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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1915/2000,
annettu 8 päivänä syyskuuta 2000,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontĳärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1498/98 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä
esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi annettu 8 päivänä
syyskuuta 2000, komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
999
052
628
999
052
628
999
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
508
512
528
720
800
804
999
052
388
999
052
999
052
064
066
068
400
999

75,0
75,0
85,5
142,3
113,9
58,1
96,2
77,2
57,1
76,6
62,4
65,4
72,6
41,6
176,0
96,7
71,6
57,4
69,9
69,9
59,2
66,1
192,9
68,4
81,9
88,8
64,7
76,8
102,0
102,0
71,3
49,2
69,5
52,4
138,9
76,3

0707 00 05

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2543/1999 (EYVL L 307, 2.12.1999, s. 46) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1916/2000,
annettu 8 päivänä syyskuuta 2000,
ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 530/1999 täytäntöönpanosta ansioiden rakennetta koskevien tietojen määrittelyn ja toimittamisen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista
rakennetilastoista 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 (1) ja erityisesti sen 11
artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tietojen määrittely ja jaottelu
Jäsenvaltiot toimittavat asetuksen (EY) N:o 530/1999 6 artiklan
mukaisesti tämän asetuksen liitteessä I lueteltuja muuttujia
koskevat tiedot.
Muuttujien määritelmistä säädetään tätä tarkoitusta varten
tämän asetuksen liitteessä II.
2 artikla
Tulosten toimittamisessa noudatettava tekninen muoto

(1)

Asetuksen (EY) N:o 530/1999 11 artiklan mukaisesti
täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tarpeen toimitettavien
tietojen määrittelyn ja jaottelun sekä tulosten toimittamiseen soveltuvan teknisen muodon osalta.

Tulosten toimittamisessa noudatettavasta teknisestä muodosta
säädetään tämän asetuksen liitteessä III.
3 artikla
Voimaantulo

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston
päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (2) perustetun tilastoohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Pedro SOLBES MIRA

Komission jäsen

(1) EYVL L 63, 12.3.1999, s. 6.
(2) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.
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LIITE I
MUUTTUJIEN LUETTELO

1

Tiedot paikallisesta yksiköstä, johon otokseen poimitut palkansaajat kuuluvat

1.1

Alue alueellisten yksiköiden nimikkeistön (NUTS) mukaisesti

1.2

Sen yrityksen koko, johon paikallinen yksikkö kuuluu

1.3

Toimiala neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3037/90 (1) vahvistetun Euroopan yhteisöjen tilastollisen teollisuuden
yleisen toimialaluokituksen (NACE Rev. 1) mukaisesti.

1.4

Taloutta ja rahoitusta koskevan määräysvallan muoto komission direktiivissä 80/723/ETY (2) tarkoitetussa merkityksessä

1.5

Kuuluuko pääosa tarkasteltavana olevan yksikön palkansaajista voimassa olevien palkkaa koskevien työehtosopimusten piiriin

1.6

Paikallisessa yksikössä työskentelevien palkansaajien kokonaismäärä (vapaaehtoinen)

1.7

Yrityksen tuotteiden pääasialliset markkinat (vapaaehtoinen)

1.8

Yritysryhmän koko (vapaaehtoinen)

1.9

Yritysryhmän määräysvaltaisen yksikön kotipaikkavaltio (vapaaehtoinen).

2

Jokaisesta otokseen sisältyvästä palkansaajasta ilmoitettavat tiedot

2.1

Sukupuoli

2.2

Ikä

2.3

Ammatti kansainvälisen ammattiluokituksen mukaisesti (International Standard Classification of Occupations,
ISCO-88 (COM))

2.4

Johto- tai valvontatehtävät (vapaaehtoinen)

2.5

Ylin suoritettu koulutustaso kansainvälisen koulutusluokituksen mukaisesti (International Standard Classification
of Education, ISCED 97)

2.6

Palvelusaika yrityksessä

2.7

Koko- tai osa-aikaisuus

2.8

Työsopimuksen tyyppi

2.9

Kansalaisuus (vapaaehtoinen)

2.10

Työvoimapoliittisten toimien piiriin kuuluminen (vapaaehtoinen)

2.11

Katkokset työurassa nykyisessä työnantajayrityksessä (vapaaehtoinen)

3

Ansioita, palkallisia työtunteja sekä poissaolopäiviä koskevat tiedot

3.1

Edustavan kuukauden kokonaisbruttoansio

3.1.1

Ansiot ylityöstä

3.1.2

Vuorotyöstä maksetut erityiskorvaukset

3.2

Viitevuoden kokonaisbruttoansio

3.2.1

Bruttomääräisten vuosiansioiden perustana olevien viikkojen/kuukausien määrä

3.2.2

Vuosittaiset lisäpalkkiot yhteensä

3.2.2.1 Määräajoin maksetut lisäpalkkiot, joita ei ole maksettu jokaisella palkanmaksujaksolla (vapaaehtoinen)
3.2.2.2 Tuottavuuden perusteella maksetut vuosittaiset lisäpalkkiot (vapaaehtoinen)
3.2.2.3 Voitonjakoon liittyvät vuosittaiset kannustinlisät (vapaaehtoinen)
3.3

Työnantajan palkansaajan puolesta suorittamat pakolliset sosiaaliturvamaksut ja verot (vapaaehtoinen)

3.3.1

Pakolliset sosiaaliturvamaksut (vapaaehtoinen)

3.3.2

Verot (vapaaehtoinen)

3.4

Palkallisten työtuntien määrä edustavan kuukauden aikana (tai tavanomaisen työkuukauden aikana)

(1) EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1.
(2) EYVL L 195, 29.7.1980, s. 35.
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3.4.1

Palkallisten ylityötuntien määrä edustavan kuukauden aikana

3.5

Vuosittaiset poissaolopäivät

3.5.1

Vuosittaiset vuosilomapäivät (lukuun ottamatta sairaslomapäiviä)

3.5.2

Vuosittaiset sairaslomapäivät (vapaaehtoinen)

3.5.2.1 Vuosittaiset sairaslomapäivät, joista työnantaja on maksanut korvauksen (vapaaehtoinen)
3.5.2.2 Vuosittaiset sairaslomapäivät, joista työnantaja ei ole maksanut korvausta (vapaaehtoinen)
3.5.3

Vuosittain ammatilliseen koulutukseen käytetyt päivät (vapaaehtoinen)

3.6

Vuosiarvio luontoismuotoisista korvauksista (vapaaehtoinen)

4

Estimointikertoimet

4.1

Paikallisten yksiköiden estimointikerroin

4.2

Työntekijöiden estimointikerroin
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LIITE II
MUUTTUJIEN MÄÄRITELMÄT

1

Tiedot paikallisesta yksiköstä, johon otokseen poimitut palkansaajat kuuluvat
Ansioiden rakennetta koskevien tilastojen laatiminen perustuu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 696/93 (1) määritelmien mukaisiin paikallisiin yksiköihin ja yrityksiin, ja sen tarkoituksena on antaa tietoja koon ja päätoimialan
mukaan luokiteltujen, vähintään kymmenen työntekijän yritysten palveluksessa olevista työntekijöistä. Tilastot
kattavat Euroopan yhteisöjen tilastollisen teollisuuden yleisen toimialaluokituksen (jäljempänä NACE Rev. 1 )
pääluokkien C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N ja O kaikki toimialat. Tietojen toimittaminen pääluokkien M, N ja O
toimialoista on kuitenkin vapaaehtoista ajanjaksolla 2001—2002.

1.1

Paikallisen yksikön sijaintialue alueellisten yksiköiden nimikkeistön (NUTS) 1-tasolla ilmoitettuna

1.2

Sen yrityksen koko, johon paikallinen yksikkö kuuluu, seuraavien kokoluokkien mukaisesti ilmoitettuna: 10—49,
50—249, 250—499, 500—999 tai vähintään 1 000 työntekijää

1.3

Paikallisen yksikön toimiala NACE Rev. 1:n 2-numerotason koodilla ilmoitettuna

1.4

Taloutta ja rahoitusta koskevan määräysvallan muoto direktiivissä 80/723/ETY tarkoitetussa merkityksessä
Direktiivin 80/723/ETY (annettu jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta) mukaan ”julkisilla yrityksillä” tarkoitetaan kaikkia yrityksiä, joiden suhteen julkiset viranomaiset käyttävät
suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yrityksen sääntöjen perusteella.
Julkisten viranomaisten oletetaan käyttävän määräysvaltaa (tai valvontavaltaa) yrityksen suhteen, jos niillä on
suoraan tai välillisesti
— enemmistö yrityksen merkitystä pääomasta (> 50 %), tai
— hallussaan yrityksen osakkeiden äänimäärän enemmistö taikka mahdollisuus asettaa enemmän kuin puolet
yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä.
Jotta määräysvaltaa tosiasiassa käyttävä yksikkö voitaisiin yksilöidä, on tarvittaessa tutkittava omistussuhteiden
koko ketjua.
Yritykseen kohdistuva määräysvalta ilmoitetaan kuuluvaksi johonkin seuraavista luokista:
— julkinen määräysvalta,
— yksityinen määräysvalta,
— jaettu määräysvalta.

1.5

Kuuluuko pääosa tarkasteltavana olevan yksikön palkansaajista voimassa olevien palkkaa koskevien työehtosopimusten piiriin
Palkkaa koskeva työehtosopimus voi olla:
— valtakunnallinen tai keskusjärjestöjen välinen sopimus, joka kattaa useiden alojen työntekijöitä ja jonka
yleensä allekirjoittavat yksi tai useampi ammattiliittojen keskusjärjestö ja yksi tai useampi valtakunnallinen
työnantajajärjestö,
— alakohtainen sopimus, jolla vahvistetaan työehdot kaikille tai suurimmalle osalle tietyllä alalla tai taloussektorilla työskentelevistä työntekijöistä ja toimihenkilöistä,
— sopimus, joka kattaa yksittäisiä aloja yksittäisillä alueilla,
— tietyn yksittäisen yrityksen tai työnantajan kanssa tehty sopimus, jonka piiriin kuuluvat vain kyseisen
työnantajayrityksen palveluksessa olevat työntekijät yrityksen koosta riippumatta; sopimus voi kattaa vain
tietyt yrityksen paikalliset yksiköt tai työntekijäryhmät,
— sopimus, joka kattaa ainoastaan tietyn paikallisen yksikön työntekijät,
— mikä tahansa muu sopimus.
Vastaukseksi olisi annettava ”kyllä”, jos enemmän kuin 50 prosenttia paikallisen yksikön työntekijöistä kuuluu
jonkin edellä mainitun tyyppisen palkkaa koskevan työehtosopimuksen piiriin.
Kansalliset toimistot voivat pyytää työehtosopimustyyppiä koskevien tietojen sijasta tiedot sovellettavista työehdoista ja määrittää saatujen tietojen perusteella, minkätyyppisestä työehtosopimuksesta on
kysymys.

(1) EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1.
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Paikallisessa yksikössä työskentelevien palkansaajien kokonaismäärä (vapaaehtoinen)
Palkansaajien lukumäärän olisi vastattava tilastointia varten ylläpidettävän yritysrekisterin sisältämiä tietoja.

1.7

Yrityksen tuotteiden pääasialliset markkinat (vapaaehtoinen)
Tiedot kerätään yrityksen tuotteiden pääasiallisista markkinoista ja ilmoitetaan seuraavasti:
— paikalliset tai alueelliset markkinat,
— kansalliset markkinat,
— Euroopan unionin markkinat,
— maailmanmarkkinat.
Tavoitteena on selvittää, mitkä ovat yrityksen tärkeimmät markkinat (vastausvaihtoehdoista valitaan vain yksi).

1.8

Yritysryhmän koko (vapaaehtoinen)
Yritysryhmä on tilastoyksiköistä annetussa asetuksessa (ETY) N:o 696/93 määritelty tilastollinen yksikkö. Yritysryhmää olisi tarkasteltava maailmanlaajuisella tasolla. Paikallinen yksikkö kuuluu useimmissa tapauksissa yritykseen, johon kotimaisella tai ulkomaisella ryhmällä ei ole määräysvaltaa. Jos paikallinen yksikkö kuuluu yritysryhmään, tämä on yleensä yleisesti tiedossa. Käytännön ohjeena voidaan antaa, että vastaaja voi tutkia, onko hänen
edustamansa yrityksen tilinpito kokonaisuudessaan konsolidoitu sellaisen yritysryhmän tilinpitoon, johon yritys
kuuluu.

1.9

Yritysryhmän määräysvaltaisen yksikön kotipaikkavaltio (vapaaehtoinen)
Yritysryhmän määräysvaltainen yksikkö on tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä oikeudellinen yksikkö kansantalouden tilinpidon vuoden 1993 painoksen 4.30 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Ilmoitettava sijaintimaa on
tämän yksikön sijaintivaltio, joka on usein sama kuin tarkasteltavana olevan paikallisen yksikön sijaintivaltio.
Käytännön ohjeena voidaan antaa, että kohdassa ilmoitetaan koko yritysryhmän konsernitilinpäätöksen julkaisseen oikeudellisen yksikön kotipaikkavaltio.

2

Jokaisesta otokseen sisältyvästä palkansaajalta ilmoitettavat tiedot
Palkansaajia ovat kaikki ne, joilla on työsopimus suoraan yrityksen tai paikallisen yksikön kanssa ja jotka saavat
työstään korvausta työn luonteesta, tehtyjen työtuntien määrästä (osa- tai kokoaikaisuus) tai työsopimuksen
kestosta (määräaikainen tai kestoltaan määrittämätön) riippumatta. Etätyöntekijät (1) olisi sisällytettävä palkansaajiin vain, jos on nimenomaan sovittu, että etätyöntekijä saa korvauksen tehtyjen työtuntien määrän perusteella.
Palkansaajien olisi luettava myös oppisopimuskoulutuksessa olevat ja harjoittelijat.
Seuraavia henkilöryhmiä ei pitäisi sisällyttää palkansaajiin:
— perheenjäsenensä yrityksessä työskentelevät henkilöt,
— etätyöntekijät, joille maksetaan korvaus toimitetun tuotteen tai palvelun perusteella,
— satunnaistyöntekijät (ovat yrityksen palveluksessa ilman ennalta määrättyä työaikaa),
— tilapäistyöntekijät (tilapäistyövoimaa välittävien toimistojen palveluksessa olevat työntekijät; jos tilapäistyöntekijän työnantajana oleva toimisto on otokseen poimittu yksikkö, tilapäistyöntekijät olisi luettava palkansaajiin),
— työntekijät, joille maksettava korvaus koostuu yksinomaan palkkioista tai provisioista,
— yrityksen hallituksen jäsenet,
— palkatta yrityksessään työskentelevät omistajat, toimitusjohtajat tai johtajat (joille maksetaan korvaus voittoosuutena tai palkkiona),
— tarkasteltavana olevan yksikön työntekijät, jotka työskentelevät vakituisesti (yli vuoden pituisen ajan) ulkomailla sijaitsevassa yksikön sidosyrityksessä,
— vapaaehtoistyöntekijät.

2.1

Sukupuoli

2.2

Täysinä vuosina ilmoitettu ikä edustavan kuukauden tiettynä päivämääränä

2.3

Ammatti kansainvälisen ammattiluokituksen mukaisesti (International Standard Classification of Occupations,
ISCO-88 (COM))
Ammatti koodataan ISCO-88 (COM) -luokituksen mukaisesti vähintään kaksinumerotasolla ja mahdollisuuksien
mukaan kolminumerotasolla.
Niiden oppisopimuskoulutuksessa olevien ja harjoittelijoiden ammatiksi, joilla on työsopimus, merkitään
ammatti, jota varten oppisopimuskoulutus tai harjoittelujakso suoritetaan.

(1) Etätyöntekijä on henkilö, joka yrityksen kanssa etukäteen sovitun järjestelyn tai solmitun sopimuksen nojalla tekee työtä tai tuottaa
tietyn määrän tavaroita tai palveluja kyseiselle yritykselle mutta joka ei työskentele kyseisen yrityksen tiloissa (katso Euroopan
kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä yhteisössä (EKT 1995), 11.13 g kohta).
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Ammattiluokkaan ”johtajat ja ylimmät virkamiehet” (koodi P1-2) sisältyy yleensä monenlaisia tehtäviä, jotka
liittyvät yrityksen ja sen osastojen ja yksiköiden toiminnan suunnitteluun, johtamiseen ja koordinointiin yleensä
alemman johtotason johtajien ja päälliköiden avustuksella.
Johtotehtävissä työskenteleviltä vaaditaan yleensä runsaasti asiantuntemusta ja kokemusta tuotantoprosessista
ja/tai palvelutuotannon vaatimuksista sekä yritysten ja organisaatioiden tehokkaaseen toimintaan liittyvistä hallintomenettelyistä.
Jotta ammattia koskevat tiedot voitaisiin ilmoittaa, kansalliset toimistot voivat pyytää ilmoittamaan,
mihin sopimuksenmukaiseen palkkaluokkaan työntekijä kuuluu, mikä on varsinaisen työtehtävän hallinnollinen koodi (koodit ovat saatavilla paikallisissa yksiköissä) ja kuuluvatko työntekijät palkansaajien
eläkevakuutuksen piiriin.
2.4

Johto- tai valvontatehtävät (vapaaehtoinen)
Tämä muuttuja ilmoittaa, onko työntekijällä jonkinlaisia johtotehtäviä (jolloin vastaus on kyllä) vai ei (jolloin
vastaus on ei). Näitä työntekijöitä ei välttämättä luokitella ISCO-88 (COM) -luokituksessa luokkaan ”johtajat ja
ylimmät virkamiehet” (pääluokka 1), vaikka heidän tehtäviinsä saattaa kuulua jonkin työntekijäryhmän johtaminen tai valvominen. Tämäntyyppisillä työntekijöillä on yleensä työtehtävänimikkeenä ”esimies” tai ”päällikkö”
varsinaisen ammattinimikkeen lisäksi.

2.5

Ylin suoritettu koulutustaso (1) ISCED 97 -luokituksen mukaisesti
Tiedot kerätään työntekijän saamasta yleissivistävästä, ammatillisesta, korkea-asteen ja tutkijakoulutusasteen
koulutuksesta seuraavien ISCED 97 -luokkien mukaisesti:
ISCED 0 ja 1 (koodi 01)
0 — ESIASTEEN KOULUTUS ja 1 — PERUSKOULUN ALA-ASTE ELI ALEMMAN PERUSASTEEN KOULUTUS
ISCED 1 -tasolla koulutus muodostuu yleensä opetuskokonaisuuksista tai -jaksoista, joiden tarkoituksena on antaa
hyvät perustaidot lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa sekä perustiedot tietyistä muista aineista, kuten
historiasta, maantieteestä, luonnontieteistä, yhteiskuntatieteestä, taiteesta ja musiikista. Tämä taso kattaa periaatteessa kuusi vuotta täysipäiväistä koulutusta.
ISCED 2 (koodi 02)
2 — PERUSKOULUN YLÄASTE ELI YLEMMÄN PERUSASTEEN KOULUTUS
Verrattuna 1 -tasoon koulutus on tällä tasolla useammin oppiainekeskeistä, opettajat tiettyihin oppiaineisiin
erikoistuneita ja oppilailla on useita opettajia, jotka opettavat kukin omaa erikoisalaansa. Tälle tasolle on
ominaista hankittujen perustaitojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen.
ISCED 3
3 — KESKIASTEEN KOULUTUS (koodi 03, kohtia a, b ja c ei voida erotella)
Tälle tasolle kuuluvat koulutusohjelmat yleensä edellyttävät noin 9-vuotisen (1-tasolta alkavan) täysipäiväisen
koulutuksen suorittamista tai koulutuksen ja ammatillisen tai tiettyyn erikoisalaan liittyvän kokemuksen yhdistelmää.
3A — Keskiasteen koulutus — yleissivistävä (vapaaehtoinen) (koodi 04)
3B — Keskiasteen koulutus — ammatillinen (vapaaehtoinen) (koodi 05)
3C — Keskiasteen koulutus (alle kolme vuotta) — työmarkkinaorientoitunut (vapaaehtoinen) (koodi 06)
3C — Keskiasteen koulutus (vähintään kolme vuotta) — työmarkkinaorientoitunut (vapaaehtoinen) (koodi 07)
ISCED 4 (koodi 08)
4 — KESKIASTEEN JÄLKEINEN KOULUTUS, JOKA EI OLE KORKEAKOULUTUSTA
Tälle tasolle kuuluvat koulutusohjelmat, jotka kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna sijoittuvat keskiasteen
koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen välimaastoon, vaikka ne kansallisesta näkökulmasta voitaisiin selkeästi
luokitella joko keskiasteen tai korkea-asteen koulutukseksi. Näitä ohjelmia ei voida niiden sisällön perusteella
pitää korkea-asteen koulutusohjelmina. Ne eivät useinkaan ole tasoltaan kovinkaan paljon ISCED 3 -tason
ohjelmia vaativampia, vaan niiden tarkoituksena on laajentaa jo suoritetuissa 3-tason koulutusohjelmissa
hankittua tietämystä.

(1) Ilmauksella ”suoritettu koulutustaso” tarkoitetaan todistuksen tai tutkintotodistuksen saamista, jos koulutuksen suorittamisesta annetaan todistus tai tutkintotodistus. Jos koulutuksen suorittamisesta ei anneta todistusta, suorittamisella tarkoitetaan täysimittaista
koulutukseen osallistumista.
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Tyypillinen esimerkki tällaisesta ohjelmasta on ISCED 5 -tasoa varten valmistava sellaisille opiskelijoille tarkoitettu koulutusohjelma, jotka ovat suorittaneet ISCED 3 -tason koulutusohjelman mutta joiden suorittaman
koulutuksen opetusohjelma ei kuitenkaan riitä 5-tasolle pääsyyn. Tällaisia ohjelmia ovat mm. tutkinto-opintoihin
valmistavat peruskurssit tai lyhyet ammatilliset koulutusohjelmat. Myös vaihtoehtoisten koulutusväylien koulutusohjelmat voidaan lukea tälle tasolle.
ISCED 5B (koodi 09)
5B — KORKEA-ASTEEN KOULUTUS (EI JOHDA SUORAAN TUTKIJAKOULUTUSASTEEN TUTKINTOON) —
Ammatillinen
Tasoon 5A verrattuna nämä ohjelmat ovat käytäntöpainotteisia ja/tai tiettyyn ammattiin valmistavia, ja niiden
tarkoituksena on antaa ohjelmiin osallistuville käytännön ammattitaito ja osaaminen, jota tarvitaan tietyssä
ammatissa, tietyllä ammattialalla tai tietyn ammattiryhmän ammateissa. Koulutusohjelman suorittaneet saavat
yleensä työmarkkinoilla tarvittavan pätevyyden.
ISCED 5A (koodi 10)
5A — KORKEA-ASTEEN KOULUTUS (EI JOHDA SUORAAN TUTKIJAKOULUTUSASTEEN TUTKINTOON) —
Yleissivistävä
Tämän tason ohjelmat ovat korkea-asteen koulutusohjelmia, joiden opetussisältö on vaativampi kuin tasolla 3 ja
4 tarjottavien koulutusohjelmien. Näiden koulutusohjelmien pääsyvaatimuksena on yleensä ISCED 3A -tason tai
ISCED 3B -tason tutkinto tai vastaava ISCED 4A -tason tutkinto. Ne eivät johda suoraan tutkijakoulutusasteen
tutkintoon. Näiden ohjelmien yhteenlasketun keston on oltava vähintään kaksi vuotta. 5A-tason ohjelmat ovat
yleensä teoriapainotteisia, ja niiden tarkoituksena on antaa korkea-asteen jatko-ohjelmiin ja pitkälle erikoistunutta
ammattitaitoa vaativiin ammatteihin tarvittava pätevyys.
ISCED 6 (koodi 11)
6 — TUTKIJAKOULUTUSASTEEN KOULUTUS (JOHTAA TUTKIJAKOULUTUSASTEEN TUTKINTOON)
Tälle tasolle luokitellaan korkea-asteen koulutusohjelmat, jotka johtavat tutkijakoulutusasteen tutkintoon. Ohjelmissa ei keskitytä ainoastaan opintokurssien suorittamiseen vaan vaativaan opiskeluun ja itsenäiseen tutkimustyöhön. Ohjelmien suoritusvaatimuksena on yleensä sellaisen tutkielman tai tieteellisen työn laatiminen, joka
täyttää julkaistavalle tutkielmalle asetetut vaatimukset, perustuu itsenäiseen tutkimustyöhön ja lisää merkittävällä
tavalla alan tietämystä.
2.6

Palvelusaika yrityksessä
Palvelusaika määritellään niiden kokonaisten vuosien määräksi, joiden ajan työntekijä on ollut nykyisen työnantajansa palveluksessa. Jos työntekijä on aikaisemmin ollut yrityksen jonkin toisen paikallisen yksikön palveluksessa,
palvelusaika olisi laskettava siitä päivästä, jona työntekijä otettiin yrityksen palvelukseen. Lyhytkestoiset lomat
(alle vuoden pituiset lomat, kuten äitiyslomat, isyyslomat tai sairaslomat) olisi sisällytettävä palvelusaikaan. Yli
vuoden pituisia keskeytyksiä ei pitäisi laskea palvelusaikaan.

2.7

Koko- tai osa-aikaisuus
Kokoaikaisiin palkansaajiin kuuluvat työntekijät, joiden säännöllinen työaika on sama kuin tarkasteltavina olevassa
paikallisessa yksikössä sovellettavan työehtosopimuksen mukainen tai kyseisessä yksikössä tavanomaisesti noudatettava työaika, vaikka työntekijän työsopimus olisi tehty vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Kymmenen prosentin
poikkeama voidaan sallia.
Muut palkansaat kuuluvat osa-aikaisiin palkansaajiin. Osa-aikaisten työntekijöiden työtunnit olisi kirjattava prosentteina paikallisessa yksikössä noudatettavan säännöllisen työajan (jota sovelletaan kokoaikaisiin työntekijöihin)
mukaisista työtunneista.

