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VERORDENING (EG) Nr. 34/97 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1997

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/96 houdende afwijking van
Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft, en
houdende wijziging van die verordening
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2222/96 (2), en met name op

Artikel 1

In Verordening (EG) nr. 2368/96, artikel 1 , lid 1 , onder a),
wordt na de lijst van aanvullende producten die in het
Verenigd Koninkrijk voor interventie in aanmerking
komen, de volgende tekst ingevoegd:

artikel 6, lid 7, en artikel 22 bis, lid 3,
„IERLAND

Overwegende dat overeenkomstig Verordening (EG) nr.
2368/96 van de Commissie (3) in Noord-Ierland, maar
niet in Ierland, hele geslachte runderen van kwaliteit 04
voor openbare interventie in aanmerking komen; dat om
te voorkomen dat verleggingen van het handelsverkeer de
rundvleesmarkt in dit gebied van de Gemeenschap
zouden verstoren, moet worden bepaald dat die kwaliteit
ook in Ierland voor openbare interventie in aanmerking
komt;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

— Categorie C, kwaliteit 04".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van de eerste inschrij
ving van januari 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 1 997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
(2) PB nr. L 296 van 21 . 11 . 1996, blz. 50.
(3) PB nr. L 323 van 13. 12. 1996, blz. 6.
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VERORDENING (EG) Nr. 35/97 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1997

tot vaststelling van bepalingen betreffende de certificatie van pelzen en goederen
die vallen onder Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Artikel 2

GEMEENSCHAPPEN,

1.

De formulieren waarop het in artikel 1 , lid 2,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

bedoelde certificaat is vermeld moeten overeenstemmen

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad van
4 november 1991 houdende een verbod op het gebruik
van de wildklem in de Gemeenschap en op het binnen
brengen in de Gemeenschap van pelzen en produkten die
vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende dier
soorten uit landen waar gebruik wordt gemaakt van de
wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met
de internationale normen voor humane vangst met
behulp van vallen ('), inzonderheid op artikel 4,

en ingevuld in één van de officiële talen van de Gemeen
schap. Indien nodig kan een vertaling in een andere taal
van de Gemeenschap vereist zijn .

Overwegende dat, onverminderd de bepalingen van
Verordening (EEG) nr. 3626/82 van de Raad (2), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2727/95 van de
Commissie (3), Verordening (EEG) nr. 3254/91 alleen naar
behoren kan worden toegepast door middel van door de
bevoegde instanties van uitvoerende en heruitvoerende
landen af te geven certificaten en door de vaststelling van
voorschriften voor dergelijke certificaten;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
3254/91 ,

met het model van de bijlage. Zij moeten zijn afgedrukt

2. Het papier van de formulieren moet wit zijn en ten
minste 55 g/m2 wegen . De afmetingen van het formulier
moeten ongeveer 210 x 297 mm bedragen .

3. De door derde landen aangewezen bevoegde instan
ties, die de in artikel 1 , lid 2, bedoelde certificaten mogen
afgeven, moeten bij de Commissie worden aangemeld, die
de andere Lid-Staten en op verzoek andere belangheb
bende derde partijen daarvan op de hoogte zal stellen .
Artikel 3

1 . De bepalingen van artikel 1 zijn niet van toepassing
— op eindproducten die vallen onder een regeling voor
tijdelijke invoer, welke niet binnen de Gemeenschap
worden verkocht maar bestemd zijn voor wederuitvoer,
— op eindproducten voor persoonlijk en particulier
gebruik,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Op pelzen en andere goederen als bedoeld in artikel
3, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 3254/91 mogen alleen
andere douaneprocedures dan die voor extern douanever
voer worden toegepast, bestemd om deze producten
buiten het douanegebied van de Gemeenschap te bren

