiin ei sisältynyt minkäänlaista
tukea, kaikki huomautusten esittäjät kannattivat komis
sion aikomusta aloittaa menettely. Niiden käsityksen
mukaan tutkittaviin toimenpiteisiin sisältyi valtion tukea.
Lisäksi ne esittivät, että yritys oli voinut saada muutakin
tukea, joka ei sisältynyt menettelyyn .

Itävaltalaisen teräsputkien valmistajan huomautuksissa
viitattiin tosiasiassa erään toisen yrityksen toimenpiteisiin,

että komissio tietäisi, ketkä olivat yrityksen osakkaita ja
velkojia. Liitto katsoi myös, että Tubacexin uusi tytäryhtiö
Tubacex Tubos Inoxidables oli saanut laitonta tukea ja
ilmaisi huolensa viestimissä toistuvasti ilmestyneisiin
tietoihin valtion rahoitustuesta vielä laajemmalle saumat
tomien putkien alan rakenneuudistukselle, joka koski
uutta Union de Tubos Vascos, jäljempänä 'UTV', ryhmää;
siihen kuuluisivat Tubacexin lisäksi Tubos Reunidos ja
Productos Tubulares .

Italialainen teräksentuottajien liitto viittasi Tubacexin
viime vuosien tappioihin ja lisäsi, että polkemalla hintoja
yritys oli kasvattanut huomattavasti markkinaosuuttaan

Italiassa ajanjaksona 1991 — 1993, suuntaus oli jatkunut
yrityksen
taloudellisen
rakenneuudistuksen
ajan .
Yrityksen käsityksen mukaan nämä toimenpiteet olivat
edellyttäneet valtion tukea.

Yhdistyneestä kuningaskunnasta oleva valmistaja valitti
myös kärsineensä vahinkoa Tubacexin harjoittamasta
kilpailusta, joka perustui valtion tuen mahdollistamiin
alhaisiin hintoihin. Yrityksen käsityksen mukaan sosiaali
turvarahaston menettelyä voidaan pitää valtion tukena,
koska laina ei ollut perustunut markkinoilla tavanomai
seen korkokäytäntöön; sosiaaliturvarahasto ei ollut käyt
tänyt etuoikeuttaan ja se oli vapauttanut sen hallussa
olleet pantit vähentäen mahdollisuuksiaan periä mainitut
saatavat; sen hyväksymät vaihtovelkakirjat eivät kattaneet
koko velkasummaa. Yhdistyneestä kuningaskunnasta
oleva valmistaja arvioi myös, että velan aiemmat uudel
leenjärjestelyt ja niiden maksujen keskeyttämisen jälkeiset
järjestelyt olivat valtion tukea, koska käytetty korko oli
markkinakorkoa
alhaisempi.
Tuottajan
mielestä
FOGASAn lainaehdotkaan
tavanomaiset.

eivät

olleet

markkinoilla

joka ei ollut menettelyn kohteena.
Saksan talousministeriö kyseenalaisti sosiaaliturvarahaston

päätöksen luopua oikeuksistaan etuoikeutettuna velkojana,
vapauttaa yleispantit yleensä ja erityisesti hyväksyä kiin
teistön myynti Baskimaan hallitukselle. Ministeriö arvos
teli myös FOGASAn päätöstä hyväksyä kiinnitettyä omai
suutta lainan vakuudeksi . Kaikki nämä seikat viittasivat

ministeriön käsityksen mukaan siihen, että toimenpitei
siin sisältyi laittomia, kilpailua vääristäviä tukia.

Saksalainen putkien valmistajien liitto tähdensi, että
Tubacex

on

vuosista

1990— 1991

lähtien

kasvattanut

huomattavasti markkinaosuuttansa yhteisön markkinoilla,
myös Saksassa, tarjoamalla tuotteitaan tuotantokustan
nuksia halvemmilla hinnoilla, mihin sillä oli mahdolli
(') EYVL N:o C 282, 26.10.1995, s . 3

Baskimaan hallitukselle myydyn kiinteistön osalta Yhdis
tyneestä kuningaskunnasta oleva valmistaja kysyi, miksi
sosiaaliturvarahastolla oleva yleispantti ja Banco de
Credito Industrialilla, jäljempänä 'BCI', olevat kiinnitysva
kuudet voitiin vapauttaa ennen kauppaa, ja miksi ei oltu
esitetty julkista tarjouspyyntöä.

Lisäksi sama valmistaja ilmoitti, että muutkin toimenpi
teet, mukaanlukien julkisten pankkien lainat, jotka sisäl
tyivät kausien 1986— 1989 kirjanpitoon, voivat sisältää
valtion tukea. Valmistaja asetti kyseenalaiseksi komission
alustavan tutkimuksen päätelmät, joiden mukaan muut
sisäiset rakenneuudistusjärjestelyt eivät sisältäneet valtion
tukea; näihin sisältyi myös laaja toimialan rakenneuudis
tus, johon tiedotusvälineissä oli kerrottu Baskimaan halli
tuksen päättäneen myöntää 3 306 miljoonaa Espanjan
pesetaa yritykselle tarkoitettuna sosiaalitukena.
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Komissiolle lähetetyt huomautukset toimitettiin edelleen

lainan vakuudeksi, sosiaaliturvarahastolla oli ollut kiinteis

Espanjan hallitukselle komission 24 päivänä tammikuuta

töön yleispantti aivan kaupan tekemiseen asti, eikä
tiedetty, mitä kiinteistölle oli sen jälkeen tapahtunut.

1996 päivätyssä kirjeessä.

Esitettiin epäilyjä kiinteistön arvosta ja sosiaaliturvara
haston päätöksestä myydä panttina olevaa omaisuutta
perimättä saataviaan . Komissio päätteli, että myyntihin
taan todennäköisesti sisältyi valtion tukea.
III

Espanjan hallitus vastasi 16 päivänä helmikuuta 1996
päivätyllä kirjeellä väittäen, että kyseessä ei ollut valtion
tuki, koska Tubacexiin ja Aceria de Alavaan sovellettiin
yleissäännöksiä . Väitteidensä tueksi Espanjan hallitus esitti
tietoja muun muassa Tubacexin julkisen velan luonteesta,
etuoikeutettujen velallisten henkilöllisyydestä, sosiaalitur
varahaston roolista velkojien sopimuksen tekemisessä
(myös siitä, miksi se luopui etuoikeutetun velallisen
oikeuksistaan ja vapautti pantiksi saamansa Tubacexin
omaisuuden), sosiaaliturvarahaston lainan korkokannasta,
BCI/BEX:n (Banco Exterior de Espana) kiinnitysvakuuk

Espanjan hallitus esitti huomautuksissaan, että kiinteistö
kauppaa koskevat neuvottelut aloitettiin vuoden 1993
alussa, eli kaupasta ei sovittu niin nopeasti kuin lehtitie
doista olisi voinut päätellä. Myyty kiinteistö (69 555 m2)
oli osa Amurriossa sijaitsevaa suurempaa, 243 629 m2:n
maa-alaa, (josta se erotettiin) jonka Tubacex omisti yksin,
mutta joka oli sosiaaliturvarahaston lainan vakuutena.
Lisäksi kiinteistö oli kiinnitetty julkiselta BCI-pankilta
saadun lainan vakuudeksi .

sien vapauttamisesta, kiinteistön myynnistä Baskimaan
hallitukselle, FOGASAn kanssa tehdyistä lainasopimuk

sista ja suoritetuista lyhennyksistä. (Tämän päätöksen IV
osassa selvitetään yksityiskohtaisesti näitä tietoja.) Lisäksi
Espanjan hallitus esitti erinäisiä huomautuksia annetuista
lausunnoista. Yleisesti

ottaen

Espanjan

viranomaiset

kyseenalaistivat Tubacexin taloudellisia vaikeuksien
laajuutta koskevat huomautukset sekä sen, että Tubacex
olisi harjoittanut polkumyyntiä valtion tuen avulla laajen
taakseen markkinaosuuttaan ja totesivat, että Tubacexin
kasvu markkinoilla perustui pääosin vakaaseen liiketoi
mintapolitiikkaan ja että on vaikea vertailla hintoja, koska
ruostumatonta terästä on tarjolla useita laatuja ja lajeja,
joista toiset ovat halvempia ja toiset kalliimpia.
Koska toimitetut tiedot olivat tietyiltä osin puutteellisia,
komissio pyysi 5 päivänä maaliskuuta 1996 päivätyllä
kirjeellä lisäselvityksiä. Vastauksena tähän selvityspyyn
töön ja muihin myöhempiin kehotuksiin Espanjan
hallitus toimitti lisätietoja 26 päivänä maaliskuuta, 30

päivänä toukokuuta, 13 päivänä kesäkuuta ja 24 päivänä
kesäkuuta 1996 päivätyillä kirjeillä.

IV

Käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan menet
telyn aikana tutkituista kysymyksistä tehdä seuraavat

Kun kiinteistö oli 1 päivänä kesäkuuta 1993 myyty, se
siirtyi Amurrioko Industraldealle, teollisuusalueen kehittä
miseksi luodulle yhtiölle . Kiinteistöstä myytiin 4 000 m2
yksityiselle Hormigones Alaveses -yritykselle heinäkuussa
1994. Kiinteistön loppuosan ensimmäisen kehitysvaiheen
työt alkoivat tammikuussa 1995 (jolloin alettiin rakentaa
noin 3 000 m2:n teollisuus- ja konttorirakennuksia). Työt
jatkuvat tänä vuonna teollisuuskäyttöön tarkoitetulla 5 400
m2:n lisärakennuksella.