2.8

Työsopimuksen tyyppi
Työsopimuksen tyypistä on ilmoitettava seuraavat tiedot:
— kestoltaan määrittämätön,
— määräaikainen (lukuun ottamatta oppisopimuskoulutuksessa olevia ja harjoittelijoita),
— oppisopimuskoulutuksessa oleva tai harjoittelija,
— muu.
Kestoltaan määrittämätön työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jonka kestosta ei ole sovittu
ennalta.
Työsopimus on väli- tai määräaikainen, jos työnantajan ja työntekijän tarkoituksena on ollut sitoa sopimuksen kesto
tiettyihin ehtoihin, kuten työn lopulliseen valmistumisaikatauluun, tietyn työtehtävän loppuun saattamiseen tai
sellaisen työntekijän työhön paluuseen, jonka sijaiseksi työntekijä on otettu.
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Oppisopimuskoulutusta ja harjoittelua koskevat sopimukset ovat tietyntyyppisiä määräaikaisia sopimuksia työnantajan
ja oppisopimuskoulutuksessa olevan tai harjoittelijan välillä. Sopimuksen tarkoituksena on tarjota oppisopimuskoulutuksessa olevalle mahdollisuus hankkia käytännön kokemusta tietyltä alalta.
2.9

Kansalaisuus (vapaaehtoinen)
Kansalaisuudella tarkoitetaan henkilön lainmukaista kansalaisuutta ja kansalaisella lainmukaista kansalaista, jonka
kansalaisuus perustuu syntymään tai kansalaisoikeuksien saamiseen ilmoituksen, valinnan, avioliiton tai muun
perusteen johdosta.

2.10

Työvoimapoliittisten toimien piiriin kuuluminen (vapaaehtoinen)
Tämä muuttuja ilmoittaa, kuuluuko työntekijä seuraavassa lueteltujen kaltaisten työvoimapoliittisten toimien
piiriin:
— täydellinen tai osittainen vapauttaminen veroista ja työnantajan sosiaaliturvamaksuista,
— tuki,
— harjoittelua tai oppisopimuskoulutusta varten tarkoitettu tuki.
Tämä muuttuja liittyy yksittäiseen työntekijään eikä yritykseen. Tukia, jotka maksetaan yritykselle ja joita ei voida
kohdentaa tiettyyn työntekijään (ja jotka siis lasketaan henkilötyövoiman perusteella), ei oteta huomioon.
Tukiohjelmiin voi liittyä myös työnantajan tai työntekijän sosiaaliturvamaksuihin ja välittömiin veroihin tehtäviä
vähennyksiä silloin, kun ohjelmalla pyritään tukemaan työpaikkojen luomista tai työntekijöiden palkkaamista.

2.11

Katkokset työurassa nykyisessä työnantajayrityksessä (vapaaehtoinen)
Muuttuja ilmoittaa niiden kokonaisten vuosien (ja kuukausien) määrän, joiden ajan työntekijän pitkäaikainen
katkos työurassa on kestänyt. Pitkäaikaisiksi katkoksiksi olisi katsottava vain yli vuoden pituiset katkokset. Jos
erillisiä katkoksia on työvuosien aikana ollut useita, ne olisi laskettava yhteen. Lyhytaikaisia (alle vuoden pituisia)
katkoksia ei pitäisi laskea mukaan, vaikka niiden yhteenlaskettu pituus ylittäisi vuoden.

3

Ansioita, palkallisia työtunteja sekä poissaolopäiviä koskevat tiedot

3.1

Edustavan kuukauden kokonaisbruttoansio
Bruttoansioihin sisältyvät työnantajan suoraan ja säännöllisesti jokaisena palkanmaksuajankohtana maksamat
rahamääräiset korvaukset, joista ei ole vähennetty palkansaajalta kannettavia työnantajan pidättämiä veroja eikä
sosiaaliturvamaksuja.
Bruttoansioihin luetaan seuraavat erät:
— kaikki edustavaan kuukauteen liittyvät maksut (vaikka niitä ei suoritettaisi edustavan kuukauden aikana),
joihin kuuluvat myös ylityöstä maksettu palkka, vuorotyölisät, lisäpalkkiot, provisiot jne.,
— ylityökorvaukset, tiimityökorvaukset, yö- ja viikonlopputyöstä maksetut korvaukset, provisiot jne.,
— säännöllisesti kullakin palkanmaksujaksolla maksetut lisäpalkkiot ja korvaukset, vaikka niiden määrä vaihtelisi
kuukausittain,
— poissaolojaksoista ja seisokeista maksetut korvaukset, jotka työnantaja maksaa kokonaisuudessaan,
— rahamääräiset työehtosopimuksiin tai vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuvat perhe-etuudet ja muut avustukset,
— maksut työntekijöiden säästöjärjestelmiin.
Seuraavia eriä ei lueta bruttoansioihin:
— edustavan kuukauden aikana suoritetut maksut, jotka liittyvät muihin ajanjaksoihin, kuten maksurästit,
ennakot tai muilta jaksoilta suoritettavat loma- tai sairausajan palkat,
— ajoittain maksetut lisäpalkkiot ja avustukset, joita ei ole maksettu säännöllisesti jokaisena palkanmaksupäivänä,
— poissaoloajalta suoritetut maksut, jotka työnantaja on suorittanut vähennettyinä,
— lakisääteiset perhe-etuudet,
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— luontoismuotoisten etuuksien arvo (tiedonkeruuseen liittyvien ongelmien vuoksi),
— työvaate- ja työvälinekorvaukset,
— korvaukset matka- tai oleskelukustannuksista sekä muista vastaavanlaisista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet työnantajan liiketoimintaa hoidettaessa.
3.1.1

Ansiot ylityöstä
Ylityötunneista maksettujen korvausten määrä. Laskennassa olisi käytettävä kokonaiskorvauksen määrää eikä
normaalin tuntipalkan lisäksi maksetun erillisen lisän osuutta. Huomioon otettavan korvauksen olisi sisällettävä
edustavan kuukauden aikana tosiasiassa tehdyt ylityötunnit, vaikka korvaus näistä maksettaisiin vasta
myöhemmin (ennen edustavaa kuukautta tehtyjä mutta sen aikana maksettuja ylityötunteja ei pitäisi ottaa
huomioon).

3.1.2

Vuorotyöstä maksetut erityiskorvaukset
Muuttuja ilmoittaa vuorotyöstä maksetut lisäkorvaukset sekä yö- ja viikonlopputyöstä maksetut lisäkorvaukset,
jos tätä työtä ei katsota ylityöksi. Huomioon olisi otettava vain lisäkorvauksen osuus.

3.2

Viitevuoden kokonaisbruttoansio
Muuttuja ilmoittaa viitevuoden aikana maksetut kokonaisansiot. Kaikki ajoittain maksetut lisäpalkkiot olisi
otettava huomioon (kuten 13. tai 14. kuukauden palkat, lomien yhteydessä maksetut bonukset, voitto-osuudet,
pitämättömästä lomasta maksetut korvaukset, ajoittaiset provisiot jne.). Erorahaa ja luontoismuotoisia suorituksia
ei pitäisi ottaa huomioon.

3.2.1

Bruttomääräisten vuosiansioiden perustana olevien viikkojen/kuukausien määrä
On hyvä pyytää tiedot kaikkien otokseen kuuluvien palkansaajien vuosiansioista, vaikka työntekijä ei olisikaan
ollut työssä koko vuotta. Tässä tapauksessa on pyydettävä tiedot vuosiansioiden perustana olevien viikkojen tai
kuukausien määrästä, jotta virhemahdollisuudet voitaisiin välttää.

3.2.2

Vuosittaiset lisäpalkkiot yhteensä
Muuttuja ilmoittaa kaikki ajoittaiset palkkiot, joita ei ole maksettu jokaisella palkanmaksujaksolla, kuten lomien
yhteydessä maksetut bonukset, 13. kuukauden palkat, pitämättömästä lomasta maksetut korvaukset, ajoittaiset
provisiot, voitto-osuudet jne.

3.2.2.1 Määräajoin maksetut lisäpalkkiot, joita ei ole maksettu jokaisella palkanmaksujaksolla (vapaaehtoinen)
Muuttuja ilmoittaa kaikki säännölliset lisäpalkkiot, joita ei kuitenkaan ole maksettu jokaisella palkanmaksujaksolla, kuten lomien yhteydessä maksetut bonukset ja 13. tai 14. kuukauden palkat jne.
3.2.2.2 Tuottavuuden perusteella maksetut vuosittaiset lisäpalkkiot (vapaaehtoinen)
Muuttuja ilmoittaa työntekijälle maksetut ajoittaiset lisäpalkkiot, jotka perustuvat henkilökohtaisiin tuloksiin tai
urakkatyöhön.
3.2.2.3 Voitonjakoon liittyvät vuosittaiset kannustinlisät (vapaaehtoinen)
Muuttuja ilmoittaa kannustinjärjestelmien yhteydessä yrityksen kokonaistuloksen perusteella maksetut lisäpalkkiot
tai muut poikkeukselliset maksut.
3.3.

Työnantajan työntekijän puolesta suorittamat pakolliset sosiaaliturvamaksut ja verot (vapaaehtoinen)
Työnantajan työntekijän puolesta valtion viranomaisille suorittamien pakollisten sosiaaliturvamaksujen ja verojen
kokonaismäärä edustavan kuukauden aikana.
Huom. Tämä ei välttämättä koske kaikkia maita.

3.3.1

Pakolliset sosiaaliturvamaksut (vapaaehtoinen)
Muuttuja ilmoittaa työntekijän lakisääteiset tai työehtosopimuksiin perustuvat sosiaaliturvamaksut, jotka työnantaja pidättää.
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Verot (vapaaehtoinen)
Muuttuja ilmoittaa ansioista kannettavat verot, jotka työnantaja pidättää ja suorittaa työntekijän puolesta veroviranomaiselle.

3.4

Palkallisten työtuntien määrä edustavan kuukauden aikana (tai tavanomaisen työkuukauden aikana)
Palkallisten työtuntien määrä sisältää normaali- ja ylityötunnit, joilta on maksettu korvaus edustavan kuukauden
aikana. Työtunnit, joita ei ole tehty viitejaksolla mutta joista on tästä huolimatta maksettu korvaus, sisällytetään
”palkallisiin työtunteihin” (vuosiloma, sairasloma, yleiset vapaapäivät ja muut palkalliset työtunnit, kuten lääkärintarkastukseen käytetty aika). Tätä menetelmää käytettäessä on tarpeen varmistaa johdonmukaisuus ”palkallisten
työtuntien” ja palkan perusteena olevien tuntien välillä.
Palkalliset työtunnit lasketaan siten, että normaalityöajan mukaisista työtunneista, joihin on lisätty ylityötunnit,
vähennetään menetetyt työtunnit, joista ei ole maksettu korvausta (esim. sairaus- tai äitiysloma), sekä työtunnit,
joista on maksettu vähennetty korvaus.
Huom. Normaalityöajaksi katsotaan työtunnit, jotka työntekijän on tehtävä edustavan kuukauden aikana ja joihin
ei lasketa ateriataukoja eikä ylityötunteja, vaikka ylityötä tehtäisiin säännöllisesti tai sopimuksen perusteella. Tässä kohdassa ilmoitetaan siis niiden työtuntien määrä (viikossa/kuukaudessa), jotka työntekijä on
paikallisessa yksikössä noudatettavan sopimuksen, säännösten tai sääntöjen mukaisesti velvollinen tekemään.

3.4.1

Palkallisten ylityötuntien määrä edustavan kuukauden aikana
Ylityötunteihin sisältyvät normaalin tai tavanomaisen viikkotyöajan (tai kuukausityöajan) lisäksi tehdyt työtunnit.
Jos esimerkiksi 4 tunnista maksetaan 1,5-kertainen korvaus, työtuntien määräksi ilmoitetaan 4 eikä 6. Ylityötunteihin olisi kirjattava vain ne työtunnit, joista maksetaan 3.1.1 kohtaan kirjattava korvaus. Vapaa-ajalla korvattavaa palkatonta työaikaa ja matkustukseen käytettyä aikaa ei katsota ylityöksi.

3.5

Vuosittaiset poissaolopäivät

3.5.1

Vuosittaiset vuosilomapäivät (lukuun ottamatta sairaslomapäiviä)
Muuttuja ilmoittaa työntekijän palkallisten vuosilomapäivien määrän lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä. Se
ilmoittaa tavanomaisten palkallisten lomapäivien vuosittaisen kokonaismäärän, joka sisältää myös iän, erityistehtävien, palvelusajan ja muiden vastaavien syiden perusteella myönnetyt lomapäivät.
Jos työnantaja maksaa työntekijöilleen lisäkorvauksen palkallisen loman aikana tehdystä työstä, lisäkorvaukset
sisällytetään yleensä vuosiansioihin ja lomapäivien määrää vähennetään vastaavasti. Koska lomapäivinä tehdystä
työstä on maksettu korvaus, lomapäivien kokonaismäärää on muutettava kaksinkertaisen kirjaamisen välttämiseksi. Tämän vuoksi ilmoitetaan vain toteutuneet lomapäivät.
Vastaavasti jos työntekijälle tarjotaan (palkallista) lisävapaata työajan lyhentämisjärjestelyjen yhteydessä, tämä
vapaa-aika lisätään vuosilomapäiviin. Tämäntyyppinen vapaa kirjataan kuitenkin vain, jos työajan lyhennys vastaa
vähintään viittä työpäivää vuodessa.
Seuraavia ei pidetä vuosilomapäivinä:
— tiimityön johdosta annetut lepopäivät (koska nämä sisällytetään viikkotyötuntien määrään),
— yleiset vapaapäivät,
— koulutusvapaa,
— henkilökohtaisista syistä myönnettävät palkalliset vapaapäivät.
Huomioon olisi otettava vain ne päivät, joita voidaan pitää työpäivinä (jos sunnuntait ja lauantait eivät ole
työpäiviä, niitä ei pitäisi ottaa huomioon, kuten ei myöskään yleisiä vapaapäiviä).

3.5.2

Vuosittaiset sairaslomapäivät (vapaaehtoinen)
Niiden kokonaisten päivien määrä, jotka työntekijä on tosiasiassa ollut sairaslomalla.

3.5.2.1 Vuosittaiset sairaslomapäivät, joista työnantaja on maksanut korvauksen (vapaaehtoinen)
Niiden kokonaisten päivien määrä, jotka työntekijä on tosiasiassa ollut sairaslomalla ja joista työnantaja on
maksanut täyden tai osittaisen korvauksen.
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3.5.2.2 Vuosittaiset sairaslomapäivät, joista työnantaja ei ole maksanut korvausta (vapaaehtoinen)
Niiden kokonaisten päivien määrä, jotka työntekijä on ollut sairaslomalla ja joista työnantaja ei ole maksanut
korvausta.
3.5.3

Vuosittain ammatilliseen koulutukseen käytetyt päivät (vapaaehtoinen)
Vuoden aikana ammatilliseen koulutukseen käytettyjä päiviä ovat päivät (henkilötyöpäivinä ilmoitettuina), jotka
työntekijä on käyttänyt mihin tahansa ammatilliseen koulutukseen lukuun ottamatta oppisopimuskoulutuksessa
olevia ja harjoittelijoita, joilla on erityinen harjoittelusopimus.

3.6

Vuosiarvio luontoismuotoisista korvauksista (vapaaehtoinen)
Arvio kaikkien työntekijälle viitevuoden aikana suoritettujen luontoismuotoisten korvausten arvosta.

4

Estimointikertoimet

4.1

Paikallisten yksiköiden estimointikerroin
Tämä kerroin lasketaan kussakin ositteessa kutakin paikallista yksikköä varten siten, että perustaksi otetaan
otokseen sisältyvien paikallisten yksiköiden määrä sekä perusjoukkoon sisältyvien paikallisten yksiköiden määrä.
Kerroin ilmoittaa niiden paikallisten yksiköiden lukumäärän perusjoukossa, joita kukin otokseen poimittu paikallinen yksikkö edustaa.

4.2

Työntekijöiden estimointikerroin
Työntekijöihin sovelletaan kerrointa, jolla otokseen sisältyvien työntekijöiden määrä on kerrottava perusjoukkoa
koskevien estimaattien muodostamiseksi. Se perustuu kunkin paikallisen yksikön osalta yksiköstä otokseen
poimittujen työntekijöiden määrään ja paikallisen yksikön työntekijöiden kokonaismäärään yhdistettynä paikallisten yksiköiden estimointikertoimeen.

LIITE III
TULOSTEN TOIMITTAMISESSA NOUDATETTAVA MUOTO
Kustakin paikallisesta yksiköstä ja kustakin työntekijästä on toimitettava erilliset tiedot. Nämä tiedot on toimitettava
kahdenlaisina tietueina:
Α: Paikallisia yksiköitä koskevat tietueet
Β: Työntekijöitä koskevat tietueet
Työntekijöitä koskevat tietueet on liitettävä paikallisia yksiköitä koskeviin tietueisiin tilastoavaimen avulla.
Tietueiden on sisällettävä yksi kenttä kutakin muuttujaa varten. Kunkin tietueen on joko oltava pituudeltaan määrätty tai
erottimena on käytettävä pilkkua. Kenttien järjestyksen olisi vastattava muuttujien järjestystä. Jos muuttuja puuttuu,
muuttujalle varattu kenttä olisi jätettävä tyhjäksi. Todelliset nolla-arvot olisi merkittävä numeerisella nollalla.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1917/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 soveltamissäännöksistä ulkomaankauppatilastojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

On tärkeää määritellä tavaroiden erityiset siirrot, joiden
osalta tarvitaan erityisiä säännöksiä; yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteet on toteutettava.

(5)

On vahvistettava määräaika, jona tulokset on toimitettava komissiolle, sekä yksityiskohtaiset säännöt korjauksista siten, että tietojen säännöllinen ja yhdenmukainen
ilmoittaminen on mahdollista.

(6)

Ulkomaankauppatilastojen ja tullimenettelyjen välisen
yhteyden vuoksi on otettava huomioon yhteisön tullikoodekseista (3) 12 päivänä lokakuuta 1992 annetussa
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92, sellaisena
kuin se on muutettuna Itävallan, Ruotsin ja Suomen
liittymisasiakirjalla, olevat säännökset ja tietyistä
yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (4) 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission
asetuksessa (ETY) N:o 2454/93, sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1602/2000 (5),
olevat säännökset.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kolmansien
maiden kanssa käytävän tavarakaupan tilastointia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön ja sen jäsenmaiden tavarakauppaa
kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista 22 päivänä
toukokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/
95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 374/98 (2), ja erityisesti sen 21 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Ulkomaankauppatilastojen laatimiseksi olisi määriteltävä
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joita
tarvitaan tietojen keruussa sekä tilastotietojen laatimisessa, toimittamisessa ja ilmoittamisessa siten, että
saadaan aikaan yhdenmukaiset tilastot.

(2)

On tärkeää määritellä selvästi ulkomaankauppatilastojen
kohde, erityisesti niin, että vältytään kaksinkertaiselta
laskennalta tai suljetaan pois tietyt toimet sekä määritellään ajanjaksot.

(3)

Olisi täydennettävä ilmoitettavien tietojen määritelmää
sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden mukaisesti kyseiset
tiedot on mainittava tilastoilmoituksessa.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET
1 LUKU

— jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen sen jälkeen, kun
ne on asetettu sisäiseen jalostusmenettelyyn tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn,

Soveltamisala ja -ajanjakso

— jotka mainitaan liitteessä I annetussa poikkeuksia koskevassa luettelossa.

1 artikla
Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan ’tuonnilla’ asetuksen
(EY) N:o 1172/95, jäljempänä ’perusasetus’, 6 artiklan 1
kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tavaroiden siirtoja ja
’viennillä’ perusasetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuja tavaroiden siirtoja.
2 artikla
Perusasetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkomaankauppatilastoja ei laadita tavaroista,
(1) EYVL L 118, 25.5.1995, s. 10.
(2) EYVL L 48, 19.2.1998, s. 6.

3 artikla
1.
Perusasetuksen 12 artiklassa tarkoitettu tilastollinen
kynnysraja vahvistetaan kunkin tavaralajin osalta siten, että
tuonnit ja viennit, joiden arvo on suurempi kuin 800 euroa tai
nettomassa suurempi kuin 1 000 kilogrammaa, on kirjattava
ulkomaankauppatilastoihin.
2.
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kansallisena valuuttana vahvistamansa tilastollinen kynnysraja.
(3) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
(4) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.
(5) EYVL L 188, 26.7.2000, s. 1.
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7 artikla

4 artikla
1.
Viiteajanjaksona käytetään kalenterikuukautta,
aikana tavarat tuodaan maahan tai viedään maasta.

jonka

2.
Jos yhtenäistä hallinnollista asiakirjaa käytetään tilastoilmoituksena, niin se päivä, jona tulliviranomainen on vastaanottanut ilmoituksen, määrittää sen, mitä kalenterikuukautta tiedot
koskevat.

2 LUKU

1.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) ’alkuperämaalla’ maata, josta tavarat on lähetetty tuovaan
jäsenvaltioon asetuksen (ETY) N:o 2913/92 II osaston 2
luvun 1 jakson tarkoituksessa;
b) ’lähtömaalla’ maata, josta tavarat on lähetetty tuovaan jäsenvaltioon, ilman että mitään niiden kuljetukseen kuulumatonta pysähdystä tai oikeudellista tointa on tapahtunut välittäjämaassa; jos tällaisia pysähdyksiä tai toimia on tapahtunut, viimeistä välittävää maata pidetään lähtömaana;

Tietojen määritelmät

c) ’määrämaalla’ viimeistä valtiota, johon tavarat tiedetään
vientihetkellä toimitettavan;

5 artikla

d) ’vievällä tai tuovalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa vientitai tuontimuodollisuudet suoritetaan;

Perusasetuksen 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 3 kohdan
ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut tietojen määritelmät ja yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti tiedot on
mainittava tilastoilmoituksessa, annetaan 6—14 artiklassa.

6 artikla
1.
’Tulliselvitysmuoto’ on ilmoitettava menettelynä, josta
käytettävät koodit esitetään asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 38.
2.
Tilastollinen menettely on mainittava tilastoilmoituksessa,
jos jäsenvaltiot eivät edellytä tulliselvitysmuotoa, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta yhtenäistä hallinnollista asiakirjaa
koskevien määräysten soveltamista.
3.
Kunkin jäsenvaltion, joka käyttää 2 kohdassa säädettyä
vaihtoehtoa, on laadittava luettelo tilastoilmoituksessa mainittavista tilastollisista menettelyistä, jotta tilastot voidaan toimittaa
komissiolle 4 kohdassa esitettyjen koodien mukaisesti.
4.

L 229/15

Tilastollisten menettelyjen koodit ovat seuraavat:

a) tuonti

e) ’määrämaana olevalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, johon
tavarat tiedetään tuontihetkellä lopullisesti toimitettavan;
f) ’jäsenvaltiolla, josta vienti tosiasiallisesti tapahtuu’ muuta
kuin vievää jäsenvaltiota, josta tavarat ensin toimitettiin
niiden vientiä varten, jos viejä ei ole sijoittautunut vievään
jäsenvaltioon.
Jos tavaroita ei ole ensin toimitettu muusta jäsenvaltiosta
niiden vientiä varten tai jos viejä on sijoittautunut vievään
jäsenvaltioon, jäsenvaltio, josta vienti tosiasiallisesti
tapahtuu, on sama kuin vievä jäsenvaltio.
2.
Perusasetuksen 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti alkuperämaa on mainittava tilastoilmoituksessa, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta tullilainsäädännön soveltamista.
Seuraavissa tapauksissa on kuitenkin mainittava lähtömaa:
a) niiden tavaroiden osalta, joiden alkuperää ei tiedetä;
b) seuraavien tavaroiden osalta, vaikka niiden alkuperä tiedettäisiin:
— yhdistetyn nimikkeistön 97 ryhmään kuuluvat tavarat

1 — tavanomainen

— ulkoisen jalostuksen jälkeen maahantuodut tavarat

3 — ulkoisen jalostuksen jälkeen

— palautustavarat ja muut yhteisöstä peräisin olevat
tavarat.

5 — sisäistä jalostusta varten, suspensiojärjestelmä
6 — sisäistä jalostusta varten, tullinpalautusjärjestelmä
7 — tekstiilien taloudellisesti vaikuttavan ulkoisen jalostuksen jälkeen;
b) vienti
1 — tavanomainen
3 — ulkoista jalostusta varten
5 — sisäisen jalostuksen jälkeen, suspensiojärjestelmä

Edellä a ja b alakohdan mukaisiin toimiin liittyvät kuukausittaiset tulokset, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, sisältävät lähtömaan, mikäli kyseessä on Euroopan unioniin kuulumaton maa. Muissa tapauksissa käytetään koodia QW (tai 960).
3.
Jäljempänä II osastossa tarkoitettujen tavaroiden erityisten
siirtojen osalta voidaan tarvittaessa käyttää kyseisessä osastossa
täsmennettyä kumppanimaata.

6 — sisäisen jalostuksen jälkeen, tullinpalautusjärjestelmä
7 — tekstiilien taloudellisesti vaikuttavaa ulkoista jalostusta varten.

4.
Edellä 1 kohdassa määritellyt maat on merkittävä ja
koodattava perusasetuksen 9 artiklan mukaisesti.
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8 artikla
Määritettäessä tilastoilmoituksessa
määrää tarkoitetaan

mainittavien

tavaroiden

a) ’nettomassalla’ tavaroiden todellista painoa ilman
pakkauksia; jollei perusasetuksen 10 artiklan 4 kohdan
mukaisesti ole annettu päinvastaisia säännöksiä, nettomassa
on ilmoitettava kilogrammoina yhdistetyn nimikkeistön
kunkin alanimikkeen osalta;
b) ’lisäyksiköillä’ muita paljouden ilmaisevia mittayksiköitä
kuin massaa kilogrammoina ilmaisevat mittayksiköt; ne on
mainittava niiden tietojen mukaisesti, jotka esitetään yhdistetyn nimikkeistön voimassa olevassa versiossa asiaa
koskevan alanimikkeen kohdalla ja joita koskeva luettelo
esitetään kyseisen nimikkeistön ensimmäisessä osassa
’Johdantomääräykset’.

9 artikla
1.