gen, wanneer deze afkomstig zijn van dieren :
a) die in een land werden gevangen dat wordt genoemd
op de lijst van artikel 3, lid 1 , tweede alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 3254/91 en waarbij de betrokken
soort bij dat land wordt genoemd, of
b) die in een Lid-Staat werden gevangen, of
c) die in gevangenschap zijn geboren en gefokt.
2. Voor de toepassing van lid 1 overhandigt de impor
teur of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger een door
een bevoegde instantie van het uitvoerende of heruitvoe
rende land afgegeven certificaat aan het douanekantoor bij
de grensovergang waar de invoer in de Gemeenschap
geschiedt.
(') PB nr. L 308 van 9. 11 . 1991 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 384 van 31 . 12. 1982, blz. 1 .
(3) PB nr. L 284 van 28 . 11 . 1995, blz. 3.

— indien de pelzen en daarvan vervaardigde goederen in
de Gemeenschap worden heringevoerd na passieve
veredeling en het bewijs is geleverd, dat zij van pelzen
of goederen waren vervaardigd die voorheen uit de
Gemeenschap werden uitgevoerd of heruitgevoerd.
2. Indien voor het binnenbrengen in de Gemeenschap
van onder Verordening (EEG) nr. 3254/91 vallende pelzen
en goederen ook vooraf een invoerdocument krachtens
Verordening (EEG) nr. 3626/82 moet worden overgelegd,
mag een dergelijk document alleen worden afgegeven
indien de desbetreffende pelzen of goederen aan de voor
schriften van beide verordeningen voldoen . Indien een
invoerdocument als bedoeld in Verordening (EEG) nr.
3626/82 aldus is afgegeven, moet dit worden aanvaard in
plaats van het in artikel 1 , lid 2, van deze verordening
bedoelde certificaat.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
De verordening wordt toegepast vanaf de eerste dag van
de derde maand volgende op de bekendmaking van de in
artikel 3, lid 1 , tweede alinea, van Verordening (EEG) nr.
3254/91 genoemde lijst in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 1997.
Voor de Commissie

Ritt BJERREGAARD
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Certificaat betreffende de oorsprong van pelzen van bepaalde in het
wild levende diersoorten en van goederen waarin dergelijke pelzen zijn
verwerkt die vallen onder Verordening ( EEG) nr. 3254/91 van de Raad

Instantie die het certificaat heeft afgegeven ( naam , adres , land ):

( voor te leggen aan het eerste douanekantoor van de
Europese Unie )

1 . Beschrijving van de goederen :

A

2 . Hoeveelheid

I

3 . Nettomassa ( kg )
4 . Wetenschappelijke naam van de soort:

L

6 . De bovengenoemde goederen
zijn afkomstig van dieren (1 )

5 . GN-code :

□ die werden gevangen in ( naam van het land/landen):
□ die werden geboren en gefokt in gevangenschap .

1 . Beschrijving van de goederen :

B

2 . Hoeveelheid

I

3 . Nettomassa ( kg )
4 . Wetenschappelijke naam van de soort :
6 . De bovengenoemde goederen
zijn afkomstig van dieren (1 )

5 . GN-code :

□ die werden gevangen in (naam van het land/landen):
□ die werden geboren en gefokt in gevangenschap .

1 . Beschrijving van de goederen :

C

2 . Hoeveelheid

I

3 . Nettomassa ( kg )
5 . GN-code :

4 . Wetenschappelijke naam van de soort :
6 . De bovengenoemde goederen
zijn afkomstig van dieren ( 1 )

l
D

□ die werden gevangen in ( naam van het land/landen ):
□ die werden geboren en gefokt in gevangenschap .
2 . Hoeveelheid

1 . Beschrijving van de goederen :

I

3 . Nettomassa ( kg )
5 . GN-code :

4 . Wetenschappelijke naam van de soort:
6 . De bovengenoemde goederen
zijn afkomstig van dieren (1 )

□ die werden gevangen in ( naam van het land/landen ):
□ die werden geboren en gefokt in gevangenschap .