Espanjan hallitus väittää, että kiinteistöstä maksettu hinta
oli markkinahintaa alempi. Vaikka se kiinteistön jakoa
koskevissa asiakirjoissa ilmoitettiin 70 miljoonan pesetan
arvoiseksi, summa kuvastaa vain sen kirjanpitoarvoon
merkittyä hankinta-arvoa. Paljon korkeammista hinta-ar
vioista on esitetty todisteita. Ensimmäinen oli riippu
maton arvio, jonka Tubacex oli tilannut suojatakseen
yrityksen etuja neuvottelujen aikana. Tämä 24 päivänä
toukokuuta 1993 päivätty arvio ei virheen vuoksi sisältänyt
sitä kiinteistön osaa, joka sijaitsi toisella puolen tietä,
mutta arvioidun tontin koko vastasi sitä 69 555 m2:ä, joka
myytiin 1 päivänä heinäkuuta 1993 220 350 000:11a
Espanjan pesetalla. Riippumattomat asiantuntijat tekivät 9

päivänä marraskuuta

1993 Alavan kaupparekisterin

toimeksiannosta uuden, osakeyhtiölain edellyttämän
arvion, koska kiinteistö aiottiin sijoittaa apporttiomaisuu
tena Amurrioko Industrialdeaa perustettaessa. Tällöin
kiinteistön arvoksi katsottiin 260 miljoonaa pesetaa.

päätelmät:

Kiinteistön myynti Baskimaan hallitukselle

Lisäksi Espanjan viranomaiset ovat toimittaneet asiakirjoja
helmikuussa 1995 tehdystä kiinteistön arvioinnista, jonka
suorittivat Amurrion paikallisviranomaiset verotustarkoi
tuksiin siitä hinnasta, jonka Hormigones Alaveses kesä
kuussa 1994 maksoi 4 000 m 2 :n kiinteistöstä .

Menettelyn aloittaessaan komissio ilmoitti, että lehdissä
ilmestyneiden eräiden tietojen perusteella kauppa näytti
tapahtuneen hyvin nopeasti, ilman julkisen tarjous
pyynnön esittämistä, kiinteistö oli kiinnitetty BCI:n

Taulukossa esitetään yhteenveto eri arvioista:
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(Espanjan pesetoissa)

I

Arvio

Arvo/m 2

Arvio toukokuussa 1993

317,25 milj .

5 000/ m2

Myyntihinta kesäkuussa 1993

220,35 milj .

3 168 / m2

Arvio marraskuussa 1993

260

milj .

Verotusarvio helmikuussa 1995

3 738 / m2
4 024/m2

Heinäkuussa 1 994 myydyn 4 000 m2:n hinta

14,4

milj .

3 600 / m 2

Julkisen tarjouspyynnön puuttumisen osalta Espanjan
hallitus väittää, että tavanomainen menetelmä myytäessä
yksityisille yrityksille perustuu suoraan tarjouksen tekoon,
mikä on sekä ostajan että myyjän edun mukaista. Näin
ollen kyse oli tässä tapauksessa asianmukaisesta menette
lystä, jota noudatettiin maksujen keskeytysmenettelyä
käsitelleen tuomarin nimeämien valvojien hyväksymällä

FOGASA ei myönnä lainoja vaikeuksiin joutuneille
yrityksille, mutta huolehtii kaikista yritysten työnteki
jöihin kohdistuvista velvoitteista varoilla, jotka se saa

tavalla.

Kyseisessä tapauksessa yritysten työntekijät vaativat
maksujen keskeytyksen jälkeen FOGASAlta palkkasaata

myöhemmin yrityksiltä takaisin .

viaan . Asiasta käydyissä neuvotteluissa FOGASA, Tubacex

Espanjan hallituksen mukaan vapautettiin kiinteistön
suurimpaan osaan tehdyt BCI:n kiinnitysvakuudet 21
päivänä toukokuuta 1993, koska vastaavat suoritukset (niin
pääoma kuin korotkin) oli jo maksettu kokonaisuudes
saan . Maksut porrastettiin useille vuosille ennen maksujen
keskeytystä kesäkuussa 1992 lukuun ottamatta kolmea
viimeistä erää 960 miljoonan pesetan lainasta, joka oli
peräisin vuodelta 1986; nämä erät (jotka eivät sisältyneet
maksujenkeskeytysmenettelyyn) maksettiin 1 päivänä
heinäkuuta 1992, 1 päivänä lokakuuta 1992 ja 1 päivänä
tammikuuta 1993 . Sosiaaliturvarahasto suostui 3 päivänä
kesäkuuta 1993 sillä myytyyn kiinteistöön olleen pantin
vapauttamiseen, koska sille maksettiin kiinteistökaupan
tuotoilla (tuomarin nimeämien valvojien suostumuksella)
osa sen maksujen keskeyttämistä edeltäneestä saatavasta;
samalla se säilytti sillä olevan pantin laajempaan kiinteis
töalaan (josta myyty osa oli erotettu) ja muuhun omaisuu
teen, joka kattoi lainan .

FOGASAn myöntämät lainat
Menettelyä aloittaessaan komissio ei tiennyt varmasti,
vastasivatko FOGASAn heinäkuussa 1992 (maksujen
keskeytyksen jälkeen) ja vuonna 1994 myöntämien
kahden lainan ehdot markkinaehtoja. Lisäksi komissio
katsoi, että lainojen (kiinteistökiinnityksen muotoisiin)
vakuuksiin liittyviä sopimuksia oli tutkittava lähemmin .
Huomautuksissaan Espanjan hallitus totesi, että lainat
vastasivat täysin FOGASAn voimassaolevia sääntöjä ja että
niihin ei sisältynyt valtion tukea.
FOGASA on itsenäinen, työ- ja sosiaaliministeriön
valvonnassa toimiva laitos, joka saa rahoituksensa työnan
tajainmaksuista. Sen päätehtävä on maksaa konkurssi- ja
kriisiyritysten työntekijöiden palkat ja avustukset.

ja Aceria de Älava allekirjoittivat 10 päivänä heinäkuuta
1992 sopimuksen, jonka mukaan FOGASA maksaisi työn
tekijöille siihenastiset 444 327 300 pesetan suuruiset palk
kasaatavat. Yritykset sitoutuivat maksamaan tämän
211 641 186 pesetan summan takaisin korkojen kera.
Takaisinmaksuaika olisi kahdeksan vuotta ja korko 10
prosenttia vuodessa, joka erääntyisi puolivuosittain
40 998 011 pesetan erinä . Kun palkat oli maksettu työnte
kijöille, vahvistettiin 8 päivänä helmikuuta 1993 tarkis
tettu lainasopimus, jonka mukaan lopullinen lainapääoma
oli 376 194 837 pesetaa ja korko 183 473 133 pesetaa,
jotka tuli maksaa kuudessatoista puolivuotiserässä 9
prosentin korolla 1 päivästä elokuuta 1993 alkaen; takai
sinmaksettavat summat (korot mukaan lukien) olivat
alussa 33 miljoonaa pesetaa ja lopussa 37 miljoonaa
pesetaa (korkojen osuus aleni vähitellen).

Työntekijöiden kanssa tehdyn sosiaalisuunnitelman
seurauksena tehtiin 10 päivänä maaliskuuta 1994 uusi
lainasopimus, joka käsitti 465 727 750 pesetan pääoman ja
197 580 900 pesetan koron . Takaisinmaksuaika oli
kahdeksan vuotta 30 päivästä joulukuuta 1994 alkaen, ja
korko 9 prosenttia. Korot maksettaisiin vasta kolmena
viimeisenä vuotena, ja 71 prosenttia pääoman lyhennyk
sistä erääntyisi vasta 30 päivänä joulukuuta 1998 . Espanjan
viranomaisten mukaan yritys ehdotti tämän sopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen 4 194 839 pesetan maksamista
välittömästi ensimmäisen sopimuksen mukaisesti ja
uusien kiinnitysvakuuksien sopimista tähän liittyen (katso
jäljempänä).