’Tilastollisella arvolla’ tarkoitetaan

— viennin osalta tavaroiden arvoa siinä paikassa ja sinä ajankohtana, jossa ja jona ne poistuvat vievän jäsenvaltion tilastoalueelta,
— tuonnin osalta tavaroiden arvoa siinä paikassa ja sinä ajankohtana, jossa ja jona ne saapuvat tuovan jäsenvaltion tilastoalueelle.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tavaroiden arvo lasketaan
seuraavasti:
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6.
Tilastoilmoituksessa mainittava tilastollinen arvo on
ilmaistava kansallisena valuuttana. Jäsenvaltiot voivat antaa
luvan ilmoittaa arvon jonakin muuna valuuttana.
Tilastollisen arvon määrittämisessä sovellettavan valuuttakurssin on oltava joko tullausarvon laskemista varten vahvistettu valuuttakurssi taikka vienti- tai tuontihetkellä voimassa
ollut virallinen valuuttakurssi.
Jäsenvaltiot voivat jaksoilmoituksen ollessa kysymyksessä
vahvistaa kyseistä ajanjaksoa koskevan yhteisen kurssin
määrien muuntamiseksi kansalliseksi valuutaksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta tullisäännösten soveltamista.
10 artikla
1.
’Kuljetustavalla ulkorajalla’ tarkoitetaan sitä kuljetustapaa,
joka määräytyy sen aktiivisen kuljetusvälineen mukaan, jolla
— vietäessä tavaroiden oletetaan poistuvan yhteisön tilastoalueelta
— tuotaessa tavaroiden oletetaan saapuneen yhteisön tilastoalueelle.
2.
’Sisäisellä kuljetustavalla’ tarkoitetaan sitä kuljetustapaa,
joka määräytyy sen aktiivisen kuljetusvälineen mukaan, jolla
— vietäessä tavaroiden oletetaan poistuvan lähtöpaikasta
— tuotaessa tavarat saapuvat saapumispaikkaan.
Näitä tietoja vaaditaan ainoastaan tullilainsäädännössä säädetyissä tapauksissa.
3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut kuljetustavat ovat
seuraavat:

— myynnin tai oston osalta kyseisten tavaroiden laskutusmäärän perusteella,

A

B

— muissa tapauksissa sen määrän perusteella, joka niistä olisi
laskutettu myynnin tai oston osalta.

1

10

Merikuljetus

12

Rautatievaunu merialuksessa

16

Moottorikäyttöinen maantieajoneuvo merialuksessa

17

Perävainu tai puoliperävaunu merialuksessa

18

Sisävesialus merialuksessa

20

Rautatiekuljetus

23

Maantieajoneuvo rautatievaunussa

3

30

Maantiekuljetus

4

40

Ilmakuljetus

5

50

Postilähetys

7

70

Kiinteät kuljetuslaitteet

8

80

Sisävesikuljetus

9

90

Itsenäisesti liikkuva

Jos asetuksen (ETY) N:o 2913/92 mukaisesti määritetty tullausarvo on vahvistettu, sitä on käytettävä tavaroiden arvon
määrittämiseksi.
3.
Tilastolliseen arvoon saa sisältyä ainoastaan sellaiset lisäkustannukset, kuten kuljetus- ja vakuutuskustannukset, jotka
koskevat sitä matkan osaa, joka
— viennin osalta tapahtuu vievän jäsenvaltion tilastoalueella,
— tuonnin osalta tapahtuu tuovan jäsenvaltion tilastoalueen
ulkopuolella.
Tilastolliseen arvoon ei sitä vastoin saa sisällyttää viennistä tai
tuonnista kannettavia veroja, kuten tulleja, arvonlisäveroa,
valmisteveroa, tuontimaksuja, vientitukia tai muita vaikutukseltaan vastaavia veroja.
4.
Jalostettujen tavaroiden osalta tilastollinen arvo on määritettävä aivan kuin kyseiset tavarat olisi tuotettu kokonaan jalostusmaassa.
5.
Sellaisten viestintätarvikkeiden osalta, joilla käydään
kauppaa tietojen välittämiseksi, kuten levykkeet, magneettinauhat, filmit, työpiirustukset, ääni- ja videokasetit ja CD-ROMlevyt, tilastoarvo on tuotteen koko hinta, joka kattaa sekä
viestintätarvikkeen että sen sisältämän tiedon.

2

Kuvaus
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4.
Kuljetustapa on mainittava tilastoilmoituksen 3 kohdassa
tarkoitetun luettelon A sarakkeessa mainittuja koodeja käyttäen.

2.
Etuuskohtelu on ilmoitettava asetuksessa (ETY) N:o 2454/
93 säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää kuljetustavan ilmaisemista tilastoilmoituksessa kyseisen luettelon B-sarakkeessa mainittuja
koodeja käyttäen.

12 artikla

5.
Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 670 artiklan g alakohdan
mukainen konttikuljetus on ilmoitettava ylitettäessä ulkoraja,
jollei kuljetustapaa ole ilmoitettu koodeilla 5 (50), 7 (70) ja 9
(90).

1.
’Laskun määrällä’ tarkoitetaan määrää, joka on ilmoitettu
laskussa tai muissa sen korvaavissa asiakirjoissa.
2.
’Valuutalla’ tarkoitetaan valuuttaa, jona laskun määrä
ilmaistaan.

Tätä tarkoitusta varten käytettävät koodit ovat:

13 artikla

0: tavarat, joita ei kuljeteta konteissa,
1: tavarat, jotka kuljetetaan konteissa.

1.

6.
Ulkorajalla olevan aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus,
sellaisena kuin se tiedetään vietäessä tai tuotaessa, on ilmoitettava, jollei kuljetustapaa ulkorajalla ilmoiteta koodeilla 2 (20 tai
23), 5 (50), 7 (70) ja 9 (90).
Tätä tarkoitusta varten sovelletaan perusasetuksen 9 artiklan
mukaisesti määriteltyjä maakoodeja.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) ’liiketoimella’ mitä tahansa kaupallista tai muuta kuin
kaupallista tointa, joka johtaa ulkomaankaupan tilastointiin
kuuluvaan tavaroiden siirtoon;
b) ’liiketoimen luonteella’ kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka
erottavat liiketoimet toisistaan.
2.

Luettelo liiketoimista esitetään liitteessä II.

7.
’Aktiivisella kuljetusvälineellä’ tarkoitetaan käyttövoiman
tuottavaa kuljetusvälinettä. Kun kysymyksessä on kuljetustapayhdistelmät tai jos kuljetusvälineitä on useita, aktiivinen
kuljetusväline on se joka tuottaa käyttövoiman koko yhdistelmälle.

Ne on määriteltävä tilastoilmoituksessa käyttämällä A-sarakkeen koodinumeroita tai A-sarakkeen koodinumeroiden ja
niiden B-sarakkeen alajakojen yhdistelmää edellä tarkoitetun
luettelon mukaisesti.

Aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus on sama kuin rekisteröintimaan kansallisuus, sellaisena kuin se tiedetään olevan
muodollisuuksia suoritettaessa.

14 artikla

11 artikla

1.
’Toimitusehdoilla’ tarkoitetaan myyntisopimuksen ehtoja,
jotka määrittelevät myyjän ja ostajan velvollisuudet Kansainvälisen kauppakamarin Incoterm-toimitusehtojen mukaisesti.

1.
’Etuuskohtelulla’ tarkoitetaan tariffijärjestelmää, jossa
sovelletaan yhteisön sopimusten tai erityisten asetusten nojalla
kokonaan tai osittain suspendoituja etuustulleja.

2.
Toimitusehdot on ilmoitettava tilastoilmoituksessa käyttämällä koodeja ja tarvittaessa liitteen III mukaisesti mainittavia
tietoja.

II OSASTO
ERITYISET SÄÄNNÖKSET
1 LUKU

Määritelmiä ja yleisiä säädöksiä

c) mereltä saatavia tuotteita
d) alusten elintarvikkeita sekä polttoainetta ja muita tarvikkeita
e) porrastettuja toimituksia

15 artikla

f) sotavarusteita

1.
’Tavaroiden erityisillä siirroilla’ tarkoitetaan sellaisia tavaroiden kuljetuksia, joiden erityisominaisuuksilla on merkitystä
tietojen tulkinnan kannalta ja joiden erityisominaisuudet,
tapauksesta riippuen, liittyvät itse kuljetukseen, tavaroiden
luonteeseen, liiketoimeen, joka johtaa tavaroiden siirtoon, tai
jotka liittyvät tavaroiden tuojaan taikka viejään.

h) avaruusaluksia

2.

j) postilähetyksiä

Tavaroiden erityiset siirrot koskevat

a) kokonaisia teollisuuslaitoksia
b) aluksia ja ilma-aluksia tämän osaston 3 luvun määritelmän
mukaisesti

g) merellä olevia laitoksia

i) ajoneuvojen ja ilma-alusten osia

k) öljytuotteita
l) jätteitä.
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3.
Jollei tässä asetuksessa toisin määrätä tai perusasetuksen
21 artiklan mukaisesti erityiset siirrot on mainittava asiaa
koskevien kansallisten säännösten mukaisesti.

19 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen päätä
luokitella tavaroita 98 ryhmässä asianomaisiin uudelleenryhmittelyn alanimikkeisiin harmonoidun järjestelmän nimikkeistön nimikkeiden tasolla tai soveltaa 3 kohdan säännöksiä.

4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia toimenpiteitä
tämän luvun soveltamiseksi ja käytettävä tarvittaessa myös
muita tilastolähteitä kuin perusasetuksen 7 artiklassa mainitut.

Yksinkertaistettu menettely ei saa kuitenkaan estää toimivaltaista viranomaista luokittelemasta yhdistetyn nimikkeistön
tiettyihin alanimikkeisiin kuuluvia komponentteja neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) 1 artiklan 2 kohdan b
alakohdan mukaisesti.

2 LUKU

3.
Jos 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen
pitää kokonaisten teollisuuslaitosten arvoa liian alhaisena, jotta
ne voitaisiin sisällyttää niiden ryhmien alanimikkeisiin, joihin
ne kuuluvat, sovelletaan yhdistetyssä nimikkeistössä säädettyjä
erityisiä alanimikkeiden uudelleenryhmittelyjä.

Kokonaiset teollisuuslaitokset

18 artikla
16 artikla
1.
’Kokonaisella teollisuuslaitoksella’ tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka muodostavat koneet, laitteet, kojeet, varusteet,
välineet ja aineet, jäljempänä ’komponentit’, jotka kuuluvat
harmonoidun järjestelmän nimikkeistön eri nimikkeisiin ja
jotka on suunniteltu toimimaan yhdessä laajana yksikkönä
tavaroiden tai palvelujen tuottamiseksi.
Kaikkia muita tavaroita, joita on tarkoitus käyttää kokonaisen
teollisuuslaitoksen rakentamisessa, voidaan pitää sen komponentteina, jos niitä ei ole perusasetuksen mukaisesti jätetty
tilastoinnin ulkopuolelle.
2.
Yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä voidaan käyttää
tilastoitaessa kokonaisten teollisuuslaitosten vientejä. Lupa
käyttää yksinkertaistettua menettelyä myönnetään tilastotietojen toimittamisesta vastuussa oleville henkilöille näiden pyynnöstä tässä asetuksessa vahvistetuin edellytyksin.
3.
Yksinkertaistettua menettelyä voidaan soveltaa ainoastaan
sellaisten kokonaisten teollisuuslaitosten vientiin, joiden kunkin
tilastollinen kokonaisarvo on suurempi kuin 1,5 miljoonaa
euroa, jollei kysymyksessä ole muu kuin uusi tehdas. Kyseisessä
tapauksessa jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle käytetyt
perusteet.
Kokonaisen teollisuuslaitoksen tilastollinen kokonaisarvo
saadaan laskemalla sekä sen komponenttien tilastolliset arvot
että 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden
tilastolliset arvot yhteen.

17 artikla
1.
Tässä luvussa sovelletaan ryhmiin 63, 68, 69, 70, 72, 73,
76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 ja 94 kuuluvien kokonaisten
teollisuuslaitosten osien osalta yhdistetyn nimikkeistön 98
ryhmässä säädetyn uudelleenryhmittelyn alanimikkeitä sekä
kaikkien näiden ryhmien tasolla että kaikkien sellaisten nimikkeiden tasolla, joista ne koostuvat.
2.
Tässä luvussa komponentit, jotka kuuluvat tiettyyn
ryhmään, on luokiteltava 98 ryhmän sellaiseen uudelleenryhmittelyn alanimikkeeseen, joka koskee kyseistä ryhmää, jollei

Uudelleenryhmittelyn alanimikkeitä koskevat koodinumerot on
muodostettava noudattaen seuraavia sääntöjä yhdistetyn nimikkeistön mukaisesti:
1) Koodin on oltava kahdeksannumeroinen.
2) Kahden ensimmäisen numeron on oltava 9 ja 8 tässä järjestyksessä.
3) Kolmannen numeron, jonka avulla yksilöidään kokonaisten
teollisuuslaitosten viennit, on oltava 8.
4) Neljännen numeron on oltava jokin numero 0:n ja 9:n
välillä vietävän kokonaisen teollisuuslaitoksen pääasiallisen
toimialan mukaan ja jäljempänä olevan luokittelun mukaisesti:
Koodi

Toimiala

0

Energia (höyryn ja kuuman veden tuotanto ja jakelu
mukaan lukien)

1

Energiaa tuottamattomien kivennäisten louhinta
(mukaan lukien metallipitoisten malmien valmistus ja
turpeen nostaminen); metallia sisältämättömien
kivennäistuotteiden valmistus (mukaan lukien lasiteollisuus)

2

Rauta- ja terästeollisuus, metallitavaroiden valmistus
(koneenrakennusta ja kuljetusvälineiden valmistusta
lukuun ottamatta)

3

Koneenrakennus ja kuljetusvälineiden valmistus; instrumenttien valmistus

4

Kemianteollisuus (mukaan lukien
valmistus); kumi- ja muoviteollisuus

5

Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuus

6

Tekstiili-, nahka-, jalkine- ja vaatetusteollisuus

7

Puu- ja paperiteollisuus (mukaan lukien paino- ja
julkaisutoiminta); muualle kuulumaton valmistusteollisuus

8

Kuljetus (lukuun ottamatta kuljetukseen liittyviä
palveluja, matkatoimistopalveluja, rahdinvälittäjiä ja
muita välittäjiä, jotka helpottavat matkustajien tai
tavaroiden kuljetusta, säilyttämistä ja varastointia) ja
viestintä

9

Veden talteenotto, puhdistus ja jakelu; kuljetukseen
liittyvät palvelut; muualla luokittelemattomat
toimialat.

(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

tekokuitujen
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5) Viidennen ja kuudennen numeron on vastattava yhdistetyn
nimikkeistön ryhmän numeroa, jota uudelleenryhmittelyn
alanimike koskee. Edellä olevan 17 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi kyseisten viidennen ja kuudennen numeron on
oltava 9.
6) Sellaisten uudelleenryhmittelyn alanimikkeiden osalta, jotka
ovat
— yhdistetyn nimikkeistön ryhmätasolla, on seitsemännen
ja kahdeksannen numeron oltava 0,
— harmonoidun järjestelmän nimiketasolla, on seitsemännen ja kahdeksannen numeron oltava kyseisen
nimikkeen kolmas ja neljäs numero.
7) Edellä 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten
viranomaisten on määrättävä yhdistetyn nimikkeistön
mukainen kuvaus ja koodinumero, joita on käytettävä tilastoilmoituksessa kokonaisen teollisuuslaitoksen komponenttien tunnistamiseksi.
19 artikla
1.
Ilmoitusvelvolliset eivät saa käyttää yksinkertaistettua
ilmoitusmenettelyä ilman ennakolta saatua lupaa, joka on
annettu kunkin jäsenvaltion tämän luvun mukaisesti vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.
2.
Jos kokonaisen teollisuuslaitoksen komponentit viedään
useasta jäsenvaltiosta, kunkin jäsenvaltion on annettava lupa
soveltaa yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä kyseistä maata
koskevan viennin osalta. Tällainen lupa voidaan kuitenkin
myöntää ainoastaan, jos esitetään asiakirjat, joista käy ilmi, että
16 artiklan 3 kohdassa vahvistettu tilastollinen kokonaisarvo
on saavutettu tai että muut perusteet oikeuttavat yksinkertaistetun menettelyn käytön.
3.
Jos 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset
elimet eivät ole samoja viranomaisia, jotka vastaavat vievän
jäsenvaltion ulkomaankauppatilastojen laatimisesta, ne saavat
myöntää luvan ainoastaan viimeksi mainittujen viranomaisten
valtuuttamina.

3 LUKU

Alusten ja ilma-alusten tuonti ja vienti
20 artikla
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d) ’kumppanimaalla’
— tuonnin yhteydessä rakentajamaana olevaa kolmatta
maata, jos alus tai ilma-alus on uusi; muissa tapauksissa
kolmatta maata, johon luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka siirtää aluksen tai ilma-aluksen omistusoikeuden, on sijoittautunut
— viennin yhteydessä kolmatta maata, johon luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö, jolle aluksen tai ilma-aluksen
omistusoikeus siirretään, on sijoittautunut.
21 artikla
1.
Ulkomaankaupan tilastointiin on sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:
a) aluksen tai ilma-aluksen omistuksen siirto kolmanteen
maahan sijoittautuneelta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä jäsenvaltioon sijoittautuneelle luonnolliselle
henkilölle tai oikeushenkilölle; tätä toimea on pidettävä
tuontiin verrattavana;
b) aluksen tai ilma-aluksen omistuksen siirto jäsenvaltioon
sijoittautuneelta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä kolmanteen maahan sijoittautuneelle luonnolliselle
henkilölle tai oikeushenkilölle; tätä toimea on pidettävä
vientiin verrattavana; jos alus tai ilma-alus on uusi, vienti
kirjataan jäsenvaltiossa, jossa se on rakennettu;
c) alusten tai ilma-alusten asettaminen sisäisen jalostuksen
menettelyyn ja niiden jälleenvienti sisäisen jalostuksen
jälkeen kolmanteen maahan;
d) alusten tai ilma-alusten asettaminen ulkoisen jalostuksen
menettelyyn ja niiden jälleentuonti ulkoisen jalostuksen
jälkeen.
2.
Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja toimia
koskevat tulokset, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, sisältävät seuraavat tiedot:
— koodi, joka vastaa yhdistetyn nimikkeistön alajakoa
— tilastollinen menettely
— kumppanimaa
— paljous tavaroiden lukumääränä ja muina yhdistetyssä
nimikkeistössä mahdollisesti määrättyinä lisäyksikköinä
alusten osalta ja paljous nettomassana ja lisäyksikköinä
ilma-alusten osalta
— tilastollinen arvo.
22 artikla
Tämän luvun soveltamiseksi jäsenvaltioiden on käytettävä
kaikkia käytettävissä olevia tietolähteitä.

Tässä luvussa tarkoitetaan
a) ’aluksilla’ yhdistetyn nimikkeistön 89 ryhmän 1 ja 2 lisähuomautuksessa tarkoitettuja merikuljetuksiin käytettäviä
aluksia sekä sotalaivoja;

4 LUKU

Alusten elintarvikkeet sekä polttoaine ja muut tarvikkeet

b) ’ilma-aluksilla’ yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8802
kuuluvia siviililentokoneita, jos ne ovat lentoyhtiöiden käyttöön tarkoitettuja, tai sotilaslentokoneita;

23 artikla

c) ’aluksen tai ilma-aluksen omistuksella’ sitä, että luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö on rekisteröity aluksen tai ilmaaluksen omistajaksi;

Tässä luvussa tarkoitetaan
— ’alusten elintarvikkeilla’ laivojen tai ilma-alusten miehistön
ja matkustajien kulutukseen tarkoitettuja erilaisia tuotteita,
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— ’alusten polttoaineella ja muilla tarvikkeilla’ laivojen tai
ilma-alusten moottoreiden, koneiden ja muiden laitteiden
toimintaan tarvittavia tuotteita kuten polttoainetta, öljyä ja
voiteluaineita.

9.9.2000
26 artikla

24 artikla

Kuukausittaisissa tilastoissa, jotka jäsenvaltiot toimittavat
komissiolle, tilastotietojen antaja saa ilmoittaa porrastettujen
toimitusten tuontia ja vientiä koskevat tiedot vain kerran
viimeisen erän toimituskuukautena, kokonaisen kauppatavaran
kokonaisarvosta ja kyseistä kauppatavaraa koskevan nimikkeistön koodin mukaisesti.

1.
Tavaroiden kauppaa kolmansien maiden kanssa koskeviin
tilastoihin on sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:

6 LUKU

a) alusten elintarvikkeiden sekä polttoaineiden ja muiden
tarvikkeiden toimittaminen ilmoituksen antavan jäsenvaltion satamassa tai lentoasemalla oleviin sellaisiin laivoihin
tai ilma-aluksiin, joita kaupallisesti hyödyntävä luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut kolmanteen
maahan, mikäli kyseessä ovat sellaiset yhteisön tai muut
kuin yhteisön kauppatavarat, jotka kuuluvat sisäisen jalostusmenettelyn tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen
piiriin; tätä toimea pidetään vientiin verrattavana.
b) alusten elintarvikkeiden sekä polttoaineiden ja muiden
tarvikkeiden toimittaminen kansallisiin laivoihin tai ilmaaluksiin ilmoituksen antavan jäsenvaltion satamassa tai
lentoasemalla, mikäli kyseessä ovat muut kuin yhteisön
kauppatavarat, joita ei tätä ennen ole luovutettu vapaaseen
liikkeeseen ja jotka eivät tätä ennen ole kuuluneet sisäisen
jalostusmenettelyn tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen piiriin; tätä toimea pidetään tuontiin verrattavana.
2.
Ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
kuukausittaisiin toimituksia koskeviin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot antavat komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:
a) tuotteen koodi vähintään seuraavan yksinkertaistetun nimikkeistön mukaisesti:
— 9930 24 00: harmonoidun järjestelmän 1—24 ryhmään
kuuluvat kauppatavarat
— 9930 27 00: harmonoidun järjestelmän 27 ryhmään
kuuluvat kauppatavarat
— 9930 99 00: muualle luokitellut kauppatavarat;
b) erityinen maakoodi QS (tai 952);

Sotavarusteet
27 artikla
1.
Tavaroiden kauppaa kolmansien maiden kanssa koskeviin
tilastoihin on sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava sotavarusteiden tuonti ja vienti jäsenvaltioissa voimassa olevan määritelmän mukaisesti.
2.
Edellisessä kohdassa tarkoitettuja toimia koskeviin
kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on sisällytettävä:
a) perusasetuksen 8 artiklassa tarkoitetun tuotenimikkeistön
alajakoa vastaava koodi;
b) kauppakumppanin koodi;
c) tilastojärjestelmä;
d) paljous nettomassana ja tarvittaessa lisäyksikköinä;
e) tilastollinen arvo.
3.
Jäsenvaltiot, jotka eivät voi noudattaa 2 kohdan
määräyksiä sotasalaisuuden vuoksi, ryhtyvät tarvittaviin toimiin
ilmoittaakseen kuukausittaisissa tilastoissaan komissiolle vähintään vietyjen ja tuotujen sotavarusteiden tilastoarvon.
7 LUKU

Merellä olevat laitokset

c) tilastojärjestelmä;
d) tavaroiden paljous nettomassana;

28 artikla
1.
Tässä luvussa ’merellä olevilla laitoksilla’ tarkoitetaan
avomerelle asennettuja laitteita tai koneistoja, joilla etsitään tai
hyödynnetään mineraalivaroja.

e) tilastollinen arvo.

5 LUKU

Porrastetut toimitukset

2.
’Ulkomaisiksi’ laitteiksi erotuksena ’kotimaisiin’ laitteisiin
katsotaan ne koneistot, joita kaupallisesti hyödyntävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut kolmanteen
maahan.
29 artikla

25 artikla
Tässä luvussa ’porrastetuilla toimituksilla’ tarkoitetaan koottuna
olemassa olevan kauppatavaran eri osien tuontia ja vientiä
useissa lähetyksissä kaupallisten tai kuljetuksen asettamien
vaatimusten takia osiin purettuna.

1.
Tietyn jäsenvaltion ulkomaankaupan tilastointiin on sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:
a) kauppatavaran toimittaminen kansallisiin laitoksiin suoraan
kolmannesta maasta tai ulkomaisesta laitoksesta; tätä toimea
on pidettävä tuontiin verrattavana;
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b) kauppatavaran toimittaminen kansallisesta laitoksesta
kolmanteen maahan tai ulkomaiseen laitokseen; tätä toimea
on pidettävä vientiin verrattavana;
c) kauppatavaran toimittaminen kansallisiin laitoksiin jäsenvaltion alueella sijaitsevasta tullivarastosta; tätä toimea on
pidettävä tuontiin verrattavana;
d) kauppatavaran tuonti ulkomaisista laitoksista kyseisen jäsenvaltion tilastoalueelle;
e) kauppatavaran vienti kyseisen jäsenvaltion tilastoalueelta
ulkomaisiin laitoksiin.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimia koskeviin kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle,
on sisällytettävä:
a) Yhdistetyn nimikkeistön alajakoa vastaava koodi.
Jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus käyttää 24 artiklan
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja yksinkertaistettuja
koodeja, jos kauppatavara on 23 artiklassa tarkoitettua
kauppatavaraa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tullisäännösten soveltamista;
b) Kauppakumppanin koodi.
Kun kyseessä on kauppatavara, joka on peräisin laitoksista
tai tarkoitettu niihin, kauppakumppani on se maa, johon
tällaista laitosta kaupallisesti hyödyntävä luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tullisäännösten soveltamista. Jos tätä
tietoa ei ole käytettävissä, käytetään koodia QW (tai 960);
c) tilastojärjestelmä;
d) tavaroiden paljous nettomassana;
e) tilastollinen arvo.