Handtekening en dienststempel van de instantie die het certificaat
heeft afgegeven

Plaats en datum van afgifte :

( Plaats)

( Datum )

( 1 ) Het juiste vakje aankruisen .
Indien geen gebruik wordt gemaakt van de delen B , C en D , moeten deze ongeldig worden gemaakt.

I
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Nr. L 8/5

VERORDENING (EG) Nr. 36/97 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 1997
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van
rundvlees door middel van inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd

interventie moet worden beperkt tot de aankopen die
nodig zijn voor een behoorlijke ondersteuning van de
markt, aan de hand van de prijsnoteringen waarvan de
Commissie kennis heeft, de lijst van de Lid-Staten of
gebieden van een Lid-Staat waar de inschrijving gehouden
wordt, en van de kwaliteitsgroepen waarop de interventie
aankopen betrekking kunnen hebben, overeenkomstig de
bijlage bij deze verordening moet worden aangepast,

bij Verordening (EG) nr. 2222/96 (2), en met name op
artikel 6, lid 7,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG)
nr. 1627/89 van de Commissie van 9 juni 1989 betref
fende de aankoop van rundvlees door middel van inschrij
ving (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2337/96 (4), in bepaalde Lid-Staten of gebieden van
een Lid-Staat rundvlees van bepaalde kwaliteitsgroepen
door middel van inschrijving kan worden aangekocht;

Overwegende dat op grond van artikel 6, leden 2, 3 en 4,
van Verordening (EEG) nr. 805/68 en van het feit dat de

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1627/89 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 januari 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 148 van 28 . 6. 1968, blz. 24.
(2) PB nr. L 296 van 21 . 11 . 1996, blz. 50.

(3) PB nr. L 159 van 10. 6. 1989, blz. 36.

b) PB nr. L 318 van 7. 12. 1996, blz. 1 .
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρΦρο 1
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of
Regulation (EEC) No 1627/89

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

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

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

bstados miembros o regione
de Estados miembros

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

États membres ou régions
d'États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Jäsenvaltiot tai alueet
Medlemsstater eller regioner
S

België/Belgique
Danmark
Deutschland

Espana
France
Ireland
Italia

Nederland

Österreich

Portugal
Suomi
Sweden

Great Britain
Northern Ireland

E

Categona A

Categona C

Kategori A

Kategori C

Kategorie A

Kategorie C

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

Luokka A

Luokka C

Kategori A

Kategori C

U

R

O

U

R

O

11 . 1 . 97

I NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 8/7

VERORDENING (EG) Nr. 37/97 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 1997

betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren
rundvlees van hoge kwaliteit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Overwegende dat eraan herinnerd moet worden dat de in

GEMEENSCHAPPEN,

deze verordening bedoelde certificaten slechts tijdens de
gehele geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden,
voor zover de veterinairrechtelijke voorschriften in acht
worden genomen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1036/96 van de Commissie
van 10 juni 1996 betreffende de opening en wijze van
beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of
bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren
buffelvlees voor de periode van 1 juli 1996 tot en met
30 juni 1997 ('), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1737/96 (2), en met name op artikel 5, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1036/96 in de
artikelen 4 en 5 de bepalingen voor het indienen en voor
het afgeven van de invoercertificaten voor vlees zoals
bedoeld in artikel 2, onder f), voorziet;

Overwegende dat in artikel 2, onder f), van Verordening
(EG) nr. 1036/96 de hoeveelheid vers, gekoeld of bevroren
rundvlees van hoge kwaliteit, van oorsprong en van
herkomst uit de Verenigde Staten van Amerika en uit
Canada, die in het tijdvak van 1 juli 1996 tot en met
30 juni 1997 onder bijzondere voorwaarden mag worden
ingevoerd, is vastgesteld op 1 2 250 ton;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1 . Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot
en met 5 januari 1997 is ingediend voor vers, gekoeld of
bevroren rundvlees van hoge kwaliteit zoals bedoeld in
artikel 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 1036/96,
wordt in zijn geheel ingewilligd.

2. Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1036/96 gedurende de
eerste vijf dagen van de maand februari 1997 voor 2 753
ton worden ingediend.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 januari 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 138 van 11 . 6. 1996, blz. 1 .
(2) PB nr. L 225 van 6. 9. 1996, blz. 5.

Nr. L 8 / 8
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VERORDENING (EG) Nr. 38/97 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1997

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de
invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn
vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

vaststelt;

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria

Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van

de

Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings

bepalingen van de invoerregeling voor groenten en
fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2375/96 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 50/95 (4),
en met name op artikel 3, lid 3,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het

de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze veror
dening.
Artikel 2

kader van de Uruguay-Ronde de criteria zijn vastgesteld
aan de hand waarvan de Commissie voor de produkten en

Deze verordening treedt in werking op 1 1 januari 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 66.

h) PB nr. L 325 van 14. 12. 1996, blz. 5.

(3) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
4) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 10 januari 1997 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
Forfaitaire
invoerwaarde

GN-code

Code derde landen (')

0702 00 15

052

42,0

204

61,3

624

175,4

0707 00 10

0709 10 10

0709 90 71

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

0805 20 11

I

999

92,9

053

152,2

624

112,4

999

132,3

220

151,0

999

151,0

052

107,0

999

107,0

052

45,9

204

48,7

448

28,1

600

61,5

624

67,5

999

50,3

052

52,7

204

63,9

999

58,3

052

64,5

464

86,0

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

0805 30 20

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

0808 20 31

624

84,1

999

78,2

052

72,9

528

45,5

600

67,2

999

61,9

052

51,7

060

48,8

064

64,7

400

81,7

404

57,7

720

58,5

999

60,5

052

74,7

064

71,6

400

102,5

624

71,6

999

80,1

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB nr. L 14 van 19. 1 . 1996,
blz. 6). De code „999" staat voor „andere oorsprong".
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VERORDENING (EG) Nr. 39/97 VAN DE COMMISSIE
van 10 januari 1997

tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (2),
en met name op artikel 3, lid 1 ,
Overwegende dat de landbouwomrekeningskoersen zijn

vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2525/96 van de
Commissie (3);

Overwegende dat in artikel 4 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 is bepaald dat, tenzij bevestigingsperioden
worden ingesteld, de landbouwomrekeningskoers van een
valuta wordt gewijzigd wanneer de monetaire afwijking
ten opzichte van de representatieve marktkoers bepaalde
niveaus overschrijdt;

Overwegende dat de representatieve marktkoersen worden

bepaald op grond van de basisreferentieperioden of, in
voorkomend geval, de bevestigingsperioden zoals vastge
steld overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 1068/93 van de Commissie van 30 april 1993
houdende nadere voorschriften voor de vaststelling en de

toepassing van de omrekeningskoersen in de landbouw
sector (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1482/96 (^ dat in lid 2 van dat artikel is bepaald dat,
indien tussen de monetaire afwijkingen van twee Lid
staten die zijn berekend op basis van het gemiddelde van
de koersen van de ecu op drie opeenvolgende noterings

dagen, een verschil bestaat waarvan de absolute waarde
groter is dan zes punten, de representatieve marktkoersen
worden aangepast op basis van de betrokken drie dagen;
Overwegende dat er, op grond van de van 1 tot en met 10
januari 1997 geconstateerde wisselkoersen, een nieuwe
landbouwomrekeningskoers moet worden vastgesteld voor

de Belgische frank, de Duitse mark, de Nederlandse
gulden, de Oostenrijkse schilling en het Ierse pond;
Overwegende dat in artikel 15, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 1068/93 is bepaald dat een vooraf vastgestelde
landbouwomrekeningskoers moet worden aangepast
indien deze meer dan vier punten afwijkt van de land
bouwomrekeningskoers die geldt op het moment van het
ontstaansfeit voor het betrokken bedrag; dat de vooraf
vastgestelde landbouwomrekeningskoers in dat geval zo
wordt aangepast dat het verschil ten opzichte van de
geldende koers nog slechts vier punten bedraagt; dat dient
te worden aangegeven door welke koers de vooraf vastge
stelde landbouwomrekeningskoers wordt vervangen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De landbouwomrekeningskoersen worden vastgesteld in
bijlage I.
Artikel 2