Uusi tarkistettu lainasopimus laadittiin 3 päivänä loka
kuuta 1994. Siinä lopullinen velkapääoma oli 496 491 521
pesetaa ja korot 205 335 378 pesetaa, jotka maksettaisiin
takaisin kahdeksan vuoden kuluessa 30 päivästä joulu
kuuta

1994 alkaen . Korot maksettaisiin vasta kolmen

viimeisen vuoden aikana, ja 70 prosenttia pääomalyhen
nyksistä aloitettaisiin vasta 30 päivänä joulukuuta 1998 .
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Ensimmäisen lainasopimuksen vakuutena oli alun perin 5 päivänä elokuuta 1992 tehty kiinnitys
Llodiossa sijaitsevaan Tubacexin 56 627,64 m2:n kiinteistöön, joka oli kiinnitetty myös BCI:n ja
sosiaaliturvarahaston myöntämien lainojen vakuudeksi. Sitten tämä kiinnitys vapautettiin, ja 16
päivänä helmikuuta 1994 korvattiin Tubacex Taylor Accesorios SA:n (TTA) omistamalla kiinteis
töllä, joka riippumattomassa arviossa oli todettu 800 miljoonan pesetan arvoiseksi, ja 310

miljoonan pesetan arvoisella Aceria de Alavan kiinteistöllä. Espanjan viranomaisten mukaan
nämä kiinteistöt yhdessä (1 110 miljoonaa pesetaa) kattoivat taatut lainat.
Seuraavaan taulukkoon on tiivistetty esitetyt sopimukset ehtoineen :
Pääoma

Korko

Korko

(pesetaa)

(pesetaa)

(%)

10.7.1992

444 327 300

211 641 186

10

8.2.1993

376 194 873

183 473 133

9

Sopimuspv.

Muut ehdot

1. sopimus
40 998 01 1 pesetan tasaerät
Melkein

tasasuuruiset

33—37

miljoonan erät 1.8.1993 alkaen
16.2.1994

372 000 000

154 138 830

9

Tasaerät poistuvat. Ensimmäinen
maksu 30.6.1994. 79 % pääomasta ja
kaikki
korot
alkavat
erääntyä
30.6.1999

2, sopimus
10.3.1994

465 727 750

197 580 900

9

Ensimmäinen

maksu

30.12.1994.

Korot erääntyvät vasta 30.12.1999 .
71 % pääomasta alkaa erääntyä vasta
31.12.1998 .

3.10.1994

469 491 521

205 335 378

Espanjan viranomaiset vakuuttavat, että FOGASA myönsi
lainat 6 päivänä maaliskuuta 1985 annetun kuninkaallisen
asetuksen 505/85 ja 20 päivänä elokuuta 1985 annetun
ministeriön määräyksen mukaisesti; jälkimmäisessä on
kuninkaallisen asetuksen 32 artiklan yksityiskohtaiset
soveltamismääräykset, jolla FOGASA valtuutetaan allekir
joittamaan työntekijöille maksettujen varojen takaisin
maksua koskevia sopimuksia.

Komissio käsittää nämä sopimukset siten, että FOGA
SAlla on täysi vapaus viivyttää tai jakaa takaisinmaksuja
kahdeksan vuoden aikana, kunhan maksuajan pidennys ei
ylitä kuutta kuukautta. Viivästyneistä maksuista on perit
tävä niin sanottu "laillinen korko".

Laillinen korko ensimmäisten sopimusten allekirjoitusai
kana, vuosina 1992 ja 1994, oli 9 prosenttia, mikä vastaa

sopimuksiin kirjattua korkoa. Espanjan viranomaisten
mukaan yritykset ovat noudattaneet tähän asti
kummankin lainasopimuksen lopullisissa versioissa
määrättyjä maksuaikatauluja, mutta eivät ole toimittaneet
tietoja sopimusten aiempien versioiden mukaisista
maksuista.

Ei merkittäviä muutoksia.

Maksujen keskeytyksen lopettaminen

Aloittaessaan menettelyn komissio arvioi, että julkisten
velkojien osallistuminen maksujen keskeytyksen lopetta
miseen voisi sisältää valtion tukea, erityisesti sosiaaliturva
rahaston päätös luopua etuoikeuksistaan, sen velkojen
hallinto ja sosiaaliturvarahaston toiminta (yhdessä julkisen
BCI-pankin kanssa) vapautettaessa yleispanttauksia ja
kiinnityksiä omaisuuteen, jota tarjottiin vakuudeksi vaih
tovelkakirjojen liikkeeseenlaskussa, varsinkin jos otetaan
huomioon että sosiaaliturvarahaston maksujen keskey
tyksen jälkeisistä saatavista oli sovittu Tubacexin kanssa,
minkä seurauksena tarvittiin uusia panttauksia (jotka
sittemmin vapautettiin) ja oli allekirjoitettava uusi
sopimus näiden uusien velkojen järjestelemiseksi .

Espanjan hallitus on huomautuksissaan toimittanut tietoja,
joista käy ilmi, että tuomarin huhtikuussa 1993 nimeä
mien valvojien laatiman lopullisen velkojaluettelon
mukaan Tubacexin velkojen
kokonaismäärä oli

16 932 977 026 pesetaa ja Aceria de Alavan velkojen
kokonaismäärä 3 501 435 639 pesetaa. Etuoikeutetuilla
velkojilla oli saatavia Tubacexilta 2 107 068 319 pesetaa ja
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Aceria de Alavalta 1 065 845 399 pesetaa; noin 2,115
miljardin pesetan (eli noin 12,5 prosentin koko määrästä)
velkojina oli julkisia laitoksia, joista suurin velkoja oli

tyskorkoa

sosiaaliturvarahasto;

Espanjan viranomaisten mukaan sosiaaliturvarahasto on

Sosiaaliturvarahaston saataviin on siten sisältynyt aikai
sempia velkoja (ennen vuotta 1991 ), joista oli peritty
korkoa ja viivästyskorkoa, vuodelta 1991 olevia velkoja
(joihin oli sovellettu määrättyjä viivästyskorkoja) sekä
vuodesta 1992 maksujen keskeyttämishetkeen saakka

soveltanut lainoihin koko ajan laillista korkoa sekä viiväs

kertyneitä velkoja. Näistä muodostuu seuraava taulukko:

sen

saatavat

Tubacexilta

olivat

1 017 877 003 pesetaa ja Aceria de Alavalta 129 521 620
pesetaa.

myöhästyneistä

maksuista

voimassaolevien

määräysten mukaisesti.

(pesetaa)
Tubacex

Aceria de Alava

Saatava, jonka maksuaikaa pidennetty
Pääoma

165 689 700

Korot

88 748 398

Viivästyskorot

50 967 073

Saatavat vuodelta 1991
Pääoma

350 203 353

Viivästyskorot

58 709 151

Saatavat toukokuuhun 1992 asti
Pääoma

303 559 328

94 376 303

Korot

15 229 747

Viivästyskorot

19 915 570

Yhteensä

1 017 877 003

129 521 620

Sosiaaliturvarahasto liittyi velkojien sopimukseen 30 päivänä syyskuuta 1993, kun muut velkojat
olivat hyväksyneet ehdotukset 15 päivän kesäkuuta ja 2 päivän syyskuuta 1993 välisenä aikana.
Kuten menettelyn alussa todettiin, suurin osa sopimuksen sisältämistä veloista oli saatu yksityi
siltä luotonantajilta. Näiden joukossa oli tuntemattomia velkakirjojen omistajia, joiden saatavat
olivat 3 621 198 pesetaa. Espanjan viranomaiset ovat toimittaneet yksityiskohtaisia tietoja näistä
velkojista, ja niistä käy ilmi, että ainakin 85 prosenttia lainasta oli saatu yksityisiltä velkojilta.
Sen vuoksi Espanjan viranomaiset väittävät, että sosiaaliturvarahaston osuus sopimuksessa ei ollut
ratkaiseva.

Sosiaaliturvarahaston saatavat maksettiin seuraavasti :

(pesetaa)
Tubacex

Acería de Álava

Maksu sekillä

227 319 289

28 925 658

Vaihtovelkakirjat (vakuuksin)
(ilman vakuutta)

620 530 000

78 960 000

105 960 000

13 480 000

64 067 714

8 155 962

1 017 877 003

129 521 620

Lainatodistukset
Yhteensä

Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Tubacexin
vaihtovelkakirjat myytiin heinäkuussa 1994, minkä vuoksi
sosiaaliturvarahasto voi periä jäljellä olleen osan velastaan
(tulot olivat 772 186 789 pesetaa). Jäljellä olevat
64 067 714 pesetaa erääntyvät vuosina 2005—2008
neljänä vuotuisena tasaeränä.

Espanjan viranomaisten mukaan sosiaaliturvarahasto päätti
luopua etuoikeutetun velkojan asemastaan ja hyväksyä
sopimuksen seuraavista syistä:

— sosiaaliturvarahastolla oh päätösvalta osallistumisesta
sellaisiin sopimuksiin (kuninkaallinen asetus 1517/91 )
ja niin se oli tehnyt muissakin vastaavissa tilanteissa,
— etuoikeutetun velkojan asema on vain suhteellinen,

— sosiaaliturvarahasto päätteli, että sen olisi hyödylli
sempää rahojensa takaisinsaamiseksi osallistua sopi
mukseen kuin käyttää etuoikeuttaan, joka olisi voinut
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johtaa yritysten selvitystilaan ja niistä seuraaviin
yhteiskunnallisiin ongelmiin,

BCI:n ja FOGASAn) päätöksestä vapauttaa pantit ja Tuba
cexin omaisuuteen tehdyt kiinnitykset, jotka antoivat
yritykselle mahdollisuuden tarjota sitä vakuudeksi vaihto
velkakirjojen liikkeeseenlaskua varten ja varmistaa tällä
tavalla sopimuksen hyväksyminen (näin taattiin 10
miljardia pesetaa vaihtovelkakirjaemission 11,5 miljardin
pesetan kokonaissummasta).