L 229/21

b) Avaruusaluksen asettaminen ulkoiseen jalostusmenettelyyn
ja sen tuonti menettelyn mukaisesti.
c) Sellaisen avaruusaluksen laukaiseminen avaruuteen, jonka
omistusoikeutta on siirretty kolmanteen maahan sijoittautuneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ja johonkin
jäsenvaltioon sijoittautuneen luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön välillä.
Tämä toimi kirjataan tuonniksi siinä jäsenvaltiossa, johon
uusi omistaja on sijoittautunut.
d) Sellaisen avaruusaluksen laukaiseminen avaruuteen, jonka
omistusoikeutta on siirretty johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneelta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä
kolmanteen maahan sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle.
Tämä toimi kirjataan vienniksi sen jäsenvaltion osalta, jossa
valmis avaruusalus on rakennettu.
e) Kiertoradallaan olevan avaruusaluksen omistusoikeuden
siirto kolmanteen maahan sijoittautuneelta luonnolliselta
henkilöltä tai oikeushenkilöltä johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle.
Tämä toimi kirjataan tuonniksi.
f) Kiertoradallaan olevan avaruusaluksen omistusoikeuden
siirto johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneelta luonnolliselta
henkilöltä kolmanteen maahan sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Tämä toimi kirjataan
vienniksi.
2.
Edellä 1 kohdan c—f alakohdassa tarkoitettuja toimia
koskeviin kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on sisällytettävä:
a) Perusasetuksen 8 artiklassa tarkoitetun tuotenimikkeistön
alajakoa vastaava koodi.

8 LUKU

Avaruusalukset

30 artikla
Tässä luvussa tarkoitetaan
a) ’avaruusaluksilla’ laitteita kuten satelliitteja, jotka liikkuvat
maan ilmakehän ulkopuolisessa tilassa;
b) ’avaruusaluksen omistusoikeudella’ sitä, että luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö on rekisteröity avaruusaluksen
omistajaksi.

31 artikla
1.
Kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan tilastointiin
on sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:
a) Avaruusaluksen asettaminen sisäiseen jalostusmenettelyyn ja
sen vienti kolmanteen maahan menettelyn mukaisesti.

b) Kauppakumppanin koodi.
Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen toimien osalta
kauppakumppani on valtio, jossa valmis avaruusalus on
rakennettu.
Edellä 1 kohdan d ja f alakohdassa tarkoitettujen toimien
osalta kauppakumppani on valtio, johon se luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö on asettautunut, jolle avaruusaluksen omistusoikeus on siirtynyt.
Edellä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen toimien osalta
kauppakumppani on valtio, jonne avaruusaluksen omistuksen siirtävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on
asettautunut.
c) Tilastojärjestelmä.
d) Paljous ilmaistuna nettomassana ja lisäyksikköinä.
e) Tilastollinen arvo.
Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen toimien osalta
tilastoarvo käsittää laukaisupaikalle kuljetukseen ja avaruuteen lähettämiseen liittyvät kuljetus- ja vakuutuskulut.
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III OSASTO
LOPPUSÄÄNNÖKSET

32 artikla

35 artikla

Perusasetuksen 13 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viipymättä, mutta viimeistään kuuden
viikon kuluessa viitekauden päättymisestä, niiden ulkomaankaupan tilastojen kuukausitulokset.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kansalliset ohjeensa
ja kaikki myöhemmin tehtävät muutokset.

33 artikla
1.
Jos tilastoilmoituksen sisältämiä tietoja on korjattava,
korjaukset on tehtävä viiteajanjakson tuloksiin.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava korjatut kuukausitiedot
vähintään kolmen kuukauden välein, yhdessä sellaisen rekisterin kanssa, joka sisältää kumulatiiviset ja korjatut vuositiedot.
34 artikla
Jäsenvaltioiden on säilytettävä perusasetuksen 7 ja 23 artiklassa
tarkoitetut tilastoilmoitukset, tai ainakin niiden sisältämät
tiedot, vähintään kaksi vuotta sen vuoden päättymisestä, jota
tietoaineistot koskevat.

36 artikla
Kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2001 komission asetus (EY)
N:o 840/96 (1).
Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän
asetukseen.
37 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Pedro SOLBES MIRA

Komission jäsen

(1) EYVL L 114, 8.5.1996, s. 7.
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LIITE I
Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista poikkeuksista
Tietojen kerääminen ei koske seuraavia tavaroita:
a) lailliset maksuvälineet ja arvopaperit;
b) monetaarinen kulta;
c) katastrofialueille annettu hätäapu;
d) diplomaattiseen tai siihen verrattavaan käyttöön tarkoitetut tavarat:
1. tavarat, jotka nauttivat diplomaattista tai konsulaattista tai vastaavaa koskemattomuutta;
2. valtion päämiehelle tai hallituksen tai parlamentin jäsenille tarkoitetut lahjat;
3. tavarat, joita siirretään kahdenkeskisen hallinnollisen avun perusteella;
e) edellyttäen, että tavaroihin ei liity liiketoimea:
1. kunniamerkit, palkinnot, muistomerkit ja mitalit;
2. matkustajan mukana kulkevat, ennakolta tai jälkeenpäin lähetettävät matkatavarat, -tarvikkeet ja -varusteet, urheiluvälineet mukaan lukien, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai kulutukseen;
3. kapiot, muuttotavarat tai perintötavarat;
4. ruumisarkut ja uurnat, hautajaiskoristeet, hautojen ja hautamuistomerkkien hoitoon liittyvät tarvikkeet;
5. mainosjulkaisut, käyttöohjeet, hinnastot ja muu mainosaineisto;
6. tavarat, jotka ovat tulleet käyttökelvottomiksi tai joita ei voida käyttää teollisiin tarkoituksiin;
7. painolastit;
8. postimerkit;
9. kansainvälisissä urheilutapahtumissa käytettävät farmaseuttiset tuotteet;
f) tuotteet, joita käytetään ihmisten tai ympäristön suojelemiseksi suoritettavissa poikkeuksellisissa yhteisissä toimissa;
g) tavarat, joita kuljetetaan muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa jäsenvaltioiden määrittelemillä raja-alueilla asuvien
luonnollisten henkilöiden välillä (rajaliikenne); maataloustuottajien sellaiselta tilalta hankkimat tuotteet, joka sijaitsee
toisella tilastoalueella kuin heidän tilansa päätoimipaikka mutta kuitenkin rajanaapurina;
h) tavarat, joiden kaupan edellytetään olevan väliaikaista, mm. kuljetusvälineiden, konttien ja kuljetustarvikkeiden
korjaukseen tarkoitetut tuodut tai viedyt tavarat, joita ei kuitenkaan jalosteta, samoin korjauksessa käytettävät varaosat;
i) tavarat, jotka lähetetään tilastoalueen ulkopuolelle sijoitetuille kansallisille asevoimille tai tuodut tavarat, jotka kansalliset asevoimat ovat vieneet mukanaan tilastoalueen ulkopuolelle, tai tavarat, jotka ulkomaiset asevoimat ovat hankkineet jäsenvaltion tilastoalueella tai joista ne ovat luopuneet siellä;
j) viestintätarvikkeet, kuten levykkeet, magneettinauhat, filmit, työpiirrustukset, ääni- ja videokasetit ja CD-ROM-levyt,
joilla käydään kauppaa tietojen välittämiseksi, mikäli yksityisasiakas on ne tilannut eivätkä ne ole kaupallisten
liiketoimien kohteena, sekä tavara, jolla täydennetään viestintätarvikkeiden aiempaa toimitusta esimerkiksi päivitystarkoituksessa ja josta tuotteen vastaanottajaa ei laskuteta;
k) avaruusalusten kantoraketit:
— avaruuteen laukaisemista varten tapahtuvan viennin ja tuonnin yhteydessä
— avaruuteen laukaisun ajankohtana.
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LIITE II

Luettelo 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista liiketoimista

A-sarake

1. Liiketoimet, joihin liittyy omistusoikeuden tosiasiallinen
tai aiottu siirto (rahallista tai muuta) vastiketta vastaan
(lukuun ottamatta koodien 2, 7 ja 8 kohdalla lueteltuja
liiketoimia) (a) (b) (c)

B-sarake

1. Sitova osto-/myyntitapahtuma (b)
2. Katsottavaksi tai kokeiltavaksi taikka palautusoikeuksin
toimitetut tavarat sekä provisiomyynnin sisältämät liiketoimet
3. Vaihtokauppa (korvaus luontoissuorituksena)
4. Matkailijoiden henkilökohtaiset ostokset
5. Rahoitusleasing (myyntivuokraus) (c)

2. Sellaisten tavaroiden palauttaminen, jotka on jo kirjattu
koodilla 1 (d); tavaroiden korvaaminen vastikkeetta (d)

1. Tavaroiden palauttaminen
2. Palautettujen tavaroiden korvaaminen toisilla tavaroilla
3. Palauttamattomien tavaroiden korvaaminen
takuun perusteella) toisilla tavaroilla

3. Liiketoimet (muut kuin tilapäiset), joihin sisältyy omistusoikeuden siirto ilman (rahallista tai muuta) vastiketta

(esim.

1. Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain hallinnoimiin
tai rahoittamiin avustusohjelmiin liittyvät tavaratoimitukset
2. Muu valtiollinen apu
3. Muu apu (yksityinen tai muu kuin valtiollinen apu)
4. Muut

4. Toimeksiannosta suoritettavaan työhön (e) tai korjaamiseen (f) liittyvät liiketoimet (lukuun ottamatta koodilla 7
kirjattavia toimia)

1. Toimeksiannosta suoritettava työ

5. Toimeksiannosta suoritettavan työn (e) tai korjaamisen (f) jälkeen tapahtuvat liiketoimet (lukuun ottamatta koodilla 7 kirjattavia toimia)

1. Toimeksiannosta suoritettava työ

6. Liiketoimet, joihin ei liity omistusoikeuden siirtoa, esim.
vuokraus, lainaus, käyttöleasing (g) ja muu tilapäinen
käyttö (h), lukuun ottamatta toimeksiannon perusteella
suoritettavaa työtä ja korjaamista (toimitus ja palautus)

1. Vuokraus, lainaus, käyttöleasing

7. Liiketoimet, jotka liittyvät yhteiseen puolustusohjelmaan
tai muihin valtioiden välisiin yhteensovitettuihin valmistusohjelmiin (esim. Airbus)

8. Aineiden ja laitteiden toimittaminen rakentamista tai
maa- ja vesirakentamista koskevan yleisen sopimuksen (i) mukaisesti

9. Muut liiketoimet

2. Korjaus ja huolto vastiketta vastaan
3. Korjaus ja huolto ilman vastiketta

2. Korjaus ja huolto vastiketta vastaan
3. Korjaus ja huolto ilman vastiketta

2. Muut tilapäinen käyttö
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(a) Tämä kohta kattaa useimmat vienti- ja tuontitoimet, toisin sanoen liiketoimet
— joissa omistusoikeus siirtyy asukkaalta muulle kuin asukkaalle tai päinvastoin, ja
— joihin liittyy maksu rahana tai luontoissuorituksena (vaihtokauppa).
On huomattava, että tämä koskee myös tavaroiden siirtoja saman yrityksen tai saman yritysryhmittymän yhtiöiden välillä ja tavaroiden
siirtoja keskusjakeluvarastoihin tai keskusjakeluvarastoista, paitsi jos näistä toimista ei suoriteta mitään maksua tai muuta korvausta
(tällainen liiketoimi merkitään koodilla 3).
(b) Mukaan lukien vastiketta vastaan tapahtuvat varaosien ja muiden tavaroiden vaihdot.
(c) Rahoitusleasing (myyntivuokraus): leasing-maksuerät lasketaan siten, että ne kattavat tavaroiden koko tai lähes koko arvon. Hallintaoikeuden edut ja riskit siirtyvät vuokraajalle. Sopimuksen päättyessä vuokraajasta tulee laillinen omistaja.
(d) Sellaisten tavaroiden palautus- ja korvauslähetykset, jotka on alunperin kirjattu A-sarakkeessa olevaan 3—9 kohtaan, on kirjattava
vastaaviin kohtiin.
(e) Toimeksiannon perusteella tapahtuvat toimet on kirjattava A-sarakkeessa olevaan 4 ja 5 kohtaan riippumatta siitä, tapahtuvatko toimet
tullivalvonnassa. Omaan lukuun tapahtuvat jalostustoimet eivät kuulu näihin kohtiin; ne on kirjattava A-sarakkeessa olevaan 1 kohtaan.
(f) Korjaaminen tarkoittaa tavaroiden kunnostamista niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Korjaaminen voi käsittää myös ennallistamistöitä tai parannuksia.
(g) Käyttöleasing: kaikki muut kuin c huomautuksessa tarkoitetut rahoitusleasingsopimukset.
(h) Tähän kohtaan kuuluvat viedyt/tuodut tavarat, jotka on tarkoitus jälleentuoda/jälleenviedä ilman, että omistusoikeus siirtyy.
(i) A-sarakkeessa olevaan 8 kohtaan kirjattavat liiketoimet koskevat tavaroita, joita ei laskuteta erikseen, mutta joista laaditaan yksi lasku
koko yhteisarvosta. Muussa tapauksessa liiketoimet on kirjattava 1 kohtaan.
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LIITE III
Luettelo 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista toimitustapalausekkeista
Ensimmäinen
alakohta

Merkitys

Toinen alakohta

Incoterm-koodi

Incoterm-toimitusehto CCI/CEE Genève

Nimettävä paikka

EXW

Vapaasti tehtaalta

tehtaan sijainti

FCA

Vapaasti rahdinkuljettajalla

… nimetyssä paikassa

FAS

Vapaasti aluksen sivulla

nimetyssä laivaussatamassa

FOB

Vapaasti aluksessa

nimetyssä laivaussatamassa

CFR

Kulut ja rahti maksettuina

nimetyssä määräsatamassa

CIF

Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina

nimetyssä määräsatamassa

CPT

Kuljetus maksettuna

nimettyyn määräpaikkaan

CIP

Kuljetus ja vakuutus maksettuina

nimettyyn määräpaikkaan

DAF

Toimitettuna rajalle

nimettyyn toimituspaikkaan rajalle

DES

Toimitettuna aluksessa

nimetyssä määräsatamassa

DEQ

Toimitettuna laiturilla

tullattuna, nimetyssä määräsatamassa

DDU

Toimitettuna tullaamatta

nimetyssä määräpaikassa tuovassa maassa

DDP

Toimitettuna tullattuna

nimetyssä toimituspaikassa tuovassa maassa

XXX

Toimitusehdot muut kuin edellä mainitut

Tarkka selvitys sopimuksen ehdoista

Kolmas alakohta
1: kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitseva paikka;
2: jonkin muun jäsenvaltion alueella sijaitseva paikka;
3: muu (yhteisön alueen ulkopuolella sijaitseva paikka).

9.9.2000

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 229/27

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1918/2000,
annettu 8 päivänä syyskuuta 2000,
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta
tuotteelle noteeraamien hintojen keskiarvo. Puuvillan,
josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan
määrittämiseksi näiden perusteiden mukauttamisesta
säädetään toimitetun tuotteen laadusta tai tarjouksista ja
kursseista johtuvien erojen huomioon ottamiseksi. Nämä
mukautukset on vahvistettu asetuksen (ETY) N:o 1201/
89 2 artiklassa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjan ja erityisesti
puuvillaa koskevan pöytäkirjan n:o 4, sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1553/
95 (1), 3 ja 10 kohdan,

ottaa huomioon puuvillan tukijärjestelmän yleisistä säännöistä
ja asetuksen (ETY) N:o 2169/81 kumoamisesta 29 päivänä
kesäkuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1554/
95 (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1419/98 (3), ja erityisesti sen 3, 4 ja 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Asetuksen (EY) N:o 1554/95 3 artiklan mukaan
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritetään säännöllisin väliajoin
puuvillan, josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon aikaisempi
suhde puuvillalle, josta siemenet on poistettu, käytetyn
maailmanmarkkinahinnan ja puuvillalle, josta siemeniä
ei ole poistettu, lasketun maailmanmarkkinahinnan
välillä; tämä aikaisempi suhde on vahvistettu yksityiskohtaisista säännöistä puuvillan tukijärjestelmän soveltamisesta 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun komission
asetuksen (ETY) N:o 1201/89 (4), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1624/1999 (5),
1 artiklan 2 kohdassa; jos maailmanmarkkinahintaa ei
voida tällä tavoin määrittää, hinta vahvistetaan viimeksi
määritetyn hinnan perusteella.

Asetuksen (EY) N:o 1554/95 4 artiklan nojalla puuvillan,
josta siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinta
määritetään tuotteelle, jolla on tietyt ominaisuudet ja
ottamalla huomioon edullisimmat kyseisillä markkinoilla
tehdyt tarjoukset ja hinnat, joita pidetään markkinoiden
todellista suuntausta edustavina. Tätä hinnanmääritystä
varten lasketaan pohjoiseurooppalaiseen satamaan ciftoimituksena kuljetetusta, kansainvälisen kaupan
kannalta edustavimpana pidetyistä toimittajamaista
lähtöisin olevasta tuotteesta tehtyjen tarjousten sekä
yhden tai useamman eurooppalaisen pörssin tällaiselle
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

148,
148,
190,
123,
192,

30.6.1995, s. 45.
30.6.1995, s. 48.
4.7.1998, s. 4.
4.5.1989, s. 23.
24.7.1999, s. 39.

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltaminen johtaa
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamiseen jäljempänä ilmoitetulle
tasolle.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1554/95 5 artiklan 3 a kohdan
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että tuen ennakon
määrä on tavoitehinta vähennettynä maailmanmarkkinahinnalla ja taatun enimmäismäärän ylittyessä sovellettavalla mallilla lasketulla alennuksella, mutta puuvillan,
josta siemeniä ei ole poistettu, arvioidun tuotannon
mukaisesti korotettuna 15 prosentilla. Komission asetuksessa (EY) N:o 1842/2000 (6) vahvistetaan arvioitu
tuotanto markkinointivuonna 2000/2001. Yhden laskutavan soveltaminen johtaa ennakon vahvistamisen
jäljempänä ilmoitetulle tasolle jäsenvaltiota kohti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1554/95 3 artiklassa tarkoitetun
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 38,565 EUR/100 kg.
2.
Asetuksen (EY) N:o 1554/95 5 artiklan 3 a kohdan
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ennakon määrä
vahvistetaan:
— 42,223 EUR/100 kg Espanjassa
— 23,195 EUR/100 kg Kreikassa
— 67,735 EUR/100 kg muissa jäsenvaltioissa.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2000.
(6) EYVL L 220, 31.8.2000, s. 14.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

9.9.2000
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1919/2000,
annettu 8 päivänä syyskuuta 2000,
tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan
tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2519/98 (4), ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa
(EY) N:o 1861/2000 (5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1889/2000 (6).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 EUR/t vahvistetusta
tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu
poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen
tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 1861/2000 vahvistettuja
tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1861/2000 liitteet I ja II tämän
asetuksen liitteillä I ja II.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

181,
193,
161,
315,
221,
227,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
29.6.1996, s. 125.
25.11.1998, s. 7.
1.9.2000, s. 14.
7.9.2000, s. 16.
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LIITE I
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit

CN-koodi

1001 10 00

Tavaran kuvaus

Tuontitulli tuotaessa maa-, joki- tai
merikuljetuksena Välimeren,
Mustanmeren tai Itämeren satamista (EUR/t)

Tuontitulli tuotaessa lentoteitse tai
muista satamista (2)
(EUR/t)

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

0,00

keskilaatuinen (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

1,72

0,00

1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja (3)

1,72

0,00

keskilaatuinen

27,16

17,16

heikkolaatuinen

52,62

42,62

1002 00 00

Ruis

49,80

39,80

1003 00 10

Ohra, siemenvilja

49,80

39,80

1003 00 90

Ohra, muu kuin siemenvilja (3)

49,80

39,80

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

94,00

90,58

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (3)

94,00

90,58

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

74,50

64,50

(1) Sellaisen durumvehnän osalta, joka ei vastaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 liitteessä I tarkoitettua keskilaatuisen durumvehnän vähimmäislaatua, sovelletaan heikkolaatuiselle
tavalliselle vehnälle vahvistettua tullia.
(2) Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi
tullinalennuksesta, joka on:
— 3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai
— 2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren
puoleisella rannikolla.
(3) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 14 tai 8 EUR tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät.
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LIITE II
Tullien laskentatekijät
(31.8.2000 ja 7.9.2000 välisenä aikana)
1. Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:
Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (*)

US barley 2

124,59

122,66

106,12

77,81

178,17 (**)

168,17 (**)

101,06 (**)

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

—

10,98

2,21

7,50

—

—

—

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

24,55

—

—

—

—

—

—

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

Noteeraus (EUR/t)

(*) Vähennys 10 EUR/t (”discount”) (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan ensimmäinen kappale).
(**) Fob Suuret järvet.

2. Maksut: Meksikonlahti—Rotterdam: 20,09 EUR/t; Suuret järvet—Rotterdam: 30,04 EUR/t.
3. Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1920/2000,
annettu 8 päivänä syyskuuta 2000,
tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta
(EY) N:o 1411/2000 (5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1866/2000 (6).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13
päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2038/1999 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 1527/2000 (2),
ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin
tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23
päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1423/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (4), ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan
toisen alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien
edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien
lisätullien määrät vahvistetaan komission asetuksessa

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1423/95 mainittujen sääntöjen
soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin
seuraa, että mainitut, tällä hetkellä voimassa olevat
määrät olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen
mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit vahvistetaan liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

252, 25.9.1999, s. 1.
175, 14.7.2000, s. 59.
141, 24.6.1995, s. 16.
85, 20.3.1998, s. 5.

(5) EYVL L 161, 1.7.2000, s. 22.
(6) EYVL L 221, 1.9.2000, s. 25.
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LIITE
valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa
sovellettavien lisätullien muuttamisesta 8 päivänä syyskuuta 2000 annettuun komission asetukseen
(EUR)
CN-koodi

Edustava hinta
100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

Lisätulli
100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

28,82
28,82
28,82
28,82
30,37
30,37
30,37
0,30

2,64
7,12
2,51
6,69
10,05
5,53
5,53
0,35

(1) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 431/68 (EYVL L 89, 10.4.1968, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa
määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/72 (EYVL L 94, 21.4.1972, s. 1) 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(3) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
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EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1921/2000,
annettu 31 päivänä elokuuta 2000,
vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15)
sekä rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2819/98 (EKP/
1998/16) muuttamisesta
(EKP/2000/8)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja
Euroopan
keskuspankin
perussäännön
(jäljempänä
’perussääntö’) ja erityisesti sen 19.1 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (1) ja erityisesti sen 6
artiklan 4 kohdan sekä Euroopan keskuspankin valtuuksista
määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 (2),
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä
tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2533/98 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 1
kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

vähimmäisvarantojen soveltamisesta 1 päivänä joulukuuta
1998 annettua EKP:n asetusta (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/
15) (4) ja rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 1 päivänä
joulukuuta 1998 annettua EKP:n asetusta (EY) N:o 2819/98
(EKP/1998/16) (5) on muutettava seuraavista syistä:
1) Varantovelvoitteet on vahvistettava viimeistään kunkin
pitoajanjakson ensimmäisenä päivänä Euroopan keskuspankin ja luottolaitosten likviditeetin hallinnan helpottamiseksi.
2) Luottolaitokset saattavat poikkeuksellisesti joutua korjaamaan varantopohjaa tai vahvistettua varantovelvoitetta.
3) Varantovelvoitteen vahvistamista tai hyväksymistä koskevat
menettelyt eivät rajoita tiedonantajien velvollisuutta
toimittaa aina oikeat tilastotiedot sekä korjata mahdollisesti
jo toimittamansa virheelliset tilastotiedot.
4) Luottolaitoksia koskeviin sulautumisiin ja jakautumisiin liittyvät erityiset menettelyt on tarpeen määritellä, jotta näiden
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

318,
318,
318,
356,
356,

27.11.1998,
27.11.1998,
27.11.1998,
30.12.1998,
30.12.1998,

5) Tässä asetuksessa mainitut sulautumista ja jakautumista
koskevat määritelmät perustuvat osakeyhtiöitä koskevan
yhteisön lainsäädännön mukaisiin määritelmiin; nämä
määritelmät on mukautettu tämän asetuksen tavoitteiden
mukaisiksi.
6) Nämä menettelyt eivät rajoita mahdollisuutta pitää vähimmäisvarantoja välittäjän kautta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo seuraavaa:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

laitosten velvollisuudet varantovelvoitteen osalta voidaan
selventää.

s.
s.
s.
s.
s.

1.
4.
8.
1.
7.

EKP:n asetusta (EY) N:o 2818/98 muutetaan seuraavasti:
1. Asetuksen 1 artiklan loppuun lisätään seuraavat määritelmät:
”— ’sulautumisella’ menettelyä, jossa yksi tai useampi luottolaitos (sulautuvat laitokset), jotka purkautuvat selvitysmenettelyttä, siirtävät kaikki varansa ja velkansa
toiselle luottolaitokselle (vastaanottava laitos), joka voi
olla vastaperustettu luottolaitos.
— ’jakautumisella’ menettelyä, jossa yksi luottolaitos
(jakautuva laitos), joka purkautuu selvitysmenettelyttä,
siirtää kaikki varansa ja velkansa useammalle kuin
yhdelle laitokselle (vastaanottavat laitokset), jotka
voivat olla vastaperustettuja luottolaitoksia.”
2. Asetuksen 3 artiklan 3 kohta korvataan seuraavasti:
”3.
Laitoksen on laskettava tietyn pitoajanjakson varantopohja niiden tietojen perusteella, jotka koskevat pitoajanjakson
alkamiskuukautta
edeltävää
kuukautta.
Laitoksen on ilmoitettava varantopohja asianomaiselle
rahaliittoon osallistuvalle kansalliselle keskuspankille ennen
pitoajanjakson alkua EKP:n raha- ja pankkitilastointia
koskevan tiedonkeruun mukaisesti; tiedonkeruusta säädetään rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 1 päivänä
joulukuuta 1998 annetussa EKP:n asetuksessa (EY) N:o
2819/98 (EKP/1998/16) (*).
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4.
Laitosten, joille on myönnetty EKP:n asetuksen (EY)
N:o 2819/98 2 artiklan 2 kohdan mukainen poikkeus,
varantopohja lasketaan EKP:n asetuksen (EY) N:o 2819/98
liitteen II mukaisesti ilmoitettujen vuosineljänneksen
loppua koskevien tietojen perusteella niille kolmelle pitoajanjaksolle, jotka seuraavat vuosineljänneksen jälkeen alkanutta pitoajanjaksoa. Nämä laitokset vahvistavat varantovelvoitteensa ja voivat korjata ilmoitettuja tietoja 5 artiklan
mukaisesti.
(*) EYVL L 356, 30.12.1998, s. 7.”