— saatavien mistään osasta ei luovuttu,

rahasto odotti saavansa saatavansa perityksi (kuten
tapahtuikin).

Menettelyn aikana esitettiin myös kysymyksiä sosiaalitur
varahaston (ja muidenkin julkisten velkojien kuten BEX/

Omaisuus

243 029 m2 Amurriossa (lukuun
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Komission saamien tietojen perusteella pantit, kiinni
tykset ja niihin liittyvä omaisuus olivat seuraavat:

Laitos

Vapautuspäivä

BCI

21.5.1993

Sosiaaliturvarahasto

3.6.1993 (osa Baskimaan hallitukselle
myydystä kiinteistöstä) ja 18.11.1993
(maksettu 25.1.1994 toukokuun 1992 ja

ottamatta Aceria de Álavaa)
(mukaan lukien Baskimaan hallituk
selle myydyt 69 555 m2)

toukokuun 1993 välisenä aikana sovit

tujen uusien sitoumusten osalta)
uusi vapautus 25.3.1994
6 270 m 2 Amurriossa

50 627,64 m2 Llodiossa

Sosiaaliturvarahasto

18.11.1993

BCI

18.11.1993

BCI

25.4.1994

Sosiaaliturvarahasto

18.11.1993
(maksettu
takaisin
20.12.1993 toukokuun 1992 ja touko
kuun 1993 välisenä aikana sovittujen
uusien

sitoumusten

osalta,

uusi

vapautus 24.3.1994)
FOGASA

9.3.1994 (korvattu TTA:n ja Aceria de

Alavan kiinteistöillä)
5 879,66 m2 Llodiossa

BCI

25.4.1994

Sosiaaliturvarahasto

18.11.1993 (maksettu joulukuussa 1993
toukokuun 1992 ja toukokuun 1993
välisenä aikana sovittujen uusien sitou
musten osalta, uusi vapautus 24.3.1994).

Vaihtovelkakirjalaina (josta 10 miljardille pesetalle oli
vakuus) laskettiin liikkeeseen 6 päivänä toukokuuta 1994;
tätä toimenpidettä täydennettiin kiinnityksillä, jotka
kattoivat edellä mainitun omaisuuden kokonaisuudessaan

sekä Amurriossa sijaitsevan 1 2 400 m2:n kiinteistön, ja
oikeudella saada pantiksi Tubacex Comercialin ja Aceria

velkojien sopimuksen 5 kohdan perusteella velvollisuus
vapauttaa sille annettu pantti sopimuksessa tarkoitettujen
lainojen osalta. Lisäksi pantit korvattiin itse asiassa sillä
kiinnityksellä, joka annettiin vaihtovelkakirjojen vakuu
deksi, joten sosiaaliturvarahaston edut olivat edelleen
turvatut .

de Alavan osakkeita (yhteensä kolmen miljardin pesetan
määrään asti).
Selittääkseen, miksi sosiaaliturvarahasto toimi kuten toimi,

Espanjan viranomaisten mukaan BCI:n hallussa olleet
kiinnitykset voitiin vapauttaa, koska niitä vastaavat lainat
oli maksettu (mukaan lukien vuosina 1992 ja 1993
maksettu 960 miljoonan pesetan laina, jota maksujen

vaikka Tubacex oli maksujen keskeytyksen jälkeen ottanut
lisää lainaa, minkä vuoksi sosiaaliturvarahasto oli joutunut
sopimaan uusista panteista (jotka myöhemmin taas vapau
tettiin), Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että

keskeytys ei koskenut). Sosiaaliturvarahaston hallussa
olleiden panttien vapauttamisen osalta Espanjan viran

nämä uudet, maksujen keskeytyksen jälkeiseen lainaan
liittyvät pantit korvattiin 22 päivänä maaliskuuta 1994
panttivakuudella, johon sisältyivät kaikki Tubacex Tubos

omaiset ovat ilmoittaneet, että sosiaaliturvarahastolla oli

Inoxidables SA:n, jäljempänä 'TTA', osakkeet sekä koko
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Tubacexin nettoarvoltaan 2,5 miljardin pesetan (riippu
mattoman asiantuntijan arvio) suuruinen ruostumattomien
teräsputkien valmistukseen liittyvä omaisuus, joka on
suurempi kuin lainan vakuudeksi tarvittiin .

osalta, että kuninkaallisella asetuksella 1517/91 11 päivänä
lokakuuta 1991 hyväksytyn sosiaaliturvarahastosta annetun
lain mukaisesti sosiaaliturvarahasto voi sopia maksuaika

tauluista ja maksueristä laillista korkoa soveltaen. Sopimus

Aceria de Alavan kanssa allekirjoitettiin 25 päivänä

Lopuksi Espanjan viranomaiset ilmoittivat maksujen
keskeytyksen jälkeisen velkojen uudelleenjärjestelyn

Acería de Álava

maaliskuuta 1994 ja Tubacexin kanssa 12 päivänä huhti
kuuta 1994 . Ehdot olivat seuraavat:

Pääoma

Korko

(pesetaa)

(%)

274 409 604
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Muut ehdot

Maksu

9

viiden

kuukausierinä,

vuoden

51 %

kuluessa

kasvavina

pääomasta

alkaa

erääntyä vasta viidentenä vuonna.
Tubacex

1 409 957 329

Espanjan hallitus otti kantaa menettelyn aikana tutkit
tuihin seikkoihin ja vastasi myös muiden esittämiin
huomautuksiin siitä, että yritys olisi saanut muita tukia.
Hallitus ilmoitti, että nämä kysymykset eivät kuuluneet
menettelyyn, ja väitti, että tukea ei ollut myönnetty. Itse
asiassa Espanjan viranomaiset pitivät kiinni siitä, että
järkeistämiskustannukset, kuten työvoiman vähentäminen,
oli rahoitettu yrityksen omin varoin (pääoman korotus
2,251 miljardilla pesetalla joulukuussa 1993 ja käyttöomai
suuden myynti). Samoin hallitus totesi, että vaikka Baski
maan hallitus harkitsi mahdollisuutta myöntää sosiaali
tukea Tubacexille Tubacexin, Tubos Reunidosin ja
Productos Tubularesin laajemman rakenneuudistuksen
yhteydessä, ei tässä asiassa ollut vielä tehty mitään

päätöstä. Lopuksi hallitus kiisti syytökset, että TTI olisi

9

I
Kaupan lopullisen hinnan osalta ei valitettavasti järjestetty
julkista pyyntöä tarjouksista, mikä olisi voinut poistaa
kaikki epäilyt siitä, vastasiko myyntihinta markkinahintaa.
Eri asiakirjoissa arvioidaan kiinteistön hinta saatua hintaa
korkeammaksi, ja sen vuoksi komissio katsoo, että ei ole
riittävää syytä päätellä, että hinta ei ylittänyt markkinahin
taa, vaan saattoi jopa alittaa sen . Näin ollen komissio päät
telee, että yritys ei saanut kohtuutonta taloudellista etua ja
että kiinteistön hinta ei sisällä valtion tukea .

FOGASAn myöntämät lainat

saanut laitonta tukea.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella komissio myön
tää, että esitetyt täydentävät huomautukset eivät kuulu
menettelyn alaan, ja koska niitä ei ole täysin todistettu, ei
tällä hetkellä ole riittäviä syitä tutkimusten jatkamiseen .

V

Kuten korostettiin menettelyä aloitettaessa, ei FOGASAn
toimintaa vastaan voida esittää huomautuksia, koska se

perustui vain työntekijöiden laillisiin vaatimuksiin, jotka
koskivat palkkoja, jotka muutoin olisivat jääneet heiltä
saamatta. Tässä mielessä sopimuksiin ei sisältynyt valtion
tukea, vaan menettely oli perustamissopimuksen 3
artiklan j alakohdan mukainen . Katetut kustannukset
muodostavat samoin osan yrityksen tavanomaisista
toimintakustannuksista ja periaatteessa yrityksen on itse
katettava ne omista varoistaan . Mikä tahansa valtion tuki

Komission on päätettävä, sisältävätkö menettelyssä esiin
tuodut eri toimenpiteet perustamissopimuksen 92 artiklan
1 kohdassa ja terästukisäännöissä tarkoitettua valtion
tukea. Käytettävissään olevien tietojen perusteella

näihin kustannuksiin voidaan katsoa tueksi, mikäli yritys
saa siitä taloudellista etua riippumatta siitä, tapahtuuko
maksu suoraan yritykselle vai kanavoidaanko se työnteki
jöille jonkin julkisen laitoksen kautta.

komissio arvioi asiaa seuraavasti :

vastaavat lainat oli maksettu tai katettiin muilla vakuuk

Kuten IV osassa on todettu, on kummankin sopimuksen
korko laillinen, 9 prosenttia. Ratkaistessaan, vastaako tämä
korko tavanomaisia markkinaehtoja, komissio on vastaa
vissa, myös FOGASAn lainoihin liittyneissä tapauksissa,
kuten esimerkiksi komission päätöksessä 91 / 1 /ETY (') ja
valtiontukiasiassa N:o K 56/94 (2) verrannut tätä korkoa
yksityisten pankkien Espanjassa yli kolmen vuoden
lainoista perimään keskikorkoon.

silla, ja että kauppaan saatiin lupa (erityisesti velkojien
etuja edustavilta) valvojilta, komissio voi katsoa, että tähän
kaupan puoleen ei sisälly valtion tukea.