3. Asetuksen 5 artikla korvataan seuraavasti:
”5 artikla
Varantovelvoitteen laskeminen ja vahvistaminen
1.
Kunkin laitoksen vähimmäisvarantojen määrä tiettynä pitoajanjaksona lasketaan soveltamalla varantopohjan
kuhunkin erään tälle ajanjaksolle määriteltyjä velvoiteprosentteja, kuten 4 artiklassa on esitetty. Varantovelvoitteen
määrä, jonka asianomainen rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki sekä laitos määrittelevät tässä artiklassa mainittujen menettelyjen mukaisesti, on perustana i)
vähimmäisvarantotalletuksille maksettavalle korolle sekä
ii) sen arvioimisessa, onko laitos täyttänyt velvollisuutensa
pitää vaaditun suuruista vähimmäisvarantoa.
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linen keskuspankki voi hyväksyä laitoksen esittämät
korjaukset EKP:n asetuksen (EY) N:o 2819/98 5 artiklan
mukaisesti ilmoitettuun varantopohjaan ja vahvistettuun
varantovelvoitteeseen. Tiedot korjanneen osapuolen on
ilmoitettava toiselle osapuolelle korjauksista viimeistään
pitoajanjakson alkamiskuukautta seuraavan kuukauden
neljäntenätoista kalenteripäivänä tai sitä edeltävänä KKPpankkipäivänä, jollei neljästoista päivä ole KKP-pankkipäivä. Asianomainen rahaliittoon osallistuva kansallinen
keskuspankki voi asettaa aikaisemman määräajan
korjausten toimittamiselle. Osapuolen, jolle korjauksista
ilmoitettiin, on hyväksyttävä korjaukset viimeistään pitoajanjakson alkamiskuukautta seuraavan kuukauden viidentenätoista kalenteripäivänä tai sitä seuraavana KKP-pankkipäivänä, ellei viidestoista päivä ole KKP-pankkipäivä.
Mikäli osapuoli, jolle korjaukset ilmoitettiin, ei ole esittänyt huomautuksia viimeistään viidentenätoista kalenteripäivänä, tai sitä seuraavana KKP-pankkipäivänä, jos
viidestoista päivä ei ole KKP-pankkipäivä, sen katsotaan
hyväksyvän laitoksen varantovelvoitteen kyseiselle pitoajanjaksolle. Mikäli laitos käyttää väärin tässä kohdassa
määriteltyä mahdollisuutta tehdä korjauksia varantopohjaan ja varantovelvoitteeseen, on mahdollista, että tämän
laitoksen esittämiä korjauksia ei oteta huomioon.

5.
Kansallisen keskuspankin asettamat määräajat varantovelvoitetta koskevien tietojen toimittamista, vahvistamista, korjaamista tai hyväksymistä varten voivat poiketa
tässä artiklassa asetetuista määräajoista. Rahaliittoon osallistuvat kansalliset keskuspankit voivat julkaista luettelon
tässä artiklassa mainittujen menettelyjen täytäntöönpanoa
koskevista tulevista määräajoista.

2.
Kullekin laitokselle myönnetään 100 000 euron
suuruinen vähennys varantovelvoitteen määrästä, jollei 11
ja 13 artiklasta muuta johdu.
3.
Kukin rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki määrittelee menettelyt laitoskohtaisten varantovelvoitteiden vahvistamiseksi seuraavien periaatteiden mukaisesti. Joko asianomainen rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki tai laitos tekee aloitteen laitoksen
varantovelvoitteen laskemiseksi kyseiselle pitoajanjaksolle
tilastotietojen sekä EKP:n asetuksen (EY) N:o 2819/98 5
artiklan mukaan ilmoitetun varantopohjan perusteella.
Laskemisen suorittava osapuoli ilmoittaa lasketun varantovelvoitteen toiselle osapuolelle viimeistään sen
kuukauden kahdentenakymmenentenätoisena päivänä,
jona pitoajanjakso alkaa, taikka edellisenä KKP-pankkipäivänä, ellei kahdeskymmenestoinen päivä ole KKP-pankkipäivä. Asianomainen rahaliittoon osallistuva kansallinen
keskuspankki voi asettaa aikaisemman määräajan varantovelvoitetta koskevien tietojen toimittamiselle. Laskettu
varantovelvoite on vahvistettava viimeistään pitoajanjakson ensimmäisenä päivänä. Mikäli toinen osapuoli ei
pitoajanjakson ensimmäisen päivän loppuun mennessä
ole esittänyt huomautuksia, sen katsotaan vahvistaneen
laitoksen varantovelvoitteen kyseiselle pitoajanjaksolle.
4.
Sen jälkeen kun laitoksen varantovelvoite on vahvistettu tämän artiklan 3 kohdassa mainitun menettelyn
mukaisesti, asianomainen rahaliittoon osallistuva kansal-

6.
Mikäli laitos ei toimita EKP:n asetuksen (EY) N:o
2819/98 5 artiklassa täsmennettyjä tilastotietoja, asianomainen rahaliittoon osallistuva kansallinen keskuspankki
ilmoittaa sille kyseisellä pitoajanjaksolla sovellettavan
varantovelvoitteen, jonka määrä arvioidaan laitoksen
toimittamien aikaisempien tietojen ja muiden mahdollisten tietojen perusteella; laitos vahvistaa tai hyväksyy
ilmoitetun varantovelvoitteen määrän tässä artiklassa
mainittujen menettelyjen mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan
rajoita neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 6 artiklan
soveltamista eikä EKP:n oikeutta asettaa seuraamus EKP:tä
koskevan tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta.”

4. Asetuksen 6 artiklan 2 kohta korvataan seuraavasti:

”2.
Laitos on täyttänyt varantovelvoitteensa, jos sen varantotilien pitoajanjakson kattava keskimääräinen saldo
päivän päättyessä on vähintään yhtä suuri kuin kyseiselle
pitoajanjaksolle 5 artiklassa mainittujen menettelyjen
mukaisesti määritelty määrä.”
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5. EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 8 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen virkkeen loppuun lisätään sanat ”(jolloin
tulos pyöristetään lähimpään senttiin)”.

6. Asetuksen 13 artikla korvataan seuraavasti:

9.9.2000

osoitetun osuuden suhteessa jakautumisen voimaantulon
jälkeisestä pitoajanjaksosta alkaen siihen asti kunnes
vastaanottavat laitokset, jotka ovat luottolaitoksia, ovat
ilmoittaneet varantopohjansa EKP:n asetuksen (EY) N:o
2819/98 5 artiklan mukaisesti. Jakautumisen voimaantulon jälkeisestä pitoajanjaksosta alkaen jokaiselle vastaanottavalle laitokselle, joka on luottolaitos, myönnetään
yksi 5 artiklan 2 kohdan mukainen vähennys.”

”13 artikla
2 artikla
Sulautuminen ja jakautuminen
EKP:n asetusta (EY) N:o 2819/98 muutetaan seuraavasti:
1.
Pitoajanjaksona, jonka aikana sulautuminen tulee
voimaan, vastaanottava laitos vastaa sulautuvien laitosten
varantovelvoitteista ja saa hyväkseen kaikki 5 artiklan 2
kohdan mukaiset sulautuville laitoksille myönnetyt vähennykset. Pitoajanjaksona, jonka aikana sulautuminen tulee
voimaan, sulautuvien laitosten kaikki varantotalletukset
otetaan huomioon arvioitaessa, onko vastaanottava laitos
täyttänyt varantovelvoitteensa.

2.
Pitoajanjaksoa, jonka aikana sulautuminen tulee
voimaan, seuraavasta pitoajanjaksosta alkaen vastaanottavalle laitokselle myönnetään ainoastaan yksi 5 artiklan 2
kohdan mukainen vähennys. Sulautumista seuraavana
pitoajanjaksona vastaanottavan laitoksen varantovelvoite
lasketaan sulautuvien laitosten ja tarvittaessa vastaanottavan
laitoksen
varantopohjien
kokonaismäärästä
muodostuvan varantopohjan perusteella. Yhteen lasketaan
ne varantopohjat, jotka olisivat koskeneet tätä pitoajanjaksoa, mikäli sulautumista ei olisi tapahtunut. Vastaanottava laitos vastaa sulautuvien laitosten tilastotietojen antamista koskevista velvollisuuksista, jotta jokaisesta sulautuvasta laitoksesta saataisiin asianmukaiset tilastotiedot.
EKP:n asetuksen (EY) N:o 2819/98 liitteessä II annetaan
sulautuvien laitosten erityisominaisuuksia koskevat
tarkemmat säännökset.

3.
Pitoajanjaksona, jonka aikana jakautuminen tulee
voimaan, ne vastaanottavat laitokset, jotka ovat luottolaitoksia, vastaavat jakautuvan laitoksen varantovelvoitteesta.
Jokainen vastaanottavista laitoksista, joka on luottolaitos,
vastaa jakautuvan laitoksen varantovelvoitteesta siinä
suhteessa, jonka se saa jakautuvan laitoksen varantopohjasta. Varannot, joita jakautuva laitos on pitänyt pitoajanjaksona, jonka aikana jakautuminen tulee voimaan,
jaetaan tässä samassa suhteessa niiden vastaanottavien
laitosten kesken, jotka ovat luottolaitoksia. Pitoajanjaksona, jonka aikana jakautuminen tulee voimaan, tämän
asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukainen vähennys
myönnetään jokaiselle vastaanottavalle laitokselle, joka on
luottolaitos.

4.
Jokainen vastaanottava laitos, joka on luottolaitos,
vastaa mahdollisesti oman varantovelvoitteensa lisäksi
siitä varantovelvoitteesta, joka on laskettu jakautuvan
laitoksen varantopohjasta tälle vastaanottavalle laitokselle

1. Asetuksen 4 artiklaan lisätään seuraava kohta:
”6.
Jos kyseessä on sulautuminen tai jakautuminen,
tiedonantaja ilmoittaa sen jälkeen kun aikomus tällaisen
toimen täytäntöönpanosta on tullut julkiseksi ja ennen
kuin sulautuminen tai jakautuminen on tullut voimaan,
asianomaiselle kansalliselle keskuspankille suunnitelluista
menettelyistä, joiden mukaisesti tässä asetuksessa asetetut
tilastointiin liittyvät tiedonantovelvollisuudet täytetään.”
2. Asetuksen 5 artikla korvataan seuraavasti:
”5 artikla
Toimitettujen tilastotietojen käyttö EKP:n asetuksen
(EY) N:o 2818/98 mukaisesti
1.
Jokainen luottolaitos käyttää tämän asetuksen
mukaisesti antamiaan tilastotietoja varantopohjansa laskemiseen vähimmäisvarantojen soveltamisesta 1 päivänä
joulukuuta 1998 annetun Euroopan keskuspankin
asetuksen (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15) (*) mukaisesti.
Jokainen luottolaitos käyttää näitä tietoja erityisesti tarkistaakseen, täyttääkö se varantovelvoitteensa pitoajanjakson
aikana.
2.
Vähimmäisvarantovelvoitteen alaiset luottolaitokset
voivat EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 5 artiklassa
mainittujen menettelyjen mukaisesti ilmoittaa korjauksia
varantopohjaan sekä varantovelvoitteeseen tämän kuitenkaan vaikuttamatta tiedonantajille tämän asetuksen 4
artiklassa ja liitteessä IV asetettuihin velvollisuuksiin.
3.
EKPJ:n vähimmäisvarantojärjestelmän soveltamista
koskevat siirtymäsäännökset ja erityissäännökset ovat
tämän asetuksen liitteessä II. Tämän liitteen erityissäännöksiä sovelletaan EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98
säännösten sijasta.
(*) EYVL L 356, 30.12.1998, s. 1.”
3. Liite II korvataan tämän asetuksen liitteellä.
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3 artikla
Voimaantulo
EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 14 artiklan mukaisesti tämä asetus tulee voimaan pitoajanjaksona,
joka alkaa tämän asetuksen julkaisemista Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä seuraavana kuukautena.
Tehty Frankfurt am Mainissa 31 päivänä elokuuta 2000.
EKP:n neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG
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”LIITE II
VÄHIMMÄISVARANTOJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEEN LIITTYVÄT ERITYIS- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
SEKÄ SÄÄNNÖKSET LUOTTOLAITOKSIA KOSKEVASTA SULAUTUMISESTA

1 OSA
ERITYISSÄÄNNÖKSET
I Luottolaitokset, joita koskevat täysimääräiset tiedonantovaatimukset
1. Jotta voitaisiin laskea oikein varantopohja, johon sovelletaan positiivista varantoprosenttia, tarvitaan yksityiskohtainen
kuukausittainen erittely yli 2 vuoden määräaikaisista talletuksista, talletuksista, joiden irtisanomisaika on yli 2 vuotta,
ja luottolaitosten reposopimuksiin liittyvistä veloista, jotka kohdistuvat kotimaan ja muun euroalueen sektoreihin
’rahalaitokset’, ’varantovelvolliset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit’ ja ’valtio’, sekä sektoriin ’ulkomaat’.
Luottolaitokset voivat ilmoittaa velkansa siten, että ne kohdistuvat ryhmään ’muut rahalaitokset kuin vähimmäisvarantovelvoitteen alaiset luottolaitokset, Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit’, sen sijaan että ne ilmoittaisivat ne kohdistettuina erikseen ryhmiin ’rahalaitokset’ ja ’vähimmäisvarantovelvoitteen alaiset luottolaitokset,
Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit’ edellyttäen, että tiedot ovat edelleen riittävän tarkkoja, eikä tämä
vaikuta lihavoituihin eriin. Lisäksi vähimmäisvarantovelvolliset luottolaitokset voivat — kansallisten tiedonkeruujärjestelmien mukaan ja sanotun rajoittamatta tässä asetuksessa säädettyjen rahalaitosten tasetta koskevien määritelmien
ja luokitusperiaatteiden täysimääräistä noudattamista — antaa vaihtoehtoisesti varantopohjan laskemiseen tarvittavat
tiedot, lukuun ottamatta tietoja siirtokelpoisista instrumenteista, liitteessä 1 olevan taulukon 1 alaviitteen 7 mukaisesti, jos tämä ei vaikuta lihavoituihin eriin.
II Tiedonkeruu pieniltä laitoksilta
2. Pienet luottolaitokset toimittavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) vähimmäisvarantojärjestelmää varten
vähintään neljännesvuosittaiset tiedot varantopohjan laskemiseksi taulukon 1 A mukaisesti. Pienten luottolaitosten on
varmistettava, että taulukon 1 A mukaisesti toimitetut tiedot vastaavat täysin taulukon 1 mukaisia määritelmiä ja
luokituksia. Pienten laitosten varantopohjatiedot kolmea (kuukauden pituista) pitoajanjaksoa varten perustuvat vuosineljänneksen lopun tietoihin, jotka kansalliset keskuspankit keräävät viimeistään 28. pankkipäivänä kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.
III Tiedonkeruu EKPJ:n vähimmäisvarantojärjestelmän alaisilta laitoksilta, jotka ilmoittavat tietonsa konsolidoidusti ryhmänä
3. Saatuaan luvan Euroopan keskuspankilta (EKP) vähimmäisvarantojärjestelmän alaiset luottolaitokset voivat antaa
tilastotietonsa konsolidoidusti niin, että ne koskevat ryhmää luottolaitoksia, jotka ovat vähimmäisvarantovelvollisia
samalla kansallisella alueella edellyttäen, että kaikki asianomaiset laitokset ovat ilmoittaneet luopuvansa minkäänlaisiin varantovelvoitteesta tehtäviin könttäsummavähennyksiin liittyvistä eduista. Könttäsummavähennys jää kuitenkin
koko ryhmän eduksi. Kaikki asianomaiset laitokset luetellaan erikseen EKP:n rahalaitosten luettelossa.
4. Jos koko ryhmän katsotaan olevan ’pieni’, sen tulee täyttää ainoastaan pienten laitosten suppeammat raportointivaatimukset. Muussa tapauksessa sovelletaan täysimääräisiä raportointivaatimuksia.
IV Sarake ’(joista) varantovelvolliset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit’
5. Sarake ’(joista) varantovelvolliset luottolaitokset, EKP ja kansalliset keskuspankit’ (lyhennetty taulukossa muotoon
’varantovelvolliset LL:t, EKP + KKP:t’) ei sisällä tiedonantajalaitosten velkoja niille laitoksille, jotka vähimmäisvarantojärjestelmästä vapautettujen laitosten luettelon mukaan eivät kuulu EKPJ:n vähimmäisvarantojärjestelmän piiriin, eli
laitoksille, jotka ovat järjestelmän ulkopuolella muista syistä kuin tervehdyttämismenettelyn takia.
6. Vähimmäisvarantojärjestelmän piiristä vapautettujen laitosten luettelo sisältää ainoastaan ne laitokset, jotka ovat
järjestelmän ulkopuolella muista syistä kuin tervehdyttämismenettelyn takia. Laitoksia, jotka on väliaikaisesti vapautettu vähimmäisvarantovelvoitteesta tervehdyttämismenettelyn takia, kohdellaan kuten vähimmäisvarantovelvoitteen
alaisia laitoksia, ja sen vuoksi niihin kohdistuvat velat sisältyvät sarakkeeseen ’(joista) varantovelvolliset luottolaitokset,
EKP ja kansalliset keskuspankit’. Sarakkeeseen kuuluvat myös velat sellaisille laitoksille, joiden ei itse asiassa tarvitse
pitää varantotalletusta EKPJ:ssä könttäsummavähennyksen takia.
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2 OSA
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

7. Erän ’talletukset, joiden irtisanomisaika on yli 2 vuotta’ ilmoittaminen on toistaiseksi vapaaehtoista. Tiedonantajat
voivat halutessaan antaa tarvittavat tiedot vapaaehtoisesti, ts. ne voivat ilmoittaa joko todellisia lukuja (myös erät,
joiden arvo on nolla) tai ’tiedot puuttuvat’ (käyttäen soveltuvaa merkintää). Tiedonantajalaitos, joka on päättänyt
ilmoittaa tietonsa todellisina lukuina, ei voi sen jälkeen käyttää merkintää ’tiedot puuttuvat’.
3 OSA
LUOTTOLAITOKSIA KOSKEVA SULAUTUMINEN
8. Tässä liitteessä käsitteillä ’sulautuminen’, ’sulautuvat laitokset’ ja ’vastaanottava laitos’ on vähimmäisvarantojen soveltamisesta 1 päivänä joulukuuta 1998 annetussa EKP:n asetuksessa (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15) tarkoitettu
merkitys.
9. Pitoajanjaksona, jona sulautuminen tulee voimaan, vastaanottavan laitoksen varantovelvoite lasketaan ja se on
täytettävä EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 13 artiklan mukaisesti.
10. Vastaanottavan laitoksen varantovelvoite seuraavia pitoajanjaksoja varten lasketaan tarvittaessa tässä liitteessä II
olevassa lisäyksessä annettujen sääntöjen mukaisesti ilmoitetun varantopohjan ja tilastotietojen perusteella. Muussa
tapauksessa sovelletaan EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 3 artiklan mukaisia normaaleja sääntöjä tilastotiedon
ilmoittamisesta ja varantovelvoitteen laskemisesta.
11. Vastaanottavaa laitosta koskeva väliaikainen poikkeus normaalista tiedonantomenettelystä
Asianomainen kansallinen keskuspankki voi antaa vastaanottavalle laitokselle luvan täyttää tilastoihin liittyvän
tiedonantovelvollisuutensa väliaikaisessa menettelyssä, jolloin se voi esimerkiksi käyttää erillisiä lomakkeita jokaisesta
sulautuvasta laitoksesta useana pitoajanjaksona sen jälkeen, kun sulautuminen on tullut voimaan, tämän kuitenkaan
rajoittamatta edellisissä kohdissa asetettuja velvollisuuksia. Poikkeus normaalista tiedonantomenettelystä on rajoitettava mahdollisimman lyhytkestoiseksi, eikä se voi kestää kuutta kuukautta kauempaa siitä, kun sulautuminen tuli
voimaan. Tämä poikkeus ei rajoita vastaanottavan laitoksen velvollisuutta täyttää tiedonantovelvollisuutensa EKP:n
asetuksen (EY) N:o 2819/98 mukaisesti eikä tarvittaessa sen velvollisuutta vastata sulautuvien laitosten tiedonantovelvollisuuksista tämän liitteen mukaisesti.
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Taulukko 1 A

Tiedot, jotka pienten luottolaitosten on toimitettava neljännesvuosittain vähimmäisvarantojärjestelmää varten
Varantopohja laskettu seuraavien taulukon 1 sarakkeiden
summana:
(a) – (b) + (c) + (d) + (e) + (f) – (g) + (h) + (i) + (j) + (k)

TALLETUSVELAT
(Euro ja muut kuin euroalueen valuutat yhdistetty)
9 TALLETUKSET YHTEENSÄ
9.1e + 9.1x
9.2e + 9.2x
9.3e + 9.3x
9.4e + 9.4x
josta:
9.2e + 9.2x määräaikaiset
yli kaksi vuotta
josta:
9.3e + 9.3x irtisanomisehtoiset
yli kaksi vuotta

Vapaaehtoinen tietojen antaminen

josta:
9.4e + 9.4x repot

Liikkeessä olevat, taulukon 1 sarake (1)

JÄLKIMARKKINAKELPOISET VALKAINSTRUMENTIT
(Euro ja muut kuin euroalueen valuutat yhdistetty)
11 LIIKKEESEEN LASKETUT VALKAPAPERIT
11e + 11x maturiteetti
enintään kaksi vuotta
11 LIIKKEESEEN LASKETUT VALKAPAPERIT
11e + 11x maturiteetti
yli kaksi vuotta
12 RAHAMARKKINAPAPERIT
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Lisäys

Sulautumisessa mukana olevien luottolaitosten varantovelvoitteen laskemista koskevat erityissäännöt (1)

Numero

Sulautumistyyppi

Velvollisuudet

1

Sulautuminen, jossa laitos, johon sovelletaan täysimääräisiä
tiedonantovaatimuksia (vastaanottava laitos), hankkii yhden tai
useamman laitoksen (sulautuvat laitokset), joihin sovelletaan
täysimääräisiä tiedonantovaatimuksia, tulee voimaan sen
määräajan jälkeen, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki on asettanut tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti
kuukausittaisten tilastotietojen antamiseksi edelliseltä kuukaudelta.

Sulautumista seuraavana pitoajanjaksona vastaanottavan laitoksen
varantovelvoite lasketaan vastaanottavan laitoksen ja sulautuvien
laitosten varantopohjien kokonaismäärästä muodostuvan varantopohjan perusteella. Yhteenlaskettavat varantopohjat ovat ne
varantopohjat, jotka olisivat koskeneet tätä pitoajanjaksoa, mikäli
sulautumista ei olisi tapahtunut. Ainoastaan yksi könttäsummavähennys myönnetään.

2

Sulautuminen, jossa laitos, johon sovelletaan täysimääräisiä
tiedonantovaatimuksia (vastaanottava laitos), hankkii yhden tai
useamman pienen luottolaitoksen ja mahdollisesti yhden tai
useamman luottolaitoksen, joita koskevat täysimääräiset tiedonantovaatimukset (sulautuvat laitokset), tulee voimaan sen
määräajan jälkeen, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki on asettanut tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti tilastotietojen antamiseksi edelliseltä vuosineljännekseltä.

Sulautumista seuraavana pitoajanjaksona vastaanottavan laitoksen
varantovelvoite lasketaan vastaanottavan laitoksen ja sulautuvien
laitosten varantopohjien kokonaismäärästä muodostuvan varantopohjan perusteella. Yhteenlaskettavat varantopohjat ovat ne
varantopohjat, jotka olisivat koskeneet tätä pitoajanjaksoa, mikäli
sulautumista ei olisi tapahtunut. Ainoastaan yksi könttäsummavähennys myönnetään.

3

Sulautuminen, jossa laitos, jota koskevat täysimääräiset tiedonantovaatimukset (vastaanottava laitos), hankkii yhden tai
useamman laitoksen (sulautuvat laitokset), joihin sovelletaan
täysimääräisiä tiedonantovaatimuksia, tulee voimaan kuukauden
lopun ja sen määräajan välisenä ajanjaksona, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki on asettanut tämän asetuksen
4 artiklan mukaisesti kuukausittaisten tilastotietojen antamiseksi
edelliseltä kuukaudelta.

Sulautumista seuraavana pitojaksona vastaanottavan laitoksen
varantovelvoite lasketaan vastaanottavan laitoksen ja sulautuvien
laitosten varantopohjien kokonaismäärästä muodostuvan varantopohjan perusteella. Yhteenlaskettavat varantopohjat ovat ne
varantopohjat, jotka olisivat koskeneet tätä pitoajanjaksoa, mikäli
sulautumista ei olisi tapahtunut. Ainoastaan yksi könttäsummavähennys myönnetään. Vastaanottava laitos vastaa oman tiedonantovelvollisuutensa lisäksi sulautuvien laitosten tilastotietojen antamiseen liittyvistä valvollisuuksista sulautumista edeltävältä
kuukaudelta.

4

Sulautuminen, jossa laitos, jota koskevat täysimääräiset tiedonantovaatimukset (vastaanottava laitos), hankkii yhden tai
useamman pienen luottolaitoksen ja mahdollisesti yhden tai
useamman luottolaitoksen, joihin sovelletaan täysimääräisiä
tiedonantovaatimuksia (sulautuvat laitokset), tulee voimaan
vuosineljänneksen lopun ja sen määräajan välisenä ajanjaksona,
jonka asianomainen kansallinen keskuspankki on asettanut
tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti tilastotietojen antamiseksi edelliseltä vuosineljännekseltä.