(') EYVL N:o L 5, 8.1.1991 , s. 18
(2) EYVL N:o L 298 , 22.11.1996, s. 14

Kiinteistön myynti Baskimaan hallitukselle
Koska BCI:n hallussa olleet kiinnitykset ja sosiaaliturvara
haston hallussa olleet pantit voitiin vapauttaa, kun niitä
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Espanjan keskuspankin julkaisemien tilastojen mukaan
yksityisten pankkien yli kolmen vuoden lainoista perimä
keskikorko vaihteli kyseisenä ajanjaksona seuraavasti :
1992: 17,28 prosenttia, 1993 : 16,19 prosenttia, 1994: 12,51
prosenttia. Nämä korot, varsinkin ensimmäinen, ovat
huomattavasti korkeampia kuin sopimuksissa käytetyt.
Muutkaan luottoehdot (ensimmäisen ilmeinen uudelleen
järjestely [joka oletettavasti johtui alkuperäissopimuksen
mukaisten maksujen viivästymisestä] ja suurin osa

pääoman

ja

korkojen

lyhennyksistä,

jotka
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miskeino. BCI:n halussa olleet kiinnityksetkin ilmeisesti
voitiin vapauttaa, koska niitä vastaavat lainat oli maksettu .

Komissio päättelee sen vuoksi, että julkisten velkojien ja
erityisesti sosiaaliturvarahaston toiminta vastasi yleistä
käytäntöä eikä tuonut Tubacexille taloudellista etua eikä
siten muodostanut valtion tukea.

olivat

kummankin sopimuksen mukaan ajoitettu painottumaan
laina-ajan loppuun ilmeisesti yrityksen elpymisen helpot
tamiseksi) eivät vastanneet markkinoilla tavanomaisia
ehtoja, varsinkaan jos otetaan huomioon, että lainan
vakuutena oli kiinteistökiinnitys ja että FOGASA olisi
ollut etuoikeutettu velkoja konkurssin tai muiden talou
dellisten vaikeuksien ilmetessä .

Siten on pääteltävissä, että sopimukset sisälsivät perusta
missopimuksen 92 artiklan 1 artiklassa ja terästukisään
nöissä tarkoitettua valtion tukea, ja että tämä tuki oli
laitonta (siitä ei ilmoitettu komissiolle perustamissopi
muksen 93 artiklan 3 artiklan ja terästukisääntöjen 6
artiklan määräysten mukaisesti). Toimenpiteeseen sisälty
neen laittoman tuen tarkkaa määrää on vaikea määritellä,

mutta ainakin se vastaa sitä taloudellista etua, joka syntyi
käytetystä alhaisesta korkokannasta ja jota sovellettiin siitä
hetkestä kun lainat alkuaan myönnettiin.

Kysymys siitä, miksi sosiaaliturvarahasto toimi kuten
toimi, kun maksujen keskeytystä edeltävät velat olivat
kasautuneet, on myös selitetty tyydyttävällä tavalla.
Näiden velkojen hallinta voimassaolevan lainsäädännön
mukaisen uudelleenjärjestelysopimuksen avulla ei näytä
noudattaneen
markkinaehtoja. Kuten
edellä
on
FOGASAn suhteen todettu, yksityisten pankkien yli
kolmen vuoden lainoista perimä keskikorko oli keskus
pankin julkaisemien tilastojen mukaan uudelleenjärjeste

lysopimuksen tekemisen aikaan ( 1994) 12,51 prosenttia,
kun tässä tapauksessa käytetty laillinen korko oli 9
prosenttia. FOGASAn yhteydessä esitettyä perustetta
noudattaen on pääteltävä, että uudelleenjärjestelyyn
sisältyy perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa ja
terästukisäännöissä tarkoitettua valtion tukea, joka on
laitonta, koska sitä ei ole ilmoitettu komissiolle . Kuten

FOGASAn myöntämien lainojen kohdallakin, on vaikea
arvioida laittoman tuen tarkkaa määrää, mutta se vastaa

vähintään taloudellista etua, joka aiheutuu siitä, että uudel
leenjärjestelysopimuksien mukainen korko oli 9 prosent
tia .

Maksujen keskeytyksen lopettaminen
VI

Käytettävissään olevien tietojen perusteella komissio voi
päätellä, että maksujen keskeytys kesäkuussa 1992 ja sen
lopettaminen lokakuussa 1993 olivat toimenpiteitä, joihin
Espanjassa yleisesti maksukyvyttömyystilanteissa nouda
tettavien määräysten mukaisesti ryhdytään . Ei ole epäilystä
siitä, että julkiset velkojat, sosiaaliturvarahasto mukaan
lukien, olivat vähemmistönä ja seurasivat yksityisten

velkojien toimintatapoja hyväksyessään velkojien sopi
muksen, jonka seurauksena velat piti suorittaa osittain
laskemalla liikkeeseen vaihtovelkakirjoja. Vaikka sosiaali
turvarahasto oli etuoikeutettu velkoja eikä sillä ollut
velvollisuutta liittyä sopimukseen (joka allekirjoitettiin
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti), sillä oli
mahdollisuus luopua etuoikeudestaan ja osallistua sopi
mukseen .

Komissio

toteaa,

että

sosiaaliturvarahaston

päätös ei nähtävästi vaikuttanut yksityisten velkojien
päätökseen hyväksyä sopimus eikä siihen liittynyt mitään
lykättyjä vaatimuksia koskevaa ehtoa eikä siitä seurannut
velkojen määrän alentumista; velat maksettiin sen jälkeen
miltei kokonaan, osaksi käteisenä ja osittain myymällä
vaihtovelkakirjoja.

Sosiaaliturvarahaston hallussa olleiden panttien vapautta
minen näyttää olleen pikemminkin välttämätön seuraus
sopimukseen liittymisestä kuin yhteistoiminnan helpotta

Koska komissio on todennut FOGASAn lainasopimusten
ja maksujen keskeytyksen jälkeen tapahtuneen sosiaalitur
varahaston lainan uudelleenjärjestelyn sisältävän laitonta
valtion tukea, komission on päätettävä, soveltuuko tuki
yhteismarkkinoille.

Kun Aceria de Alava on EHTY:n 80 artiklan soveltamis

alaan kuuluva yritys, koska se valmistaa sopimuksen liit
teessä I olevassa luettelossa esiintyviä tuotteita, on
EHTY:n määräyksiä ja terästukisääntöjä sovellettava tässä
käsiteltyihin toimenpiteisiin, jos toimenpiteistä oli yrityk
selle taloudellista etua .

EHTY:n

4

artiklan

c

alakohdassa

kielletään

valtion

muodossa tai toisessa myöntämä tuki ja avustukset. Teräs
tukisäännöissä, jotka neuvosto hyväksyi yksimielisesti
EHTY:n 95 artiklan mukaisesti poikkeuksena 4 artiklan c
alakohdassa olevaan yleiseen kieltoon, annetaan mahdolli
suus katsoa jotkin tukimuodot yhteismarkkinoille soveltu
viksi; tämä koskee tutkimus- ja kehitystoiminnan tukea (2
artikla), ympäristönsuojelun tukea (3 artikla), tukea sulke
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miseen (4 artikla) ja alueellista investointitukea, joka
myönnetään tiettyjä yhteisön alueita koskevien yleisten
tukimääräysten mukaisesti (5 artikla); näistä tukialueista
mikään ei sijaitse Espanjassa. Toimintatuki ja pelastus- ja
rakennemuutostuki ovat samoin kiellettyjä. Näin ollen
eivät tässä käsiteltävät toimenpiteet vastaa mitään sallittua
tukiryhmää.

Tubacexin eduksi toteutetut toimenpiteet kuuluvat
toisaalta myös perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan
soveltamisalaan, koska kyse on toiminnasta, joka ei sisälly
EHTYryn (saumattomien ruostumattomien teräsputkien
valmistus). Kuten menettelyä aloitettaessa todettiin, jäsen

N:o L 8 /23

artiklan 3 kohdan b alakohdassa oleva poikkeus ei myös
kään ole sovellettavissa, koska tuen tarkoitus ei ollut

edistää tärkeää Euroopan yhteistä etua koskevaa hanketta
eikä poistaa Espanjan kansantaloudessa olevaa vakavaa
häiriötä .

Perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakoh
dassa mainitaan poikkeuksesta, joka koskee "tukea tietyn
taloudellisen toiminnan" edistämiseen, jos tuki ei muuta
kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristirii
taisella tavalla . Tubacexin saama tuki voitaisiin Tubacexin

tuen myöntämishetkellä vallinneen taloudellisen tilan

valtioiden on ennakkoon ilmoitettava komissiolle kaikista

huomioon ottaen katsoa kriisiin joutuneelle yritykselle

saumattomien putkien alaa koskevista tukitoimista
eräiden EHTYryn sisältymättömien rauta- ja teräsalojen
valtiontukia koskevien puiteohjeiden (') mukaisesti, joka
asiakirja on laadittu sen tunnustamiseksi, että EHTY:n
ulkopuolelle jäävän teräsalan kilpailu on luonteeltaan
erityisen tuntuvaa ja että suhteet teräksen perusteolli
suuden ja rauta- ja terästeollisuuden välillä ovat hyvin
läheiset, ottaen huomioon että teräsyhtymien tytäryhtiöille
myönnetyt tuet voisivat viime kädessä hyödyttää EHTY:n
mukaista toimintaa ja siten vaikuttaa EHTY-teollisuuden
tukipolitiikkaan .

annetuksi tueksi ja näin ollen sitä voitaisiin arvioida
tämän määräyksen kannalta.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan 1
kohdassa määrätään periaatteesta, jollei sopimuksessa

Komissio katsoo vaikeuksiin joutuneille yrityksille
annetun tuen sisältävän vaaran, että työllisyys- ja työmark
kinaongelmat siirretään niiden avulla jäsenvaltiosta
toiseen . Tämä tukimuoto estää markkinavoimien tavan

omaisen toiminnan, toisin sanoen kilpailukyvyttömien
yritysten poistumisen markkinoilta, sopeuduttaessa kilpai
luedellytysten muutoksiin. Samalla tuki voi vääristää
kilpailua ja jäsenvaltioiden välistä kauppaa vaikuttamalla
tuensaajien hintapolitiikkaan niiden käyttäessä polku
myyntihintoja pysyäkseen markkinoilla.

toisin määrätä, valtion tuki, siltä osin kuin se vaikuttaa

jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja vääristää tai uhkaa
vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan
nonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille .

Kuten komissio korosti menettelyä aloittaessaan, jäsenval
tioiden välillä on Tubacexin valmistamien tuotteiden

kauppaa, ja näin ollen mikä tahansa tuki yritykselle
vahvistaa sen asemaa kilpailijoihin nähden ja vaikuttaa
siten jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja vääristää kilpai
lua .

Käsiteltävänä olevan

tuen

luonteen ja tarkoituksen

huomioon ottaen ei käsiteltävänä olevaan asiaan voida

soveltaa 92 artiklan 1 kohdan periaatteesta tehtäviä poik

keuksia, jotka on lueteltu saman artiklan 2 kohdassa.

Perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan mukaan
voidaan tiettyjä tukia pitää yhteismarkkinoille soveltuvina.
92 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua poik
keusta ei tässä asiassa voida soveltaa, koska yrityksen
sijaintimaakunta ei tule kysymykseen tällaisen tuen osalta,
eivätkä Espanjan viranomaisetkaan ole missään vaiheessa
viitanneet tämän poikkeuksen soveltamiseen . Saman
(') EYVL N:o C 320, 13.12.1988, s. 3

Sen vuoksi komissio on kehitellyt ajan mittaan erityisen
tarkastelutavan, jolla se voi arvioida vaikeuksissa oleville
yrityksille annettuja tukia. Se on esitelty kahdeksannessa
kertomuksessa kilpailupolitiikasta (kohta 227) ja vaikeuk
sissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakennemuutok

seen myönnettäviä valtion tukia koskevissa ohjeissa (2).
Tuki on pidettävä tasolla, joka on yrityksen toiminnan
jatkumisen kannalta tarpeen niin kauan, että ehditään
käynnistää toimenpiteet sen elinkelpoisuuden palauttami
seksi, ja tuen on perustuttava terveeseen rakenneuudistus
suunnitelmaan, joka mahdollistaa yrityksen kannatta
vuuden saavuttamisen pitkällä aikavälillä ja sisältää
sellaisia toimenpiteitä kuin tuotantokyvyn supistamisen,
jolla korvataan kilpailijoille koituvat kielteiset vaikutukset
(erityisesti aloilla, joilla on ylikapasiteettia, kuten tässä
tapauksessa).

Espanjan viranomaiset eivät ole pyrkineet osoittamaan,
että toimenpiteet olisivat pelastus- ja rakennemuutostukea
eivätkä ole toimittaneet todisteita rakenneuudistussuunni

telman olemassaolosta tai Tubacexin toiminnan supistu
misesta markkinoilla . Tämä vahvistaa, että tuen ainoa

tavoite oli antaa yritykselle mahdollisuus jatkaa toimin
taansa .

(2) EYVL N:o C 368 , 23.12.1994, s . 12

N:o L 8/24

I FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

11 . 1 . 97

pesetan velkojen uudelleenjärjestelystä tekemä sopi

VII

Tästä johtuen on pääteltävä, että Tubacexille ja sen tytär

yhtiölle Aceria de Alavalle myönnetty tuki, joka
muodostuu kahdesta FOGASAn lainasta ja sosiaaliturvara
haston lainan uudelleen-järjestelystä maksujen keskey

tyksen jälkeen, on laitonta, koska siitä ei ole ilmoitettu
komissiolle ennalta ja se rikkoo terästukisääntöjä ja perus
tamissopimuksen 93 artiklan 3 kohtaa sekä on soveltu
maton yhteismarkkinoille, koska

— Aceria de Alavalle myönnetty tuki on yhteensoveltu
maton terästukisääntöjen ja siten myös EHTY:n 4
artiklan c alakohdan kanssa,

— Tubacexille myönnetty tuki ei sovellu yhteismarkki
noille perustamissopimuksen 92 artiklan määräysten

mus,

4) sosiaaliturvarahaston ja Tubacexin 1 409 957 329
pesetan velkojen uudelleen-järjestelystä 12 päivänä
huhtikuuta 1994 tekemä sopimus .
2 artikla

Espanja poistaa 1 artiklassa mainituista järjestelyistä tuet
perimällä ne takaisin tai käyttämällä tavanomaisia markki
nakorkoja siitä hetkestä lähtien, jolloin FOGASA alun
perin myönsi lainat tai sosiaaliturvarahaston lainan uudel
leenjärjestelystä maksujen keskeytyksen jälkeen sovittiin ,
ja perii takaisin määrän, joka vastaa markkinakoron ja
tuen lakkaamiseen asti tosiasiallisesti perityn koron välistä
erotusta.

mukaan .

Koska tuet ovat laittomia ja yhteismarkkinoille soveltu
mattomia, ne on maksettava takaisin ja niiden taloudel
liset vaikutukset on poistettava tilanteen palauttamiseksi
ennen tukea vallinneen kaltaiseksi .

Tuki maksetaan takaisin Espanjan lainsäädännön
mukaisia menettelyjä ja säännöksiä noudattaen ja siihen
sisällytetään kertyneet korot. Korkona käytetään tavan
omaista markkinakorkoa, jota käsiteltiin edellä, ja joka
lasketaan tuen myöntämispäivästä todelliseen takaisin
maksupäivään saakka.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
3 artikla
1 artikla

Espanjan

kuningaskunnan

toimenpiteet

Compania

Española de Tubos por Extrusión SA:n, jäljempänä 'Tuba

cex'/ ja Aceria de Alavan hyväksi sisälsivät tukea, joka
myönnettiin laittomasti ja joka perustamissopimuksen 92
artiklan ja päätöksen Nro 3855/91 /EHTY mukaan ei
sovellu yhteismarkkinoille, koska lainasta peritty korko oli
alempi kuin vastaava markkinakorko. Päätös koskee
seuraavia järjestelyjä:

1 ) Fondo de Garantia Salarialin, jäljempänä 'FOGASA',
Tubacexin ja Aceria de Alavan 10 päivänä heinäkuuta
1992 yhteensä 444 327 300 pesetan pääomasta allekir
joittama lainasopimus, jota muutettiin 8 päivänä
helmikuuta 1993 ja 16 päivänä helmikuuta 1994
tehdyillä sopimuksilla (joiden pääomat olivat
376 194 872 pesetaa ja 372 000 000 pesetaa),

Muut tässä menettelyssä perustamissopimuksen 93
artiklan 2 kohdan ja päätöksen 3855/91 /EHTY 6 artiklan
4 kohdan mukaisesti käsitellyt toimenpiteet eli kiinteistön
myynti Baskimaan hallitukselle ja julkisten laitosten (tässä
tapauksessa sosiaaliturvarahaston) osallistuminen maksu
jen keskeytyksen lopettamiseen, eivät sisällä valtion tukea,
ja menettely voidaan tämän vuoksi lopettaa .
4 artikla

Espanjan on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden
kuluessa tämän päätöksen tiedoksi-saamisesta sen tämän
päätöksen täytäntöönpanemiseksi toteuttamat toimenpi
teet .

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

2) FOGASAn, Tubacexin ja Aceria de Alavan 10 päivänä
maaliskuuta 1994 yhteensä 465 727 750 pesetan pää
omasta allekirjoittama lainasopimus, joka muutettiin 3

päivänä lokakuuta 1994 tehdyllä yhteensä 469 491 521
pesetan pääomaa koskevalla sopimuksella,

3) sosiaaliturvarahaston (Seguridad Social) ja Aceria de
Alavan 25 päivänä maaliskuuta 1994 274 409 604

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 1996 .