Sulautumista seuraavana pitoajanjaksona vastaanottavan laitoksen
varantovelvoite lasketaan vastaanottavan laitoksen ja sulautuvien
laitosten varantopohjien kokonaismäärästä muodostuvan varantopohjan perusteella. Yhteenlaskettavat varantopohjat ovat ne
varantopohjat, jotka olisivat koskeneet tätä pitoajanjaksoa, mikäli
sulautumista ei olisi tapahtunut. Ainoastaan yksi könttäsummavähennys myönnetään. Vastaanottava laitos vastaa oman tiedonantovelvollisuutensa lisäksi sulautuvien laitosten tilastotietojen antamiseen liittyvistä valvollisuuksista laitoksesta riippuen sulautumista edeltävältä kuukaudelta tai vuosineljännekseltä.

5

Sulautuminen, jossa pieni luottolaitos (vastaanottava laitos),
hankkii yhden tai useamman luottolaitoksen, johon sovelletaan
täysimääräisiä tiedonantovaatimuksia, tai mahdollisesti yhden
tai useamman pienen luottolaitoksen (sulautuvat laitokset), tulee
voimaan sen määräajan jälkeen, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki on asettanut tämän asetuksen 4 artiklan
mukaisesti tilastotietojen antamiseksi edelliseltä kuukaudelta.

Sovelletaan tapauksessa 1 määriteltyä menettelyä.

6

Sulautuminen, jossa pieni luottolaitos (vastaanottava laitos),
hankkii yhden tai useamman pienen luottolaitoksen (sulautuvat
laitokset), tulee voimaan sen määräajan jälkeen, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki on asettanut tämän
asetuksen 4 artiklan mukaisesti tilastotietojen antamiseksi edelliseltä vuosineljännekseltä.

Sulautumista seuraavasta pitoajanjaksosta siihen asti, kunnes
vastaanottava laitos on ensimmäistä kertaa sulautumisen jälkeen
antanut neljännesvuosittaiset tiedot tämän asetuksen liitteessä II
pienille luottolaitoksille asetettujen suppeampien raportointivaatimusten mukaisesti, vastaanottavan laitoksen varantovelvoite
lasketaan vastaanottavan laitoksen ja sulautuvien laitosten varantopohjien kokonaismäärästä muodostuvan varantopohjan
perusteella. Yhteenlaskettavat varantopohjat ovat ne varantopohjat, jotka olisivat koskeneet tätä pitoajanjaksoa, mikäli sulautumista ei olisi tapahtunut. Ainoastaan yksi könttäsummavähennys myönnetään.
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Numero

Sulautumistyyppi

Velvollisuudet

7

Sulautuminen, jossa pieni luottolaitos (vastaanottava laitos),
hankkii yhden tai useamman pienen luottolaitoksen (sulautuvat
laitokset), tulee voimaan sen määräajan jälkeen, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki on asettanut tämän
asetuksen 4 artiklan mukaisesti tilastotietojen antamiseksi edelliseltä vuosineljännekseltä, ja sulautumisen tuloksena pienestä
luottolaitoksesta tulee luottolaitos, jota koskevat täysimääräiset
tiedonantovaatimukset.

Sovelletaan tapauksessa 2 määriteltyä menettelyä.

8

Sulautuminen, jossa pieni luottolaitos (vastaanottava laitos),
hankkii yhden tai useamman pienen luottolaitoksen (sulautuvat
laitokset), tulee voimaan vuosineljänneksen lopun ja sen
määräajan välisenä ajanjaksona, jonka asianomainen kansallinen
keskuspankki on asettanut tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti tilastotietojen antamiseksi edelliseltä vuosineljännekseltä.

Sulautumista seuraavasta pitoajanjaksosta siihen asti, kunnes
vastaanottava laitos on ensimmäistä kertaa sulautumisen jälkeen
antanut neljännesvuosittaiset tiedot tämän asetuksen liitteessä II
pienille luottolaitoksille asetettujen suppeampien raportointivaatimusten mukaisesti, vastaanottavan laitoksen varantovelvoite
lasketaan vastaanottavan laitoksen ja sulautuvien laitosten varantopohjien kokonaismäärästä muodostuvan varantopohjan
perusteella. Yhteenlaskettavat varantopohjat ovat ne varantopohjat, jotka olisivat koskeneet tätä pitoajanjaksoa, mikäli sulautumista ei olisi tapahtunut. Ainoastaan yksi könttäsummavähennys myönnetään. Vastaanottava laitos vastaa oman tiedonantovelvollisuutensa lisäksi sulautuvien laitosten tilastotietojen antamiseen liittyvistä valvollisuuksista sulautumista edeltävältä neljännesvuodelta.

9

Sulautuminen, jossa pieni luottolaitos (vastaanottava laitos),
hankkii yhden tai useamman laitoksen, joihin sovelletaan täysimääräisiä tiedonantovaatimuksia ja mahdollisesti yhden tai
useamman pienen luottolaitoksen (sulautuvat laitokset), tulee
voimaan kuukauden lopun ja sen määräajan välisenä ajanjaksona, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki on asettanut tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti kuukausittaisten
tilastotietojen antamiseksi edelliseltä kuukaudelta.

Sovelletaan tapauksessa 3 määriteltyä menettelyä.

10

Sulautuminen, jossa pieni luottolaitos (vastaanottava laitos)
hankkii yhden tai useamman pienen luottolaitoksen (sulautuvat
laitokset), tulee voimaan vuosineljänneksen lopun ja sen
määräajan välisenä aikana, jonka asianomainen kansallinen
keskuspankki on asettanut tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti tilastotietojen antamiseksi edelliseltä vuosineljännekseltä, ja
sulautumisen tuloksena pienestä luottolaitoksesta tulee luottolaitos, jota koskevat täysimääräiset tiedonantovaatimukset.

Sovelletaan tapauksessa 4 määriteltyä menettelyä.

11

Sulautuminen, jossa laitos, jota koskevat täysimääräiset tiedonantovaatimukset (vastaanottava laitos), perustetaan laitoksista (sulautuvat laitokset), joihin sovelletaan täysimääräisiä
tiedonantovaatimuksia, tulee voimaan kuukauden lopun ja sen
määräajan välisenä ajanjaksona, jonka asianomainen kansallinen
keskuspankki on asettanut tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti kuukausittaisten tilastotietojen antamiseksi edelliseltä
kuukaudelta.

Sulautumista seuraavana pitoajanjaksona vastaanottavan laitoksen
varantovelvoite lasketaan sulautuvien laitosten varantopohjien
kokonaismäärästä muodostuvan varantopohjan perusteella.
Yhteenlaskettavat varantopohjat ovat ne varantopohjat, jotka
olisivat koskeneet tätä pitoajanjaksoa, mikäli sulautumista ei olisi
tapahtunut. Ainoastaan yksi könttäsummavähennys myönnetään.
Vastaanottava laitos vastaa sulautuvien laitosten tilastotiedon
antamista koskevista velvollisuuksista sulautumista edeltävältä
kuukaudelta.

12

Sulautuminen, jossa laitos, jota koskevat täysimääräiset tiedonantovaatimukset (vastaanottava laitos), perustetaan yhdestä
tai useammasta pienestä luottolaitoksesta ja mahdollisesti
yhdestä tai useammasta laitoksesta, joihin sovelletaan täysimääräisiä tiedonantovaatimuksia (sulautuvat laitokset), tulee
voimaan vuosineljänneksen lopun ja sen määräajan välisenä
ajanjaksona, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki on
asettanut tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti tilastotietojen
antamiseksi edelliseltä vuosineljännekseltä.

Sulautumista seuraavana pitoajanjaksona vastaanottavan laitoksen
varantovelvoite lasketaan sulautuvien laitosten varantopohjien
kokonaismäärästä muodostuvan varantopohjan perusteella.
Yhteenlaskettavat varantopohjat ovat ne varantopohjat, jotka
olisivat koskeneet tätä pitoajanjaksoa, mikäli sulautumista ei olisi
tapahtunut. Ainoastaan yksi könttäsummavähennys myönnetään.
Vastaanottava laitos vastaa sulautuvien laitosten tilastotiedon
antamista koskevista velvollisuuksista laitoksesta riippuen sulautumista edeltävältä kuukaudelta tai neljännesvuodelta.
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Sulautumistyyppi

13

Sulautuminen, jossa pieni luottolaitos (vastaanottava laitos),
perustetaan yhdestä tai useammasta pienestä luottolaitoksesta
(sulautuvat laitokset), tulee voimaan vuosineljänneksen lopun ja
sen määräajan välisenä ajanjaksona, jonka asianomainen kansallinen keskuspankki on asettanut tämän asetuksen 4 artiklan
mukaisesti tilastotietojen antamiseksi edelliseltä vuosineljännekseltä.

L 229/43

Velvollisuudet

Sulautumista seuraavasta pitoajanjaksosta siihen asti, kunnes
vastaanottava laitos on ensimmäistä kertaa sulautumisen jälkeen
antanut neljännesvuosittaiset tiedot tämän asetuksen liitteessä II
pienille luottolaitoksille asetettujen suppeampien raportointivaatimusten mukaisesti, vastaanottavan laitoksen varantovelvoite
lasketaan sulautuvien laitosten varantopohjien kokonaismäärästä
muodostuvan varantopohjan perusteella. Yhteenlaskettavat varantopohjat ovat ne varantopohjat, jotka olisivat koskeneet tätä
pitoajanjaksoa, mikäli sulautumista ei olisi tapahtunut. Ainoastaan yksi könttäsummavähennys myönnetään. Vastaanottava
laitos vastaa sulautuvien laitosten tilastotiedon antamista koskevista velvollisuuksista sulautumista edeltävältä vuosineljännekseltä.

(1) Taulukossa esitetään yksityiskohdat tiettyihin tilanteisiin sovellettavista erityisistä menettelyistä. Niihin tilanteisiin, joita ei mainita taulukossa, sovelletaan EKP:n asetuksen
(EY) N:o 2818/98 3 artiklan mukaisia normaaleja sääntöjä tilastotiedon ilmoittamisesta ja varantovalvoitteen laskemisesta.”
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 14 päivänä maaliskuuta 2000,
Saksan tuesta Elpro AG:lle ja sen seuraajayhtiöille
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 808)
(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/537/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,
ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a
alakohdan,
on mainittujen artiklojen mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa (1),
sekä katsoo seuraavaa:

I MENETTELY

(1)

Saksa ilmoitti komissiolle Berliiniin sijoittautuneelle Elpro AG:lle (jäljempänä ’Elpro’) myönnetystä
tuesta 15 päivänä lokakuuta 1996 päivätyllä ja saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. Saksa ilmoitti 3
päivänä joulukuuta 1996, että ilmoitusta on korjattava, koska tukea oli myönnetty enemmän, mutta
ei kuitenkaan muodollisesti perunut aiemmin tekemäänsä ilmoitusta. Saksan viranomaiset esittivät
komissiolle Berliinissä 30 päivänä kesäkuuta 1997 pidetyssä kokouksessa täydentäviä tietoja.

(2)

Komissio ilmoitti 9 päivänä lokakuuta 1997 päivätyllä kirjeellä Saksalle päätöksestään aloittaa
mainittuja tukia koskeva EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely ja
pyysi Saksaa esittämään kaikki tarpeelliset tiedot. Menettelyn aloittamista koskeva päätös julkaistiin
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (2).

(1) EYVL C 99, 1.4.1998, s. 9 ja EYVL C 84, 26.3.1999, s. 9.
(2) Katso alaviite 1.
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Komissio ilmoitti 3 päivänä helmikuuta 1999 päivätyllä kirjeellä Saksalle päätöksestään laajentaa
syyskuussa 1997 aloitettu menettely koskemaan Elpron tytäryhtiön myynnin yhteydessä myönnettyjä tukia. Myös tämä päätös julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (3).
Molemmissa tiedonannoissa kehotettiin asianomaisia esittämään huomautuksensa tukitoimenpiteistä.

(4)

Komissio ei ole saanut asianomaisilta kannanottoja.

II TUKITOIMENPITEET
(5)

Komission aloittaessa menettelyä sen käytettävissä olleet tiedot olivat vaillinaisia, minkä vuoksi
Saksaa pyydettiin toimittamaan täydelliset tiedot. Jäljempänä esitetty tukitoimenpiteiden kuvaus
perustuu rakenneuudistusohjelmaa koskeviin tietoihin, joita Saksa on täydentänyt ja ajantasaistanut
menettelyn aikana.

(6)

Elpro, VEB Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin -nimisen yrityksen seuraaja, yksityistettiin kesäkuussa 1992 avoimen ja rajoittamattoman tarjouskilpailun perusteella. Kiinteistöjä lukuun ottamatta
yritys myytiin korkeimman tarjouksen (12 miljoonaa Saksan markkaa) tehneelle yksityishenkilöiden
muodostamalle konsortiolle. Elpron maaomaisuus myytiin erikseen Treuhandanstalt-virastolle
(jäljempänä ’THA’) 261,9 milijoonan Saksan markan markkinahintaan, ja myyntituloilla lyhennettiin
Elpron vanhoja velkoja pankeille ja THA:lle. Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben
-virasto (jäljempänä ’BvS’; THA:n seuraaja) on esittänyt jäljennökset riippumattomien asiantuntijoiden
laatimista kiinteistön arvoa koskevista arvioista osoittaakseen, että Elpron yksityistämisen yhteydessä
ei myönnetty tukea. Kiinteistöt muodostuivat laajoista tonteista ja rakennuksista lähinnä Berliinin
itäosassa.

(7)

THA myi Technische Gebäudeausrüstung Berlin GmbH:n (jäljempänä ’TGA’) kesäkuussa 1992
avoimen ja rajoittamattoman tarjouskilpailumenettelyn perusteella yhdelle Elpron uusista omistajista,
joka teki korkeimman tarjouksen (6,9 miljoonaa Saksan markkaa). Tässäkin tapauksessa kiinteistöt
myytiin ensin THA:lle ja sitten 36 miljoonan Saksan markan markkinahintaan Elpron sijoittajien
perustamalle kiinteistöyhtiölle. TGA:n yksityistämisen yhteydessä ei myönnetty tukea. Vuonna 1995
TGA [...] (*).

(8)

Syksyllä 1992 Elpro sai haltuunsa Berliner Lufttechnische Anlagen und Geräte GmbH:n (jäljempänä
'BLA') 1,5 miljoonan Saksan markan hintaan avoimen ja rajoittamattoman tarjouskilpailun perusteella, jossa se oli ainoa tarjouksen tekijä. Myös BLA myytiin ilman kiinteistöjä. THA käytti 49,7
miljoonan Saksan markan myyntitulot DDR:n ajalta peräisin olleiden velkojen, sittemmin myönnettyjen lainojen ja eräiden muiden velkojen takaisinmaksuun. Kiinteistöjen arvon arviointi perustui
komissiolle esitettyyn riippumattoman asiantuntijan lausuntoon. Yksityistämisen yhteydessä ei
myönnetty tukea.

(9)

Elpron ostajien ja Treuhandanstalt-viraston välille kehkeytyi vuonna 1993 pitkällinen kiista yrityksen
kauppahinnasta. Kiistat johtuivat suurelta osin siitä, että kun Elpro siirrettiin vuonna 1992 uusien
omistajien haltuun, varoja ja velkoja koskeva arvio oli vielä pitkälti väliaikainen. Monia esitettyjä
arvioita oli korjattava vuoteen 1995 mennessä. Elpron ostajat vaativat, että osa 12 miljoonan Saksan
markan kauppahinnasta olisi korvattava, koska monien omaisuuserien arvo (esimerkiksi useat
saamiset) oli ennakoitua pienempi. Toisaalta BvS vaati kauppahinnan korottamista jälkeenpäin
yhteensä 5,6 miljoonalla Saksan markalla ennen muuta siksi, että se katsoi ostajan käyttäneen väärin
yksityistämissopimuksen mukaisesti sosiaalisuunnitelmaan tarkoitettuja varoja. Välttääkseen aikaa
vievän oikeudenkäynnin, jonka lopputuloksesta ei ollut varmuutta, BvS ilmoitti luopuvansa
miljoonan Saksan markan korvausta vastaan saamisistaan Elpron omistajien velkojapankeilta, jotka
olivat rahoittaneet yhtiökaupan. Osapuolet sopivat, että 1 ja 2 päivänä kesäkuuta 1992 tehdystä
yksityistämissopimuksesta johtuvat kummankin osapuolen vaateet täyttyvät tämän toimenpiteen
myötä (4).

(3) Katso alaviite 1.
(*) Liikesalaisuus.
(4) 27 päivänä helmikuuta 1998 päivätty Saksan hallituksen tiedonanto komissiolle, s. 33.
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(10)

Vuoden 1995 loppuun mennessä kolme yhtiötä eli Elpro, TGA ja BLA toteuttivat yksityistämissopimusten mukaiset investoinnit. Tuotantolaitosten nykyaikaistamiseksi tehtyjä 87 miljoonan Saksan
markan investointeja tuettiin komission yleisesti hyväksymien tukijärjestelyjen eli alueellisia elinkeinorakenteita edistävän Saksan yhteisen tukiohjelman (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur, jäljempänä ’yhteinen tukiohjelma’) ja investointien verohelpotuslain
(Investitionszulagengesetz) avulla. Vuoden 1996 alkuun mennessä Elpro oli kasvanut 1 700 työntekijän yhtiöksi, jonka liikevaihto oli 250—300 miljoonaa Saksan markkaa. Yhtymän pääasialliset
toimialat olivat a) rautateiden ja teollisuuslaitosten energia- ja prosessinohjausjärjestelmät (LET) (5) ja
b) rakennusten sähköinen ja tekninen viimeistely (GVT) (6). Alusta lähtien yksi Elpron suurimmista
ongelmista oli pääoman riittämättömyys. Uudet omistajat olivat rahoittaneet kaikki yrityskaupat
pankkilainoilla, mikä aiheutti vuosina 1995—96 huomattavia vaikeuksia, kun rakennusala Berliinissä
joutui kriisiin, Elpro menetti enenevässä määrin perinteisiä Itä-Euroopan markkinoitaan ja yritys kärsi
suuria tappioita eräissä laajoissa suunnitteluhankkeissa. Keväällä 1996 Elpro oli käyttänyt lähes
kaikki omat varansa ja oli lähes maksukyvytön.

(11)

Pankkien, Berliinin osavaltion ja BvS:n kanssa sovittiin 24 päivänä kesäkuuta 1996 Elpron maksukyvyn palauttamiseen tähtäävästä pelastustoimenpidepaketista ja laadittiin ensimmäinen rakenneuudistussuunnitelma. Elpron osakkeet siirrettiin alkuperäisille investoijille ja annettiin pantiksi velkojapankeille, jotka olivat rahoittaneet yksityistämisen. Komission päätöksessä, joka koski 88 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittamista (7), esitettiin yksityiskohtaisesti, että tuolloin oli suunniteltu rakennusten sähköiseen ja tekniseen viimeistelyyn liittyvän toiminnan lopettamista ja energia- ja
prosessinohjausjärjestelmiin liittyvän toiminnan myymistä eräälle kansainväliselle sijoittajalle.
Konsulttiyritys Price Waterhousen tehtäväksi annettiin selvittää myyntimahdollisuuksia ja valmistella
tarjouskilpailua. Koska kukaan sijoittaja ei ilmoittanut olevansa kiinnostunut yrityksen ostamisesta, jo
varhaisessa vaiheessa kävi ilmi, että alkuperäistä rakenneuudistussuunnitelmaa ei voitaisi toteuttaa ja
että suunnitelmaan olisi tehtävä lisää muutoksia. Rakennusten sähköiseen ja tekniseen viimeistelyyn
liittyvä toiminta kuitenkin lopetettiin (mistä aiheutui yhteensä 56,3 miljoonan Saksan markan
kustannukset). Samoin lopetettiin perusteollisuuden tuotanto ja supistettiin energia- ja prosessinohjausjärjestelmiin liittyvän toiminnan yleiskustannuksia (minkä kokonaiskustannukset olivat 42,7
miljoonaa Saksan markkaa). Lisäksi oli maksettava takaisin pitkäaikaisia lainoja yhteensä 54,3
miljoonan Saksan markan arvosta, ja Elpro tarvitsi lisää käyttöpääomaa 47,1 miljoonaa Saksan
markkaa voidakseen jatkaa liiketoimintaansa. Näistä toimenpiteistä aiheutui yhteensä 200,4
miljoonan Saksan markan kustannukset. Lisäksi yritykselle myönnettiin uusi, enintään 30 miljoonan
Saksan markan suuruinen vekselitakaus.

(12)

Toimenpiteet rahoitettiin seuraavasti:
— Elpron rahoitusosuuden muodostaneiden E-plus-osakkeiden
myynnistä saadut tulot (*)

121,2 milj. DEM

— Elpron sisäiset lyhytaikaiset käteisvarat

16,6 milj. DEM

— Liikepankkien luopuminen lainasaamisista

18,0 milj. DEM

— Liikepankkien myöntämä uusi laina (jolle on myönnetty 80
prosentin takaus valtiontakausjärjestelmän mukaisesti)

18,5 milj. DEM

— BvS:n myöntämä laina (45 miljoonan Saksan markan
suuruinen ensimmäinen erä maksettu kesällä 1996, loput
tammikuussa 1997)

20,0 milj. DEM

— BvS:n myöntämä laina (joka muutettiin avustukseksi komission hyväksyttyä rakenneuudistuksen)

9,0 milj. DEM

— Aluetuen loppusuoritus (yhteinen tukiohjelma)
Yhteensä (lainat ja käteisvarat)

0,01 milj. DEM
200,4 milj. DEM

(*) E-Plus on suuri matkaviestinalan yritys; Elpro AG hankkii siitä 2,5 prosentin osakkuuden 26,3 miljoonalla
Saksan markalla ja myi sen 147,5 miljoonalla Saksan markalla.

Liikepankit myönsivät 30 miljoonan Saksan markan takauksen osavaltion ja BvS:n myöntämää 15
miljoonan Saksan markan vastatakausta vastaan.
(5) Energia- ja ohjaustekniikka.
(6) Rakennus- ja kunnallistekniikka (mm. viestintä, ilmastointi, valaistus).
(7) Katso alaviite 1.
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(Edellä mainituista eristä ilmoitettiin menettelyä aloitettaessa 2.5.1 kohdassa uusina tukina ainoastaan
BvS:n myöntämät lainat ja vastatakaukset, mutta ilmoitus perustui epätäsmällisiin tietoihin. Tästä
syystä komissio piti yhdeksän miljoonan Saksan markan lainaa alun perin avustuksena. Saksa ilmoitti
myöhemmin, että kyseessä oli laina. Ilmoitetuista 15 miljoonan Saksan markan vastatakauksista
komission tiedossa oli vain 7,5 miljoonan suuruinen vastatakaus.)
(13)

Näin ollen useat valtionlaitokset ovat osallistuneet Elpron rahoitusapuun yhteensä 29 miljoonan
Saksan markan lainoilla ja 29,8 miljoonan Saksan markan takauksilla. Yrityksen oma rahoitusosuus
oli 134,8 miljoonaa Saksan markkaa. Liikepankit osallistuivat rahoitukseen luopumalla 18 miljoonan
Saksan markan saamisista, ottamalla vastatakseen 3,7 miljoonan Saksan markan lainaan liittyvät
riskit sekä myöntämällä uuden, 15 miljoonan Saksan markan vekselitakauksen. Elpro oli saanut
liikepankeilta yhteensä 114 miljoonan Saksan markan vekselitakaukset ilman valtiontakausta.

(14)

Koska sijoittajaa ei kyetty löytämään ja koska vuoden 1996 lopussa ulkomaisista suurtilauksista oli
aiheutunut huomattavia tappioita, oli tarpeen muuttaa rakenneuudistussuunnitelmaa. Tällöin pääteltiin, että Elpro ei voisi selviytyä yksin perusteollisuuden (esimerkiksi sementti- ja terästehtaiden)
suurten tilausten toimittamisesta vientimarkkinoille ottaen huomioon kyseisiin hankkeisiin liittyvän
rahoitustarpeen ja niihin liittyvät riskit. Elpro ei yksin kyennyt kilpailemaan johtavien monikansallisten yritysten kanssa (8), joilla oli huomattavasti vahvempi asema markkinoilla. Yrityksen toiminta
päätettiin keskittää toimialoihin, jotka ovat keskisuuren yrityksen kannalta realistisia, ja joko myydä
tai yksinkertaisesti lopettaa tuotanto tarpeettomilla toimialoilla. Strategian tavoitteena oli a) välttää
maksukyvyttömyys ottaen huomioon luvattuihin, vielä toimittamattomiin tilauksiin liittyvät erittäin
suuret taloudelliset velvoitteet, b) vakauttaa jäljelle jäävät toimialat ja tehdä niistä taloudellisesti
kannattavia sekä c) varmistaa työpaikkojen säilyminen mahdollisuuksien mukaan.

(15)

Toukokuussa 1997 laaditun lopullisen rakenneuudistussuunnitelman tärkeimmät osatekijät ovat:
1. toiminnan suuntaaminen seuraaville painopistealoille:
a) kiskoilla toimivan lähi- ja kaukoliikenteen virtalaitteiden (muuntoasemat, ajojohtimet) suunnittelu ja asennus;
b) kunnallistekniikan prosessinohjausjärjestelmien suunnittelu ja asennus;
c) sähköisten ja elektronisten laitteistojen (erottimet, muuntajat ym.) asennus;
2. työntekijöiden määrän vähentäminen 1 700:sta (alkuvuonna 1996) 900:aan (alkuvuonna 1997) ja
lopulta noin 400:aan (loppuvuonna 1997);
3. supistetun perusteollisuuden tuotannon sekä viestintätekniikan tuotannon myynti (tällöin voitiin
säilyttää yhteensä 180 työntekijän ja 55 ammattioppilaan työpaikat; kauppojen yhteydessä ei
myönnetty tukea lukuun ottamatta Elpro Leit- und Energietechnik GmbH:n (LET) erään osan
myyntiä, katso 25—27 kohta);
4. maksamattomien takausten ja pankkivelkojen lyhentäminen;
5. liikkeenjohdon, rahoituksen ja sen valvonnan parantaminen sekä tietojenkäsittelyn nykyaikaistaminen;
6. Elpro-yhtymän toiminnan jakaminen lopetettaviin ja säilytettäviin toimialoihin; säilytettävien
toimialojen siirtäminen uusille omistajille rakenneuudistusohjelman toisessa vaiheessa;
7. kiinteistöjen määrän supistaminen antamalla niitä ensiksi vuokralle ja lopulta myymällä päärakennus (suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2001).
Joidenkin toimenpiteiden toteuttaminen aloitettiin jo alkuvuodesta 1997. Useimmat toimenpiteet on
nyt saatettu päätökseen, mutta esimerkiksi takausten lyhentämistä, henkilöstön kouluttamista ja
nykyaikaistamistoimia jatketaan tai lykätään, kunnes tukiohjelmasta on tehty päätös.

(8) Esimerkiksi Siemens ABB ja General Electrics.
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Rakenneuudistuksen ensimmäisen vaiheen kustannukset (kesäkuusta 1997 vuoden 1998 loppuun (9))
ovat:
— Lopettamis- ja sulkemiskustannukset (tappiollisten hankkeiden
lopettaminen, velkojen maksaminen, toimitustakuut, sosiaalisuunnitelma)

13,6 milj. DEM

— Yrityksen pelastamiseen käytetyn lyhytaikaisen lainan takaisinmaksu (katso 12 kohta)

13,6 milj. DEM

— Käteisvarojen hankkiminen käyttöpääoman lisäämiseksi

7,0 milj. DEM

— Kahden hankkeen tappioiden korvaaminen

3,9 milj. DEM

— Velkojen lyhentäminen

9,8 milj. DEM

Yhteensä
Lisäksi takaus vielä ratkaisemattomia jälikäteen perittäviä määriä
varten

Kaikki yhteensä
(17)

9.9.2000

47,9 milj. DEM
3,0 milj. DEM

50,9 milj. DEM

Nämä kustannukset rahoitetaan seuraavasti:
— E-Plus-osakkeiden myynnistä vielä saatava voitto
— Elpro AG:n muut omat varat

16,0 milj. DEM
0,9 milj. DEM

— Pankkilaina (josta 14 milj. DEM:n osuus valtion takaama)

31,0 milj. DEM

Käteisvarat yhteensä

47,9 milj. DEM

Lisäksi takaus vielä ratkaisemattomia jälkikäteen perittäviä määriä
varten

Kaikki yhteensä

3,0 milj. DEM

50,9 milj. DEM

Tässä vaiheessa valtio osallistui rahoitukseen jatkamalla takauksien voimassaoloaikaa, minkä lisäksi
Elpron pelastamiseksi myönnettyjen lainojen etuoikeusasemaa alennettiin ja niistä tehtiin korottomia
(vrt. 13 kappale). Lisäksi valtio myönsi uuden, 14 miljoonan Saksan markan takauksen, jonka avulla
varmistettiin osa edellä mainituista pankkilainoista. Kaikki muut varat saatiin yksityisiltä rahoittajilta.
Rakenneuudistuksen kokonaiskustannuksia laskettaessa on 50,9 miljoonan Saksan markan bruttokustannuksista vähennettävä 13,6 miljoonaa Saksan markkaa, koska tämä Elpron väliaikaisesti
rahoittama erä korvattiin vuonna 1996 lopuilla E-Plus-osakkeiden myyntituloilla.
(18)

Kun yhtymän rakenneuudistuksen ja vakauttamisen aloittamisesta oli kulunut vuosi, velkojapankit
päättivät siirtyä toiseen vaiheeseen ja myydä säilytetyt toimialat toimivalle johdolle eli tarkemmin
sanottuna yhdelle Elpron toimitusjohtajista. Toimitusjohtaja Lelbach sai 18 päivänä joulukuuta 1998
tehdyllä sopimuksella haltuunsa Elpron viiden tytäryhtiön osakkeet; tytäryhtiöiden oli määrä jatkaa
liiketoimintaansa osana Holdinggesellschaft Elpro GmbH Berlin Industrieholding -nimistä uutta
holdingyhtiötä (jäljempänä ’EUB’; jollei toisin mainita, käsite pitää sisällään Elpro Verkehrstechnik
GmbH:n (jäljempänä ’EVT’), joka on oikeudellisesti holdingyhtiöstä erillinen toimija). Myös muille
liikkeenjohtoon kuuluville henkilöille on tarkoitus tarjota tuonnempana mahdollisuus hankkia uusia
EUB:n osakkeita. Lopetettavaksi määrätyillä Elpron toimialoilla lopetettiin tuotanto vuoden 1998
lopussa, eivätkä nämä toimialat työllistä enää yhtään työntekijää. Toiminta näillä toimialoilla
rajoittuu vielä maksamattomien vekseli- ja luottositoumusten hoitamiseen ennen vuodeksi 2001
suunniteltua realisointia. Liikepankit järjestävät käyttöön tarvittavan välirahoituksen, kunnes Elpron
päärakennus on saatu myydyksi.

(9) Eräät lopettamis- ja sulkemistoimenpiteet jatkuvat vuoteen 2001 saakka.
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(19)

EUB jatkaa rakenneuudistuksen ensimmäisen vaiheen aikana aloitettua toimintaa. Nykyisin EUB
toimii lähes yksinomaan Saksan markkinoilla, mutta se toivoo taloudellisen tilanteen kohennuttua
pääsevänsä jälleen perinteisille IVY-maiden markkinoille. EUB:n tarkoituksena on investoida vuoteen
2001 mennessä [...] miljoonaa Saksan markkaa elektronisen tietojenkäsittelylaitteiston nykyaikaistamiseen ja ajojohdintilausten hoitamiseksi tarvittavien laitteistojen hankkimiseen. Lisäksi henkilöstön
perus- ja täydennyskoulutukseen on varattu [...] miljoonaa Saksan markkaa. Koska EUB:n ensisijainen
toimiala on tekninen suunnittelu (yli [...] prosenttia työntekijöistä on diplomi-insinöörejä), se aikoo
käyttää [...] prosenttia vuotuisesta liikevaihdostaan tutkimus- ja kehitystyöhön, johon se hakee [...]
miljoonan Saksan markan tukea yleisistä T&K-tukiohjelmista.

(20)

EUB:n ja EVT:n tilinpäätökset vuodelta 1998 jakautuivat seuraaviin eriin (luvut miljoonia Saksan
markkoja):
a) EUB ilman EVT:tä
Vastaavaa

Oma pääoma ja vieras pääoma

A. Pysyvät vastaavat

[...]

Merkitty pääoma

[...]

B. Vaihtuvat vastaavat

[...]

Rahastot

[...]

— vaihto-omaisuus

[...]

Voittovarat

[...]

— myyntisaamiset

[...]

A. Oma pääoma

[...]

— rahat ja pankkisaamiset

[...]

B. Varaukset

[...]

[...]

C. Vieras pääoma

[...]

C. Siirtosaamiset
Vastaavaa yhteensä

[...]

Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä

[...]

b) EVT
Vastaavaa

Oma pääoma ja vieras pääoma

A. Pysyvät vastaavat

[...]

Merkitty pääoma

[...]

B. Vaihtuvat vastaavat

[...]

Rahastot

[...]

— vaihto-omaisuus

[...]

Voittovarat

[...]

— myyntisaamiset

[...]

A. Oma pääoma

[...]

— rahat ja pankkisaamiset

[...]

B. Varaukset

[...]

[...]

C. Vieras pääoma

[...]

C. Siirtosaamiset
Vastaavaa yhteensä

[...]

Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä

[...]

Näin ollen EUB:n omavaraisuusaste on [...] prosenttia ja EVT:n [...] prosenttia.
(21)

Uuden omistajan oli osallistuttava omaan pääomaan miljoonan Saksan markan suuruisilla käteisvaroilla ja annettava 500 000 Saksan markan henkilökohtainen takaus. BvS myöntää 1,5 miljoonan
Saksan markan lainan kolmeksi vuodeksi viiden prosentin korolla rahoittaakseen puolet edellä
mainituista henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutuksen kustannuksista. EUB saa yhteisen tukiohjelman perusteella 30 prosenttia eli 2,1 miljoonaa Saksan markkaa alueellista investointitukea
seitsemän miljoonan Saksan markan suuruisten investointien rahoittamiseen.
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Pankit myöntävät uuden, 42 miljoonan Saksan markan suuruisen takauksen, josta EUB voi käyttää
kahdeksan miljoonaa Saksan markkaa sekkitilin muodossa. Valtio myöntää bruttomäärältään 33,6
miljoonan Saksan markan vastatakauksen edellyttäen, että aikaisempaa takausta lyhennetään kymmenellä miljoonalla Saksan markalla. Näin ollen valtion rahoitusosuuden nettomäärä tämän erän osalta
on 23,6 miljoonaa Saksan markkaa.
Liikepankit aikovat myöntää erillisen, [...] miljoonan Saksan markan suuruisen takauksen varmistaakseen [...] ennakkomaksujen ja toimitustakuiden täyttymisen.
Rahoitustoimet, jotka liittyvät yrityksen myymiseen toimivalle johdolle, koskevat siis lähinnä myönnettäviä takauksia, jotka ovat välttämättömiä pienille ja itsenäisille laitteistoja valmistaville yrityksille,
jotta ne voivat täyttää tarvittavat ennakkomaksu- ja toimitustakuut.
(22)

EUB:n tilauskanta ja liikevaihto ovat kehittyneet seuraavasti:

(miljoonaa Saksan markkaa)
1996

1997

1998

1999
(vahvistamaton)

Saapuneet tilaukset

124,5

99,2

138,1

121,8

Tilauskanta vuoden lopussa

106,2

119,1

158,9

180,5

96,0

88,4

93,2

105,3

Liikevaihto

Taulukko osoittaa EUB:n kehityksen olleen suhteellisen vakaata ja myönteistä, ja nykyisin yhtymän
koko kapasiteetti on käytössä. Vuonna 1998 yhtymän tulos oli 1,8 miljoonaa Saksan markkaa, mikä
merkitsi verojen jälkeen 932 000 Saksan markan liikevoittoa. Vuonna 1999 ja sitä seuraavina
vuosina liikevoiton ennen veroja odotetaan pysyvän noin kahdessa, kolmessa prosentissa liikevaihdosta, mikä olisi tämän toimialan vastaavien yritysten hyvää keskitasoa. EUB ei ole enää vaikeuksissa
oleva yritys.
(23)

EUB toimii lähinnä Saksan kiskoliikennemarkkinoilla, kuitenkin ainoastaan ajojohtimien ja muuntoasemien valmistajana. Tärkeimmät asiakkaat ovat Deutsche Bahn AG, S-Bahn Berlin ja eräät muut
julkisen liikenteen harjoittajat. EUB:n suurimpia kilpailijoita ovat Siemensin tytäryhtiöt, ABB,
Adtranz, Alstom ja General Electric Company (jäljempänä ’GE’). Vaikka EUB:n markkinaosuus onkin
suhteellisen pieni, se on alhaisten yleiskustannusten ansiosta kilpailukykyinen. Monivuotisen kokemuksensa ja teknisen osaamisensa ansiosta EUB onnistui täyttämään Deutsche Bahn AG:n esikarsinnan tiukat vaatimukset ja voitti monta tarjouskilpailua. Sen pääasiakas Deutsche Bahn AG toivoo
keskisuurten tavarantoimittajien säilyvän, jotta muutamien suurten teollisuusyhtymien muodostamat
markkinat eivät enää keskittyisi nykyisestään.
Sähkönjakelun, kaasu- ja vesihuollon sekä jäteveden käsittelyn kaltaisilla prosessiteollisuuden aloilla
EUB toimii lähinnä sähkölaitteita ja prosessinohjauslaitteita suunnittelevana yrityksenä. Sen asiakkaita
ovat Ruhrgasin, Thyssengasin ja Gazpromin kaltaiset suuret kaasuyhtiöt sekä kunnalliset vesilaitokset. Hankkeen luonteesta riippuen EUB kilpailee sekä suurten monikansallisten yhtiöiden suunnitteluosastojen että vastaavankokoisten suunnitteluyritysten kanssa. Elprosta saatujen huonojen kokemusten vuoksi EUB keskittyy nykyään pienempiin, enintään viiden miljoonan Saksan markan
arvoisiin hankkeisiin.

(24)

Elpro oli ja EUB on lähinnä palveluyritys; sen palvelut liittyvät ensisijaisesti muissa yrityksissä
valmistettavien sähkölaitteiden suunnitteluun ja asennukseen. Tämän vuoksi sen kapasiteetti voidaan
laskea ainoastaan miestyötunteina. Entisen Elpron vuosikapasiteetti vuonna 1990 oli noin kahdeksan
miljoonaa tuntia ja laski vuoteen 1996 mennessä noin 2,15 miljoonaan tuntiin. Rakenneuudistuksen
myötä toteutettujen sulkemisten seurauksena EUB:n vuosikapasiteetti supistui noin 450 000—
500 000 tuntiin. Erikseen myytyjen tytäryhtiöiden vuosikapasiteetti on noin 200 000 tuntia, joten
kapasiteetti on supistunut rakenneuudistuksen aikana noin 65—70 prosenttia.
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(25)

Toukokuussa 1997 laaditun rakenneuudistussuunnitelman mukaan alun perin oli tarkoituksena
lopettaa kokonaan Elpron energia- ja prosessinohjausjärjestelmien tuotantoon (LET) liittyvä perusteollisuus. Elproa koskeneen epäonnistuneen tarjouskilpailun aikana yksi tarjouksen tekijöistä eli
General Electric Finance Holding GmbH (GE:n tytäryhtiö) oli ilmoittanut olevansa kiinnostunut
ostamaan LET:n metallurgiayksikön sekä rakennustarvike- ja kuljetustekniikkayksikön. Nämä yksiköt,
joiden palveluksessa oli 67 työntekijää, myytiin 17 päivänä lokakuuta 1997 tehdyllä sopimuksella
vasta perustetulle, Berliiniin sijoittautuneelle GE Industrial Systems GmbH:lle (jäljempänä ’GE IS’),
joka on kokonaan General Electric Finance Holding Companyn omistama. GE IS kuuluu GE:n
teollisuuden ohjausjärjestelmien yksikön alaisuuteen. GE, jonka palveluksessa on noin 240 000
työntekijää (joista 6 000 työskentelee Saksassa) ja jonka liikevaihto vuonna 1996 oli noin 80
miljardia Yhdysvaltain dollaria, on yksi maailman johtavista sähkölaitteiden tarjoajista. Uusi GE IS on
suunnitteluyritys, joka ei harjoita omaa tuotantotoimintaa, vaan sen tehtävänä on toimia teknisenä
markkinointi- ja myynninedistämiskeskuksena, joka pyrkii myymään GE-komponentteja rakennustarvike- ja kaivosteollisuuden suuriin investointihankkeisiin. Koska Elpro oli suuntautunut selkeästi
Itä-Euroopan markkinoille, GE haluaisi hyödyntää tätä kokemusta ja osaamista vahvistaakseen markkina-asemaansa Saksassa sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Tämän vuoksi GE IS:n tavoitteena on
suunnata toiminnastaan 60 prosenttia Keski- ja Itä-Eurooppaan, 30 prosenttia Saksaan ja 10
prosenttia muihin EU:n jäsenvaltioihin.

(26)

GE IS:lle on laadittu seuraavanlainen liiketoimintasuunnitelma:

(miljoonaa Saksan markkaa)
1997
(toteutunut) (1)

1998
(toteutunut)

1999
(ennuste)

2000
(ennuste)

2001
(ennuste)

Liikevaihto

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Kokonaistuotanto

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Liiketoiminnan tulos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Voitto/tappio ennen veroja

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Voitto/tappio verojen jälkeen

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Työntekijöitä

68

73

[...]

[...]

[...]

(1) Tavanomaista lyhyempi tilikausi: elokuu—joulukuu 1997.

GE IS:ää vastaavat LET-toimintaa harjoittaneet yksiköt työllistivät 165 työntekijää vuonna 1996,
niiden liikevaihto oli 54,8 miljoonaa Saksan markkaa ja tappiot 4,4 miljoonaa Saksan markkaa. GE
IS:n tappiot toiminnan käynnistysvaiheessa vuosina 1997—1999 johtuvat lähinnä 13,1 miljoonan
Saksan markan aineettomista investoinneista koulutukseen ja teknologian siirtoon, joita ei voida
kirjata taseen vastaaviin. Lisäkustannuksia aiheutuu teknisistä apuvälineistä, elektronisista tietojenkäsittelylaitteista ja järjestelmistä, joita koskevat poistot tehdään hyvin lyhyen ajanjakson kuluessa.
Verrattaessa vuonna 1997 tehtyä tulosennustetta syyskuuhun 1999 mennessä toteutuneeseen tulokseen voidaan havaita, että GE IS:n rakenteiden uudistaminen edistyi verkkaisesti. Tulokseen vaikutti
sekin, että ennusteessa arvioidun valtiontuen maksatus viivästyi keskeneräisen tukimenettelyn vuoksi.
Vuonna 1999 tilanne kuitenkin koheni tuntuvasti ja saavutettu tulos vastasi paljolti alkuperäistä
ennustetta.
GE:hen kuuluva GE IS kilpailee teollisuuden sähkölaitteistojen markkinoilla ensisijaisesti erittäin
suurten yhtymien kuten Siemensin, Cegelecin (Alstom) ja ABB:n kanssa. Sen osuus noin 20 miljardin
euron Saksan markkinoista on noin yksi prosentti.
(27)

GE IS on hankkinut LET-yksiköt kirjanpitoarvoa vastaavaan 237 000 Saksan markan hintaan (tietokoneet ja ohjelmistot). GE lupasi tasoittaa alkuvaiheen negatiivisen kassavirran kassavarojensa muuttuvan luottolimiitin avulla. Syyskuun 1999 loppuun mennessä käyttöön otettiin 13,4 miljoonan
Saksan markan luotto, joka on olennaisesti suurempi kuin vuonna 1997 laadittuun suunnitelmaan
sisältynyt 5,1 miljoonan Saksan markan luotto. Saksa aikoo myöntää rakenneuudistukseen tukea
seuraavasti:
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— BvS:n avustus, jolla on tarkoitus korvata osa alkuvaiheen
(lokakuusta 1997 vuoden 1998 loppuun) 5,1 miljoonan
Saksan markan suuruisista tappioista

1,3 milj. DEM

— Berliinin osavaltion koulutustuki, jolla on tarkoitus rahoittaa
osa 3,4 miljoonaa Saksan markkaa maksavista koulutustoimenpiteistä

1,5 milj. DEM

— Yhteisestä tukiohjelmasta maksettava investointituki 7,66
miljoonan Saksan markan suuruisiin tukikelpoisiin investointikustannuksiin

2,0 milj. DEM

Ge IS:n rakenneuudistustuki yhteensä

4,8 milj. DEM

Syyskuuhun 1999 mennessä investointitukea oli maksettu 94 600 Saksan markkaa ja koulutustukea
43 200 Saksan markkaa.
Sijoittajan rahoitusosuus 18,4 miljoonan Saksan markan suuruisista rakenneuudistuskustannuksista
on 74 prosenttia.
(28)

Edellä esitetyn perusteella voidaan tiivistää Elpron ja sen seuraajayhtiöiden pelastus- ja rakenneuudistuskustannukset seuraavasti (kaikista lainoista ja takauksista ilmoitetaan nimellisarvo):
(miljoonaa Saksan markkaa)
Kokonaiskustannukset

josta: valtion
lainat ja
avustukset

valtion
takaukset

pankkien
osuus

omistajien ja
sijoittajien
osuus

yksityisten
rahoitusosuus
yhteensä

yksityisten
rahoitusosuus prosentteina

1. Elpron pelastustuki,
vuoden 1996 puolivälistä
vuoden
1997 puoliväliin

230,4

29,1

29,8

36,7

134,8

171,5

74,4

2. Elpron rakenneuudistustuki
ja
sittemmin tuki tiettyjen toimintojen
lopettamiseen
(tammikuu 1997)

50,9

0,0

14,0

20,0

16,9

36,9

71,7

3. EUB:n ja EVT:n
rakenneuudistustuki
(yrityksen myynti
toimivalle johdolle)

56,0

3,6

23,6

27,3

1,5

28,8

51,4

4. GE IS:n rakenneuudistus

18,4

4,8

0,0

0,0

13,6

13,6

73,9

Rakenneuudistuskustannukset yhteensä (taloudellisten riskien jakautumisen perusteella)

355,7

37,5

67,4

84,0

166,8

250,8

70,5

Kustannuserä ja ajanjakso

(29)

Komissio oli aloittanut EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn,
koska sen mielestä oli hyvin kyseenalaista, olivatko tuet 87 artiklan 3 kohdan mukaisia. Tuolloin
käytettävissä olleiden tietojen puutteellisuuden vuoksi oli erityisesti syytä epäillä, täyttyivätkö
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi myönnettävää valtiontukea
koskevien suuntaviivojen (jäljempänä ’suuntaviivat’) (10) soveltamisen edellytykset. Erityisen arveluttavia seikkoja olivat uuden sijoittajan puuttuminen ja se, että Saksa ei ollut toimittanut komissiolle
Elpron rakenneuudistusta koskevaa seikkaperäistä suunnitelmaa.

(10) EYVL C 368, 23.12.1994, s. 12, soveltaen samanaikaisesti 8 päivänä heinäkuuta 1999 annettujen uusien suuntaviivojen loppumääräyksiä (EYVL C 288, 9.10.1999, 101 kohdan b alakohta). Kyseisen määräyksen soveltamisen edellytykset täyttyvät, sillä kaikki tuet myönnettiin ennen uusien suuntaviivojen julkaisemista.
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(30)

Komissio ei ole saanut huomautuksia kolmansilta osapuolilta.

IV SAKSAN HUOMAUTUKSET
(31)

Saksa vastasi menettelyn aloittamiseen ja sen yhteydessä esitettyihin kysymyksiin 27 päivänä helmikuuta ja 19 päivänä elokuuta 1998 päivätyillä kirjeillä. Se toimitti komissiolle lisätietoja 15 päivänä
kesäkuuta 1998 pidetyssä kokouksessa. Lisätuista, joiden vuoksi komissio laajensi menettelyä, ilmoitettiin 29 päivänä heinäkuuta 1998 päivätyllä kirjeellä. Saksa vastasi 19 päivänä elokuuta 1998
päivätyssä kirjeessään myös uusia tukia koskeviin komission kysymyksiin.
Saksa vastasi menettelyn laajentamiseen, josta ilmoitettiin sille 3 päivänä helmikuuta 1999 päivätyllä
kirjeellä, 22 päivänä kesäkuuta 1999 päivätyllä kirjeellä, jossa se esitteli laajasti rakenneuudistussuunnitelmaa ja toteutettujen toimien silloista tilannetta. Komission edustajat ja Saksan viranomaiset
käsittelivät näitä tietoja 1 päivänä syyskuuta ja 29 päivänä lokakuuta 1999 pidetyissä kahdessa
kokouksessa. Saksa vastasi kokouksissa esitettyihin kysymyksiin 9 päivänä syyskuuta ja 13 päivänä
joulukuuta 1999 päivätyillä kirjeillä, joiden tekniset laitteet komissio vastaanotti 22 päivänä joulukuuta 1999. Saksalta saadut tiedot jakautuvat neljään osa-alueeseen seuraavasti:
— vuosina 1992—1993 tapahtuneen Elpro-yhtiön yksityistämisen yhteydessä myytyjen kiinteistöjen arvosta annetut lausunnot,
— Elpron täydelliset tilinpäätökset vuosilta 1992—1997,
— Elpron pelastus- ja rakenneuudistussuunnitelmat vuosilta 1996 ja 1997 sekä niitä koskevat
Saksan huomautukset (22 päivänä kesäkuuta 1999 päivätty Saksan tiedonanto);
— EUB:n ja EVT:n rakenneuudistus- ja liiketoimintasuunnitelma sekä tilinpäätökset vuoden 1999
loppuun saakka, ja
— GE IS:n rakenneuudistus- ja liiketoimintasuunnitelma sekä tilinpäätökset syyskuuhun 1999
saakka.
Näiden asiakirjojen sisältö on esitetty tiivistettynä tämän päätöksen II osassa, jotta asiayhteys olisi
helpompi hahmottaa.

V TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI
(32)

Saksan viranomaiset ovat toimittaneet menettelyn aikana tietoja, joiden mukaan Elpro ja molemmat
siihen sulautetut yritykset (BLA ja TGA) myytiin voitolliseen hintaan avoimen ja rajoittamattoman
tarjouskilpailun perusteella. Nämä kolme yritystä myytiin ilman niihin kuuluneita huomattavia
kiinteistöjä. Kiinteistöt myytiin erikseen THA:lle tai jollekin sen tytäryhtiöistä ennen yksityistämistä,
jotta ennen yksityistämistä kertyneet kolmen yrityksen velat saataisiin hoidetuiksi. Tällöin riippumattomat asiantuntijat arvioivat kiinteistöjen arvon. Arvioijien lausunnot esitettiin komissiolle. Komission mielestä ei ollut mitään syytä asettaa lausuntoja kyseenalaisiksi. Näin ollen komissio päätteli,
että vuonna 1992 tapahtuneeseen Elpron, BLA:n ja TGA:n yksityistämiseen ei liittynyt valtiontukea.

(33)

Vuonna 1992 valittu yksityistämisen tapa oli rahoituksen ja liiketoiminnan kannalta ongelmallinen,
koska pankit järjestivät uusille omistajille kaiken yritysostoihin tarvittavan rahoituksen. Tämän
vuoksi Elpron pääomapohja oli alusta lähtien riittämätön. Elpro tarvitsi kuitenkin kansainvälisenä
laitevalmistajana toimiessaan hyvin vahvan pääomapohjan, sillä asiakkaat edellyttävät tarjousta
koskevia takuita sekä toimitus- ja pitkän aikavälin riskitakuita. Ongelma tuli selkeästi esille vuoden
1995 lopussa, kun velkaantuneisuusaste nousi eräiden suurten teollisuushankkeiden tappioiden
seurauksena 726 prosenttiin (11). Tämän perusteella voidaan päätellä, että Elpron rakenneuudistus on
välttämätön ensisijaisesti vuonna 1992 tapahtuneen yksityistämisen puutteiden vuoksi.