Komission puolesta
Hans VAN DEN BROEK

Komission jäsen
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N:o L 8 /25

KOMISSION PAATOS,

tehty 17 päivänä joulukuuta 1996,
erityisistä yhteisön rahoitusosuuksista Newcastlen taudin hävittämiseksi Portu
galista
(Ainoastaan portugalinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(97/22/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

— 50 prosenttia Portugalille aiheutuneista kuluista siipi
karjan teurastuksen tai hävittämisen tai siipikarjatuot
teiden hävittämisen hyvittämiseksi omistajalle sovel
tuvin osin ;

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista

26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen
90/424/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 3
artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo, että

Newcastlen tautia esiintyi Portugalissa vuonna 1995; tämä
tauti on vakava uhka yhteisön siipikarjalle ja auttaakseen
taudin hävittämistä mahdollisimman nopeasti yhteisöllä
on mahdollisuus hyvittää kärsityt menetykset,
heti kun Newcastlen taudin esiintyminen oli virallisesti
vahvistettu, Portugalin viranomaiset toteuttivat tarpeelliset

toimenpiteet, jotka luetellaan päätöksen 90/424/ETY 3
artiklan 2 kohdassa; Portugalin viranomaiset ilmoittivat
tällaiset toimenpiteet,

yhteisön rahoitustukea koskevat edellytykset täyttyivät, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän

,

— 50 prosenttia Portugalille aiheutuneista kuluista omai
suuden ja tarvikkeiden puhdistamiseksi ja desinfioimi
seksi;

— 50 prosenttia Portugalille aiheutuneista kuluista saas
tuneiden rehun ja varusteiden hävittämisen hyvittämi
seksi omistajalle .
2 artikla

1 . Yhteisön rahoitusosuus myönnetään sen jälkeen kun
todistusasiakirjat on toimitettu.
2. Portugalin on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitetut asia
kirjat kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen
ilmoittamisesta .

3 artikla

eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

Tämä päätös on osoitettu Portugalin tasavallalle .

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996 .

1 artikla

Komission puolesta

Portugali saa vastaanottaa yhteisön rahoitustukea vuonna
1995 puhjennutta Newcastlen tautia varten. Yhteisön

Franz FISCHLER

rahoitustuen on oltava:

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 19
(2) EYVL N:o L 168 , 2.7.1994, s . 31
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KOMISSION PAATOS,

tehty 17 päivänä joulukuuta 1996,
erityisistä yhteisön rahoitusosuuksista Newcastlen taudin hävittämiseksi Tans
kasta

(Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(97/23/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

— 50 prosenttia Tanskalle aiheutuneista kuluista siipi
karjan teurastuksen tai hävittämisen tai siipikarjatuot
teiden hävittämisen hyvittämiseksi omistajalle sovel
tuvin osin;

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista
26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen
90/424/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 3
artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo, että

Newcastlen tautia esiintyi Tanskassa vuonna 1995; tämä
tauti on vakava uhka yhteisön siipikarjalle ja auttaakseen
taudin hävittämistä mahdollisimman nopeasti yhteisöllä
on mahdollisuus hyvittää kärsityt menetykset,
heti kun Newcastlen taudin esiintyminen oli virallisesti
vahvistettu, Tanskan viranomaiset toteuttivat tarpeelliset
toimenpiteet, jotka luetellaan päätöksen 90/424/ETY 3
artiklan 2 kohdassa; Tanskan viranomaiset ilmoittivat

tällaiset toimenpiteet,
yhteisön rahoitustukea koskevat edellytykset täyttyivät, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän

— 50 prosenttia Tanskalle aiheutuneista kuluista omai
suuden ja tarvikkeiden puhdistamiseksi ja desinfioimi
seksi;

— 50 prosenttia Tanskalle aiheutuneista kuluista saastu
neiden rehun ja varusteiden hävittämisen hyvittämi
seksi omistajalle .
2 artikla

1 . Yhteisön rahoitusosuus myönnetään sen jälkeen kun
todistusasiakirjat on toimitettu .
2.

Tanskan on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitetut asia

kirjat kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen
ilmoittamisesta.

3 artikla

eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle .

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

1 artikla

Tanska saa vastaanottaa yhteisön rahoitustukea vuonna
1995 puhjennutta Newcastlen tautia varten . Yhteisön
rahoitustuen on oltava:

(') EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s . 19
(2 EYVL N:o L 168 , 2.7.1994, s . 31

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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N:o L 8 /27

KOMISSION PAÄTOS,
tehty 17 päivänä joulukuuta 1996,
Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymiseh
toja koskevan asiakirjan 138 artiklan täytäntöönpanoon liittyvän Itävallan
ohjelman hyväksymisestä tehdyn päätöksen 95/32/EY muuttamisesta viidennen
kerran

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(97/24/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymis
asiakirjan ja erityisesti sen 138 artiklan,

vuodesta 1996 voidaan parhaiten määritellä myöhem
mässä vaiheessa; kaikkien tuotteiden tukihakemukset ovat

liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 138 artiklan mukaisia;
tuen jakaminen alueittain on uudistetun yhteisen maata
louspolitiikan periaatteiden mukaista ja se voidaan katsoa
soveltuvaksi,

sekä katsoo, että

Itävalta toimitti 8 päivänä marraskuuta 1994 liittymisasia
kirjan 143 artiklan mukaisesti komission tiedoksi Itävallan

ON TEHNYT TÄMÄN PAATOKSEN :

ohjelman 138 artiklan tuen täytäntöönpanosta useiden

1 artikla

tuotteiden osalta vuosien 1995— 1999 aikana,

tämä ohjelma, sellaisena kuin se on muutettuna 16
päivänä joulukuuta 1994 päivätyllä kirjeellä, hyväksyttiin
komission päätöksellä Nro 95/32/EY ('); tätä päätöstä
muutettiin
komission
päätöksillä
95/209/EY (2),
95/41 6/EY f), 96/38/EY (4) ja 96/ 140/EY (5),
29 päivänä lokakuuta 1996 päivätyssä kirjeessään Itävalta
pyysi komissiolle liittymisasiakirjan 143 artiklan mukai
sesti lupaa tämän ohjelman muuttamisesta edelleen; tätä
pyyntöä muutettiin 3 päivänä joulukuuta 1996 päivätyllä
kirjeellä, ja

pyyntö koskee useiden hedelmien ja vihannesten tukea
vuodesta 1996; päätöksessä 96/38/EY määrätään, että
hedelmien ja tiettyjen vihannesten tuen enimmäistaso

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o L 43, 25.2.1995, s. 53
N:o L 131 , 15.6.1 995, s. 34
N:o L 242, 11.10.1995, s. 21

N:o L 10, 13.1.1996, s. 46

l5) EYVL N:o L 32, 10.2.1996, s. 33

Korvataan päätöksen 95/32/EY liite tämän päätöksen liit
teellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Itävallan tasavallalle.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE

(Itävallan sillinkeinä)
Tuen enimmäismäärä tuotteille ,

jotka on tuotettu alla olevina vuosina

Tuote

1995

Peltokasvit (')

3 700/ha

Rehuvilja

2 400/ha

Durumvehnä

6 000/ha

Valkuaiskasvit

2 400/ha

öljypellava

6 000/ha

1996

1997

1998

1999

2000

Pellonpoisto
— tavanomainen

1 000/ha

— uudistuvat raaka-aineet

2 000/ha

Lehmänmaito :

1 070/tonni

65 %

40 %

15 %

vuoden
1995

vuoden
1995

vuoden
1995

määrästä

määrästä

määrästä

90 %

80 %
vuoden

0 %
vuoden

0 %
vuoden

1995

1995

määrästä

määrästä

0 %
vuoden

Tärkkelysperuna (2):
— hintaluokka Ai

362/tonni

— hintaluokka A2

362/tonni

— hintaluokka B

200/tonni

Humala

8 500/ha

Lihotusporsaat

80/eläin

Emakot

1 400/eläin

Tuotantovalvonnassa olevat emakot

2 500/eläin

Nuoret nautaeläimet

3 000/eläin

Lihotuskananpojat

1,10/eläin

Kalkkunat

5,00/eläin

Lihotuspoikaset

0,08 /eläin

Lihotussiipikarjan vanhemmat

2,30/eläin

Nuoret munivat kanat

7,50/eläin

Täysikasvuiset munivat kanat

63,40/eläin

Munintarodun poikaset

2,40/eläin

70 %

60 %
vuoden

1995

1995

vuoden
1995

1995

1995

määrästä

määrästä

määrästä

määrästä

määrästä

0 %
vuoden

0 %
vuoden

vuoden

100 %

61,5 %

23,1 %

vuoden

vuoden

vuoden

1995

1995

1995

1995

1995

määrästä

määrästä

määrästä

määrästä

määrästä

Rehukasvien siemenet (3):

— Veriapila, puna-apila

4 951 /ha

— Sinimailanen

6 144/ha

— Raiheinä (French rye-grass)
— Keltakaura (Golden /yellow oat grass)
— Nurmipuntarpää

8 500/ha

— Koiranheinä

5 195/ha

— Timotei , ketotähkiö

4 715/ha

— Nurminata

4 924/ha

5 481 /ha
8 500/ha

— Italianraiheinä

3 480 /ha

— Raiheinä (Bastard rye-grass)
— Aitohunajakukka (California bluebell)
— Poa alpina