(11) Corporate Treuhand GmbH ja C&L Deutsche Revisions AG, Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 1996 der
Elpro AG Berlin, 92 kohta.
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(34)

Vuoden 1996 alussa BvS ja liikepankit, jotka olivat järjestäneet uusille omistajille rahoituksen Elpron
ostoon ensimmäisen yksityistämisen yhteydessä ja jotka toimivat omistajien nimissä, tekivät sopimuksen, jolla oli tarkoitus tehdä lopullinen päätös kesäkuussa 1992 tehdyssä yksityistämissopimuksessa sovittua Elpron kauppahintaa koskevista vaateista ja vastavaateista (12). Treuhandanstalt-virasto
ja uudet omistajat olivat esittäneet kaupanteon jälkeen vaateita, jotka liittyivät joko poikkeamiin
alkuperäisistä tulosennusteista, maksuaikoihin tai ostajalle asetettujen velvoitteiden täyttämiseen.
Vaateet olivat perusteltuja varsinkin siksi, että yhtiön rahoitusasemaa ja siten sen nettoarvoa (joka oli
ratkaiseva kauppahinnan kannalta) ei voitu määritellä täsmällisesti ennen vuonna 1992 tapahtunutta
yksityistämistä. Yksityistämissopimuksissa jätettiin avoimiksi, myöhemmin selvitettäviksi useita
kohtia, jotka johtivat vuosikausia kestäneisiin monimutkaisiin kiistoihin. Ottaen huomioon Elpron
tilinpäätökset tarkastaneen tilintarkastajan lausunnot (13) komissio voi yhtyä näkemykseen, jonka
mukaan BvS noudatti tavanomaista kauppatapaa, kun se luopui 5,6 miljoonan Saksan markan
saamisista miljoonan Saksan markan korvausta ja ostajan vastavaateistaan luopumista vastaan välttääkseen aikaa vievän oikeudenkäynnin, jonka lopputulos olisi epävarma. Tämän perusteella
komissio päätteli, että näiden toimenpiteiden yhteydessä ei myönnetty EY:n perustamissopimuksen
87 artiklassa tarkoitettua valtiontukea.

(35)

BvS:n ja Berliinin osavaltion osallistuminen Elpron sekä EUB:n, EVT:n ja GE IS:n rahoitukseen
kesäkuusta 1996 lähtien on 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Koska nämä kaikki
yritykset tuottivat tai tuottavat sellaisia tavaroita tai palveluja, joilla käydään jäsenvaltioiden välistä
kauppaa, tuki saattoi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tuet, jotka BvS on myöntänyt
lainojen ja avustusten muodossa, ovat sääntöjenvastaisia, sillä Saksa ei ole ilmoittanut komissiolle
näistä toimenpiteistä ennen niiden toteuttamista. Valtiontakaukset myönnettiin soveltaen samanaikaisesti sekä liittovaltion että Berliinin osavaltion takausohjelmia. Komissio oli hyväksynyt liittovaltion
takausohjelmat valtiontukina N 297/91, N 81/93 ja E 24/95, joihin kuitenkin sisältyi suuryrityksiä,
siis myös Elproa koskeva varaus. Berliinin osavaltion takausohjelma hyväksyttiin tukena N 130/95.
Saksa määräsi, että suuryrityksille myönnetyistä tuista on ilmoitettava erikseen. Näin ollen myös
takausten muodossa myönnetyt tuet ovat sääntöjenvastaisia, koska Saksa oli laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa. Tämän vuoksi kaikki tuet on arvioitava EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan
mukaisesti ottaen huomioon suuntaviivoissa esitetyt arviointiperusteet (14).

(36)

Ennen kesäkuussa 1996 käynnistettyä pelastus- ja rakenneuudistusprosessia Elpro oli vaikeuksissa
oleva yritys. Se oli käyttänyt vuonna 1995 puolet varallisuudestaan, ja toiminta jatkui tappiollisena
vuonna 1996. Elpron varallisuustilanne oli tilinpäätöksessä esitettyä parempi, sillä sen osakkuus
matkaviestinalalla toimivassa E-Plus-nimisessä yrityksessä oli markkina-arvoltaan selvästi kirjanpitoarvoa arvokkaampi. Taseessa ei ollut huomioitu myöskään sitä, että velkaa oli maksamattomien
takausten vuoksi mahdollisesti yhtä paljon. Elpro-yhtymään kuuluvien yritysten maksuvalmius oli
riittämätön, ja ne olivat keväällä ja alkukesästä 1996 lähes maksukyvyttömiä.

(37)

Elpro, velkojapankit, Berliinin osavaltio ja BvS tekivät 24 päivänä kesäkuuta 1996 sopimuksen
yhtymän rahoitusta ja organisaatiota koskevasta uudelleenjärjestelystä (15). Valtantuen kannalta
kyseessä on pelastussuunnitelma, johon sisältyi jo tulevan rakenneuudistussuunnitelman aineksia.
Tilintarkastajien kertomuksesta käy kuitenkin selvästi ilmi, että vuonna 1996 tehty sopimus oli
ainoastaan Elpron lyhytaikaisen maksuvalmiuden varmistamiseen tähdännyt tilapäinen suunnitelma.
Tuolloin toivottiin, että Elpro saataisiin myydyksi kokonaisuudessaan jollekin teollisuudessa toimivalle sijoittajalle. Markkinaselvityksen jälkeen tämä toive osoittautui kuitenkin epärealistiseksi.
Vuoden 1997 alussa BvS antoi tilintarkastajille (KPMG) tehtäväksi laatia uuden, yksityiskohtaisesti
eritellyn rakenneuudistussuunnitelman. KPMG esitti kertomuksensa 12 päivänä toukokuuta 1997.
Tämän vuoksi on aiheellista erottaa toisistaan 24 päivästä kesäkuuta 1996 12 päivään toukokuuta
1997 kestänyt pelastuskausi ja 12 päivänä toukokuuta 1997 alkanut rakenneuudistuskausi, jonka on
määrä päättyä vuoden 2000 loppuun mennessä.

(12)
(13)
(14)
(15)

Vertaa 9 kappale.
Corporate Treuhand GmbH, Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 1992, 266—275 ja 337 kohta.
Katso alaviite 10.
Konzept zur weiteren Entwicklung der Elpro AG, 24. kesäkuuta 1996.
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(38)

Sopimusta, joka tehtiin 24 päivänä kesäkuuta 1996, käytettiin perustana myönnettäessä kaksi lainaa,
joiden suuruus oli alun perin 13,5 miljoonaa Saksan markkaa ja sittemmin yhteensä 29 miljoonaa
Saksan markkaa, sekä myönnettäessä yhteensä 29,8 miljoonan Saksan markan arvoiset takaukset (16).
Suuntaviivojen mukaan näitä toimenpiteitä on toukokuuhun 1997 saakka pidettävä pelastustukina,
joiden ehdot vastasivat suuntaviivoissa esitettyjä vaatimuksia. Lainat täydensivät yritysten itse käyttöön asettamaa 134,8 miljoonan Saksan markan määrää. Niiden avulla rahoitettiin noin 50
prosenttia yhtymän toiminnoista, irtisanottua henkilöstöä koskeva sosiaalisuunnitelma mukaan luettuna. Takaukset oli tarkoitettu käytettäviksi tarvittavan maksuvalmiuden luomiseen, jotta Elpron
jäljelle jääneiden osien liiketoiminta voisi jatkua. BvS:n ja Berliinin osavaltion osallistuminen rahoitukseen oli perusteltua, kun otetaan huomioon Berliinin suurtyöttömyys ja varsinkin teollisuuden
työpaikkojen määrän romahtaminen vuodesta 1990 lähtien. Elpro AG:n pelastamistoimet eivät
vaikuttaneet kohtuuttomasti muissa jäsenvaltioissa käytävään kilpailuun. Elpro lopetti erilaisten
sisäasennustöiden tekemisen, joiden markkinat muutenkin rajoittuivat lähialueisiin. Kiskoliikenteen ja
teollisuuden sähköasennustöiden alalla kilpailijat ovat huomattavasti suurempia kuin Elpro ja niillä
on lisäksi parempi rahoitusasema, vaikka otettaisiin huomioon myönnetyt pelastustuet. Komissio voi
tässä tapauksessa hyväksyä 11 kuukauden pelastuskauden, sillä voidaan todeta kiistattomasti, että
BvS ja pankit toteuttivat välittömiä toimenpiteitä yrityksen myymiseksi siinä toivossa, että ostaja
huolehtii rakenneuudistuksen jatkosta. Kun alkuvuodesta 1997 todettiin, että kyseistä suunnitelmaa
ei voida toteuttaa, ne mukauttivat välittömästi rakenneuudistussuunnitelmaa uusiin olosuhteisiin.
Näin ollen komissio voi hyväksyä pelastustukien myöntämisen. Ne muutettiin sittemmin suuntaviivojen mukaisesti rakenneuudistustuiksi. Tuen osuuden laskemista selvitetään 42 kappaleessa.

(39)

Lopullisessa, 12 päivänä toukokuuta 1997 laaditussa rakenneuudistussuunnitelmassa lähinnä
täsmennetään ja ajantasaistetaan aiemmin laadittua pelastussuunnitelmaa ja pannaan täytäntöön
päätös tappiollisten toimialojen lopettamisesta. Kun vakavaraista teollisuudessa toimivaa sijoittajaa ei
löytynyt, päätettiin lopettaa myös suurin osa energia- ja prosessinohjausjärjestelmiin liittyvästä
toiminnasta (LET), johon liittyi suuria riskejä ja mittava pääoman tarve. Rakenneuudistussuunnitelmassa on määritelty painopistealueita, joilla pyritään supistamaan tappioita mahdollisimman paljon
niiden rahoittajapankkien eduksi, jotka nykyään valvovat Elpron toimintaa. Maksamattomiin takauksiin liittyvien suurten riskien vuoksi oli tärkeää välttää maksukyvyttömyysmenettely ja samanaikaisesti varmistaa keskeneräisten hankkeiden valmistuminen sekä toimitustakuun noudattaminen
takauksien voimassaoloaikana. Valtio tuki tätä ohjelmaa ensisijaisesti varmistaakseen mahdollisimman monen työpaikan säilymisen suurtyöttömyyden vaivaamassa Berliinissä. Vuosina 1991—
1997 teollisuuden työpaikkojen määrä Berliinissä väheni 140 000:lla (54 prosenttia). Elpron
toiminnan jakaminen lopetettaviin ja säilytettäviin toimialoihin voidaan hyväksyä osana johdonmukaista kokonaissuunnitelmaa. Suunnitelmaa täydennettiin EUB:n/EVT:n ja GE IS:n toiminnan jatkamisen osalta uusien omistajien liiketoimintasuunnitelmilla. Tämän vuoksi Elpron rakenneuudistus on
syytä jakaa kolmeen osaan tarkasteltaessa tukia:

1. entistä Elpro AG:tä koskevat tukitoimenpiteet, joilla rahoitetaan lopetettavien toimialojen
loppuunsaattaminen ja valmistellaan säilytettävät toimialat toukokuun 1997 ja vuoden 2001
lopun välisenä aikana tapahtuvaan erilliseen myyntiin;
2. EUB:tä sekä EVT:tä koskevat tukitoimenpiteet sen jälkeen kun ne on eriytetty myymällä yritys
toimivalle johdolle joulukuun 1998 ja vuoden 2000 lopun välisenä aikana; ja
3. GE IS:ää koskevat tukitoimenpiteet sen jälkeen kun aiemmat metallurgia- ja rakennustarvike/
kaivosteollisuusyksiköt on myyty GE:lle lokakuun 1997 ja vuoden 2000 lopun välisenä aikana.

Suuntaviivoissa esitettyjen vaatimusten täyttymistä rakenneuudistusohjelmassa tai -ohjelmissa
voidaan kuitenkin tarkastella ainoastaan säilytettävien toimitilojen osalta, sillä toimitilojen lopettamisella ei ollut erillistä vaikutusta yhteismarkkinoihin.

(40)

EUB:n rakenneuudistussuunnitelmaa voidaan pitää toteuttamiskelpoisena reilun vuoden ajalta kertyneiden kokemusten perusteella. Uusimmat liiketoiminnan tulokset osoittavat, että yritys keskittyy nyt
toimimaan aloilla, joilla se on kilpailukykyinen, joilla tarvitaan vähemmän pääomaa ja joilla se voi
saavuttaa sähköteollisuuden muita keskisuuria yrityksiä vastaavia voittoja. Komissio ei voi kuitenkaan

(16) Katso 11—13 kappale.
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katsoa EUB:n ja EVT:n olevan toisistaan erillisiä keskisuuria yrityksiä. Vaikka ne ovatkin oikeudellisesti erillisiä yksikköjä, joiden henkilöstömäärät, taseen lukemat ja liikevaihdot ovat alle enimmäismäärien (joskin EUB on lähellä enimmäismäärää), ilmoituksesta ja liiketoimintasuunnitelmasta käy
kuitenkin ilmi, että EUB ja EVT muodostavat liiketoiminnallisen, organisatorisen ja rahoituksellisen
kokonaisuuden. Tämän vuoksi EUB:hen ei ole syytä soveltaa pk-yrityksiä koskevia erityissäädöksiä.
(41)

Elprolle ja sen tärkeimmälle seuraajalle EUB:lle myönnetyt rakenneuudistustuet eivät johda kohtuuttomiin markkinoiden vääristymiin. Komissio myöntää, että Elpro on supistanut kapasiteettiaan
65—70 prosenttia vuosina 1996—1998. Koska Elpron ja EUB:n ensisijainen toimiala on tekninen
suunnittelu, on tarkoituksenmukaista määrittää niiden kapasiteetti miestyötunteina. Lisäksi ne
tappiolliset toimitilat, jotka kenties vääristivät markkinoita kaikkein eniten, on lopetettu, koska
niiden tuotteista pyydetyt hinnat eivät kattaneet kustannuksia. Elpron ja EUB:n vaikutukset markkinoihin olivat ja ovat kuitenkin vähäisiä, sillä ne ovat suurten yhtymien hallitsemilla oligopolimarkkinoilla toimivia erittäin pieniä yrityksiä. Komissio myöntää, että lähes yksinomaan Saksan itäosassa
toimivan EUB:n säilyminen parantaa markkinoiden rakennetta. Toisin kuin kiskoliikenteen liikkuvan
kaluston markkinoilla, muuntamo- ja ajojohdinmarkkinoilla, joilla EUB toimii, ei ole ylikapasiteettia.
Tuotteiden kysyntä perustuu lähinnä Deutsche Bahn AG:n ja Saksan lähijunien tarpeisiin korvata ja
nykyaikaistaa nykyinen kalusto.

(42)

Elprolle myönnetyt rakenneuudistustuet käsittävät seuraavat toimenpiteet:
1. Alun perin pelastustukena myönnettyjen 29 miljoonan Saksan markan lainojen etuoikeusasemaa
alennettiin (20 miljoonan Saksan markan osalta) tai niiden takaisinperimisestä luovuttiin komission suostumuksella. Näillä varoilla rahoitettiin tappiot ja sulkemiskustannukset vuosina 1996—
1998; tuen intensiteetti on 100 prosenttia.
2. Alun perin pelastustukena myönnettyjen 29,8 miljoonan Saksan markan takausten voimassaoloa
pidennettiin ja lisäksi myönnettiin uusia takauksia 14 miljoonan Saksan markan arvosta. Vaikka
tällä hetkellä näyttääkin epätodennäköiseltä, että valtio joutuisi maksamaan näiden takausten
perusteella tätä suuremmat saamiset, oletetut riskit olivat alun perin erittäin suuria, minkä vuoksi
mikään yksityinen rahoituslaitos ei olisi myöntänyt vastaavia takauksia. Komission vakiintuneen
käytännön mukaisesti tuen intensiteetti näistä takauksista on arvioitava 100 prosentiksi takauksen
määrästä, koska maksulaiminlyöntien riski on erittäin suuri ja koska muita sopivia vakuuksia ei
ole (17).
Kun otetaan huomioon 138,1 miljoonan Saksan markan suuruinen yrityksen rahoitusosuus (josta
suurin osa on saatu yrityksen hallussa olleiden E-Plus-osakkeiden myynnistä) sekä pankkien rahoitusosuus (pankit luopuivat 18 miljoonan Saksan markan saamisista ja ottivat yli 40 prosentin riskin
yhteensä 49,5 miljoonan Saksan markan suuruisista uusista lainoista), yksityisen sektorin yhteenlaskettu osuus rakenneuudistuksen rahoituksesta on 70 prosenttia (18). Komissio päättelee, että tuen
määrä oli rajoitettu mahdollisimman vähäiseksi ja että yrityksen käyttöön ei asetettu ylimääräisiä
käteisvaroja.

(43)

Rakenneuudistustuki, joka EUB:lle myönnettiin myytäessä yritys toimivalle johdolle, muodostuu
lähinnä nettoarvoltaan yhteensä 23,6 miljoonan Saksan markan vastatakauksista, joilla varmistettiin
enintään kahdeksan miljoonan Saksan markan luottolimiitti, ja tarjousta tai toimitusta koskevista
takuista, jotka liikepankit antoivat markkinaehtojen mukaisesti (kokonaismäärä 42,9 miljoonaa
Saksan markkaa). Ottaen huomioon takauksien kohteena olevien hankkeiden luonteen komissio
päätteli, että takaajalla ei ollut syytä olettaa tappioiden nousevan yli kahdeksan miljoonan Saksan
markan enimmäismäärän. Tätä määrää on pidettävä valtiontukena (19). Lisäksi EUB saa BvS:ltä
koulutuskustannustensa rahoittamiseksi 1,5 miljoonan Saksan markan kolmivuotisen lainan viiden
prosentin korolla. Korkokanta on markkinakorkoa edullisempi. Koska EUB:n ei tarvitse asettaa
lainalle vakuuksia, tuen intensiteetin on katsottava olevan 100 prosenttia. EUB saa seitsemän
miljoonan Saksan markan suuruisiin investointeihin 2,1 miljoonaa Saksan markkaa investointitukea
yhteisen tukiohjelman perusteella. Näin ollen rakenneuudistustukien kokonaismäärä on 11,6
miljoonaa Saksan markkaa. Kun otetaan huomioon yksityispankkien ottamat 27,3 miljoonan Saksan
markan suuruiset riskit ja yksityisen sijoittajan maksamat 7,8 miljoonan Saksan markan kustannukset (20), voidaan katsoa, että tuen määrä on rajoitettu mahdollisimman vähäiseksi.

(17) Vrt. komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina (EYVL
C 71, 11.3.2000, s. 14, kohta 3.2).
(18) Katso 12, 17 ja 28 kappale.
19
( ) Laskutapa: 80 prosenttia 8 miljoonan Saksan markan luottolimiitistä eli 6,4 miljoonaa Saksan markkaa ja 10
prosentin riskiosuus takauksen kohteena olevan määrän jäljelle jäävästä 15,6 miljoonasta Saksan markasta ovat
yhteensä 7,96 miljoonaa Saksan markkaa.
20
( ) Laskutapa: sijoittajan käyttöön asettamaa käyttöpääomaa miljoona Saksan markkaa, yksityisrahoituksen osuus investoinneista 4,9 miljoonaa Saksan markkaa ja yksityisrahoituksen osuus koulutuskustannuksista 2,9 miljoonaa Saksan
markkaa.
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(44)

Komissio voi yhtyä kahden entisen LET-yksikön myyntiä koskevaan näkemykseen, jonka mukaan
omaisuuseristä maksettu hinta vastaa markkina-arvoa eikä siihen näin ollen sisälly tukea. Saksa on
esittänyt suuntaviivoissa tarkoitetun laajan rakenneuudistussuunnitelman (21). Komissiolla ei ole
mitään syytä epäillä GE IS -hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Berliiniin sijoittautunut GE IS kuuluu
niin kiinteästi GE:n maailmanlaajuiseen toimintaan teollisuusjärjestelmien alalla, että ei ole mielekästä
analysoida sen tulosta erikseen. GE IS:n tuleva toiminta suuntautuu ensisijaisesti yhteisön ulkopuolisille alueille. Sen osuus Saksan markkinoista on noin prosentti. Ottaen huomioon Elpron huomattavan kapasiteetin supistamisen komissio myöntää, että suunnitelmien mukainen GE IS:n kapasiteetti
(jota voidaan GE IS:n suoritteiden luonteen vuoksi mitata vain henkilöstön määrällä) on noin 100
työntekijän verran pienempi kuin kyseisten alojen vastaava LET-kapasiteetti, minkä vuoksi kohtuuttomia markkinoiden vääristymiä ei ole odotettavissa.

(45)

GE IS:lle myönnetty tuki, jonka avulla viimeistellään sen rakenneuudistus, muodostuu seuraavista
osista:
1. Alkuvaiheen tappioiden korvaamiseen tarkoitettu 1,3 miljoonan Saksan markan avustus, jota on
selvästikin syytä pitää toimintatukena. Komissio myöntää kuitenkin, että tuen avulla rahoitettiin
vuosina 1997—1998 osa vajaatyöllisyyden aiheuttamista 5,1 miljoonan Saksan markan kustannuksista uusien irtisanomisten välttämiseksi.
2. 1,5 miljoonan Saksan markan koulutustuki, jolla on tarkoitus rahoittaa osa yhteensä 3,4
miljoonaa Saksan markkaa maksavista koulutustoimenpiteistä. Tuen intensiteetti on 44,5
prosenttia eli vain hieman alle enimmäismäärän, joka koulutukseen myönnettävää tukea koskevissa yhteisön puitteissa (22) on asetettu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a
alakohdassa tarkoitetuilla alueilla toteutettaville koulutustoimenpiteille. Ottaen huomioon GE IS:n
iäkkäiden työntekijöiden suuren määrän sovellettu 10 prosentin korotus on yhteisön puitteiden
33 kohdan mukainen.
3. Yhteisestä tukiohjelmasta myönnettävä kahden miljoonan Saksan markan irivestointituki 7,66
miljoonan Saksan markan suuruisiin tukikelpoisiin investointikustannuksiin. Tuen intensiteetti on
alle 87 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle alueelle asetetun 35 prosentin enimmäisintensiteetin.
Näin ollen ainoastaan 1,3 miljoonaa Saksan markkaa GE IS:n rakenneuudistuksen jatkamisen yhteydessä myönnetystä 4,8 miljoonan Saksan markan kokonaistuesta on myönnetty kaikkia yrityksiä
koskevien yleisten sääntöjen vastaisesti. Koska yksityisen sijoittajan osuus rakenneuudistuksen kokonaiskustannuksista on noin 74 prosenttia, tukea ei voida pitää kohtuuttoman suurena.

(46)

Saksan on esitettävä kaksi kertaa vuodessa kertomus EUB:n ja GE IS:n -rakenneuudistuksen kulloisestakin vaiheesta sekä Elpro AG:lle, EUB:lle ja GE IS:lle myönnettyjen rakenneuudistustukien käytöstä
vuosina 1999 ja 2000.
VI PÄÄTELMÄT

(47)

Komissio toteaa, että Saksan liittotasavalta on myöntänyt Elprolle ja sen seuraajayhtiöille (EUB ja GE
IS) pelastus- ja rakenneuudistustukia sääntöjenvastaisesti ja rikkonut siten EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohtaa. Komissio katsoo kuitenkin tekemiensä tutkimusten perusteella, että
tukien voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen nojalla,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Tuki, jonka Saksa on myöntänyt Elpro AG Berlin -nimiselle yritykselle (jäljempänä ’Elpro’) ja jonka määrä
on 72,8 miljoonaa Saksan markkaa, soveltuu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c
alakohdan nojalla yhteismarkkinoille.
2 artikla
Tuki, jonka Saksa on myöntänyt Elpro GmbH Berlin — Industrieholding -nimiselle yritykselle (jäljempänä
’EUB’) ja Elpro Verkehrstechnik GmbH -nimiselle yritykselle (jäljempänä ’EVT’) ja jonka määrä on 11,6
miljoonaa Saksan markkaa, soveltuu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla
yhteismarkkinoille.
(21) Vertaa 25—27 kappale, joissa kuvaillaan suunnitelmaa.
(22) EYVL C 343, 11.11.1998, s. 10, 32 ja 33 kohta.
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3 artikla
Tuki, jonka Saksa on myöntänyt GE Industrial Systems GmbH Berlin -nimiselle yritykselle ja jonka määrä
on 4,8 miljoonaa Saksan markkaa, soveltuu EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
nojalla yhteismarkkinoille.
4 artikla
Saksan on esitettävä kaksi kertaa vuodessa kertomus EUB:n ja GE IS:n rakenneuudistuksen toteuttamisen
edistymisestä sekä Elpro AG:lle, EUB:lle ja GE IS:lle myönnettyjen rakenneuudistustukien käytöstä vuosina
1999 ja 2000.
5 artikla
Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.
Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2000.
Komission puolesta
Mario MONTI

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 1 päivänä syyskuuta 2000,
tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kreikassa tehdyn päätöksen 2000/
486/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2639)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/538/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten
ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY (2), ja erityisesti sen 10 artiklan,
ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista
varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/622/ETY (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY, ja erityisesti sen 9 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kreikassa ilmenneiden suu- ja sorkkatautitapausten vuoksi tehtiin 31 päivänä heinäkuuta 2000 suuja sorkkataudin vastaisia suojatoimenpiteitä Kreikassa koskeva komission päätös 2000/486/EY (4)
Kreikan toteuttamien valvontatoimenpiteiden vahvistamiseksi.

(2)

Taudin on ilmoitettu leviävän edelleen.

(3)

Taudin kehityksen perusteella on tarpeen laajentaa päätöksellä 2000/486/EY toteutettuja suojatoimenpiteitä koskemaan myös muita Kreikan osia.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 2000/486/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteellä.
2 artikla
Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamiansa toimenpiteitä siten, että ne ovat tämän päätöksen
mukaiset. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 1 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
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224, 18.8.1990, s. 29.
62, 15.3.1993, s. 49.
395, 30.12.1989, s. 13.
195, 1.8.2000, s. 59.
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LIITE
Seuraavat nomokset:
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