3 192/ha

7 500/ha
8 500/ha

80 %

50 %

0 %

vuoden
1995

vuoden
1995

vuoden
1995

0 %
vuoden
1995

0 %
vuoden
1995

määrästä

määrästä

määrästä

määrästä

määrästä
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N:o L 8 /29

(Itävallan sillinkeinä)
Tuote

l
l

Tuen enimmäismäärä tuotteille,

jotka on tuotettu
1996

1995

alla olevina vuosina

1997

1998

1999

2000

1

Muut siemenet:

Il

— Suurisiemenisten palkokasvien
siemenet (4)
— Rehurapsi

6 500/ha

— Kukkien siemenet

6 000/ha

6 000 /ha

Il\
I
I

Yrttikasvit, lääkekasvit ja muut vähän
viljellyt kasvit (s)

65 %
> vuoden

6 000 / ha

Kurpitsat:

40 %

15 %
vuoden

1995

vuoden
1995

1995

1995

vuoden
1995

määrästä

määrästä

määrästä

määrästä

määrästä

I

— paksukuoriset

6 000/ha

— ohutkuoriset

4 700/ha

0 %

I

I

13 200/ha (6)

Muut jalostukseen tarkoitetut vihannekset

0 %
vuoden

>

Muut vihannekset, ei jalostukseen tarkoi

I

\

I I

tetut:

35 400/ha (6)

— avomaa

l I

— muut:

— laajaperäinen
— pienimuotoinen

480 000/ha (6)
142 000/ha (6)

Omenansukuiset hedelmät

25 900/ha (6)

Muut hedelmät

31 000/ha (6)

Hedelmät:

I

ks .

i

alla

--

3

1

— Mansikka FM

70 750/ha

— Mansikka SPF

42 450/ ha

— Kirsikka

37 850/ ha

— Aprikoosi

28 700/ ha

— Persikka

28 100/ha

ks .

— Punaherukka FM

yllä

— Syötäväksi tarkoitetut päärynät

I
I

24 250/ha

33 000/ ha

— Luumu

/

Vihannekset (lukuun ottamatta kurpitsaa):

1

määrästä

määrästä

määrästä

> 1996
määrästä

Il

/

54 950/ ha

— Parsakaali FL (GH, FH, VA)

71 050/ha

— Kiinankaali FL, GH, FH, VA

34 850/ha

— Jäävuorisalaatti FH, GH

— Endiivi GH, FH

lil
lil
Ill

— Tarhapapu FL
— Tarhapapu GH, FH

— Tarhaherne FL, GH, FH

0 %
vuoden
1996

>

68 250/ha

— Tarhaherne VA

0 %
vuoden
1996

31 600/ha

— Piparjuuri GH, FH

— Tarhapapu VA

23,1 %
vuoden
1 996

38 550/ ha

— Piparjuuri FL (VA)

— Endiivi FL (VA)

61,5 %
vuoden

40 750/ ha

— Hapankirsikka

— Jäävuorisalaatti FL (VA)

\\

21 750/ha

— Punaherukka VA

— Syötäväksi tarkoitetut omenat

I
li

Il
li
I

199 400 / ha

Il

71 600/ha

I

62 850 / ha
73 250/ ha

li

lil

51 600/ha

I

lil
lil

55 250/ ha

II
\\

lil
Ill

6 600/ha

||

25 400/ ha

\\

10 150/ ha
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(Itävallan fiilinkeinä)
Tuen enimmäismäärä tuotteille,

jotka on tuotettu alla olevina vuosina

Tuote

L

1995

1996

— Kurkku GH, FH (9—13)0
— Kurkku GH, FH ( 14—18)0
— Kurkku GH, FH ( 19—23)0

I

— Kurkku GH, FH (24—28)0
— Kurkku GH, FH (> 29)0

I

1999

2000

209 000/ha
326 600/ ha
457 200 /ha

653 200/ha
979 750/ ha
66 850/ha

— Kurkku VA

173 900/ ha

— Lehtisalaatti GH, FH

— Lehtisalaatti FL (VA)

74 000/ ha

— Kukkakaali FL (GH, FH)

45 400/ ha
36 100/ha

— Kukkakaali VA

\
\
\
\
||
\

— Porkkana GH, FH
— Porkkana FL

— Porkkana VA

— Kaali FL (GH, FH, VA)

Kyssäkaali FL (VA)
Kyssäkaali GH, FH
Ruusukaali FL (GH, FH, VA)
Paprika VA
Paprika FL
Paprika GH, FH ( 16—19)0
Paprika GH, FH (20—23)0
Paprika GH, FH (24—27)0
Paprika GH, FH (28—31)0
Paprika GH, FH (> 32)0

47 850/ ha
23 000/ ha

21 700/ha
45 900/ ha
72 300/ ha

179 250/ha
50 850/ ha
42 650/ ha

ll

101 050/ ha

168 400/ha

> ks.
alla

264 650/ha

61,5 %

23,1 %

0%

0%

360 850/ha

vuoden

vuoden

vuoden

vuoden

384 900/ha

| määrästä
1996

457 100/ ha

— Retiisi FH, GH

22 5 750/ ha

— Retiisi FL (VA)

85 850/ha

— Punajuurikas FL (GH, FH)
— Punajuurikas VA
— Punakaali FL (GH, FH)

55 900/ha

48 450/ ha

— Punakaali VA

26 200/ ha

17 100/ha

157 750 /ha

— Valkosipuli FL (VA)
— Valkosipuli GH, FH
— Selleri FL (GH, FH)

690 100/ha
65 450/ ha

— Selleri VA

38 450/ ha

— Pinaatti FL (GH, FH)

76 800/ ha

— Pinaatti VA

10 150 / ha

88 450/ ha

— Tomaatti FL

— Tomaatti GH, FH ( 16—19)0

210 900/ha

— Tomaatti GH, FH (20—23) 0
— Tomaatti GH, FH (24—27)0
— Tomaatti GH, FH (28—31)0

295 300/ ha
379 650/ ha

464 000/ha

548 400/ha

— Tomaatti GH, FH (> 32)0
— Valkokaali FL (GH, FH)

47 700 / ha

20 150/ ha

— Valkokaali VA

— Sipuli FL (GH, FH, VA)

1998

34 100/ ha

— Kurkku FL

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1997

33 250/ha
>

1996

määrästä

1996

määrästä

1996

määrästä
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Tuoremarkkinoille suunnattu tuote

SPF

Itsepoimittuna

FL
GH
FH

Avomaa
Kasvihuone
Muovitunnelissa kasvatettu

VA

Jalostettavaksi

(') Lukuun ottamatta rehuviljaa, durumvehnää, valkuaiskasveja, öljypellavaa, tärkkelysperunoita, kaikkia siemenviljoja, hedelmiä ja vihanneksia, yrttikasveja, lääkekasveja ja
muita vähän viljeltyjä kasveja .

(2) Tärkkelyspitoisuus 18 prosenttia.

(3) Itävalta toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että vuotuisen keskiarvon pohjalta tuettavien siementen määrät kunkin lajin osalta eivät ole suurempia kuin
liittymistä edeltäneinä tavallisina vuosina ilmoitetut määrät.
(4) Lukuun ottamatta palkokasveja, joita jo tuetaan asetuksen (ETY) N:o 1765/ 92 ja (ETY) N:o 762/85 mukaisesti .
f5) Ainoastaan sadoille, joille myönnettiin vuonna 1994 vähintään 6 000 Itävallan sillingin kiinteä palkkio hehtaaria kohti; syötäväksi tarkoitetuille auringonkukansiemenille
(gestreiftsamige Sonnenblumen) ei voida myöntää tukea.
(6) Painotettu keskiarvo: jokaisen tuotteen tukimäärä on asetettu tätä keskiarvoa noudattaen. Itävallan viranomaisten on varmistettava näissä rajoissa, ettei tuki ylitä yhdenkään
tuotteen osalta tuen alentumista vuodesta 1994 .

F) Tuotannon kesto viikkoina .

Nro L 8/32
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OIKAISUJA
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 2991/94, annettu 5 päivänä joulukuuta 1994, levitet
täviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, erityispainos 1994, 03., nide 65)
Sivu 86, 5 artikla, 2 kohta, a alakohta:

Oikaistaan:

". . . maininta 'kevyempi' liitteessä . .

seuraavasti:

". . . maininta 'vähemmän rasvaa' liitteessä . . .".

Sivu 86, 5 artikla, 2 kohta, toinen alakohta:

Oikaistaan:
seuraavasti:

"Ilmaisulla 'kevyempi' ja . . . ilmaisut 'kolme neljäsosaa' ja 'puoli'."
"Ilmaisulla 'vähemmän rasvaa' ja . . . ilmaisut '60' ja '40'.".

Sivu 86, 6 artikla, 3 kohta, toinen virke:

Oikaistaan:
seuraavasti

"Valvonta kohdistuu myyntituotteeseen ja joko . .
"Valvonnan tulee kohdistua valmiiseen tuotteeseen asti ja joko . . .".

Liite, A kohta, 1 alakohta, Tuoteryhmät-sarake:
Oikaistaan:
seuraavasti:

"... ja rasvattoman . . .".
"... ja maidon rasvattoman . . .".

Liite, C kohta, 3 alakohta, Tuoteryhmät-sarake:
Oikaistaan:
seuraavasti:

"Kasvis- ja/tai . . ."
"Kasvi- ja/tai . . .".
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