In het in artikel 15, lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 1068/93 bedoelde geval wordt in plaats van de vooraf
vastgestelde
landbouwomrekeningskoers
voor
de
betrokken valuta de koers van de ecu toegepast die is
aangegeven in bijlage II,
— in tabel A, wanneer deze koers hoger is dan de vooraf
vastgestelde koers, of
— in tabel B, wanneer deze koers lager is dan de vooraf
vastgestelde koers.
Artikel 3

Verordening (EG) nr. 2525/96 wordt ingetrokken .
Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 11 januari 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
2)
(3)
(<)
h

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
345 van 31 . 12. 1996, blz. 76.
108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
188 van 27. 7. 1996, blz. 22.
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BIJLAGE I

Landbouwomrekeningskoersen
1 ecu =

40,1295

7,49997
1,94738

Belgische frank en
Luxemburgse frank
Deense kroon
Duitse mark

311,761

Griekse drachme

198,202
6,61023

Portugese escudo

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

165,198
8,64446
0,809915

Franse frank
Finse mark

Nederlandse gulden
Iers pond
Italiaanse lire

Oostenrijkse schilling
Spaanse peseta
Zweedse kroon

Pond sterling

BIJLAGE II

Aangepaste vooraf vastgestelde landbouwomrekeningskoersen

Tabel A

1 ecu =

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

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

0,778764

Belgische frank en
Luxemburgse frank
Deense kroon

Duitse mark
Griekse drachme

Portugese escudo
Franse frank
Finse mark

Nederlandse gulden
Iers pond
Italiaanse lire

Oostenrijkse schilling
Spaanse peseta
Zweedse kroon

Pond sterling

Tabel B

1 ecu =

41,8016
7,81247
2,02852
324,751
206,460
6,88566
6,27928
2,27680
0,810597
2 056,18
14,2729
172,081
9,00465
0,843661

Belgische frank en
Luxemburgse frank
Deense kroon
Duitse mark

Griekse drachme

Portugese escudo
Franse frank
Finse mark

Nederlandse gulden
Iers pond
Italiaanse lire

Oostenrijkse schilling
Spaanse peseta
Zweedse kroon

Pond sterling
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RICHTLIJN 96/99/EG VAN DE RAAD
van 30 december 1996

tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor
accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles
daarop
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 99,

uitvallen dan werd verwacht bij de toekenning van de
afwijkende regelingen, zodat de afschaffing daarvan op de
geplande datum meer problemen met zich mee zal
brengen dan voorzien;

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat derhalve aan Denemarken, Finland en

Gezien het advies van het Europees Parlement ('),
Overwegende dat het Economisch en Sociaal Comité,
geraadpeegd over het voorstel van de Commissie, zijn

Zweden ter aanpassing meer tijd dient te worden
verschaft door verlenging van de geldigheidsduur van
artikel 26 van Richtlijn 92/ 12/EEG;

advies niet binnen de door de Raad krachtens artikel 198

van het Verdrag gestelde termijn heeft uitgebracht; dat de
Raad dient te handelen zonder dat advies af te wachten;

Overwegende dat Richtlijn 92/ 12/EEG (2) de algemene
regeling behelst voor accijnsprodukten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop;
Overwegende dat artikel 26 van die richtlijn voorziet in
een afwijkende regeling op grond waarvan Denemarken
accijnzen kan heffen op door particulieren onder betaling
van accijnzen in een andere Lid-Staat verkregen en voor
eigen gebruik ingevoerde alcoholhoudende dranken en
tabaksfabrikaten die bepaalde hoeveelheden overschrijden;
Overwegende dat de Toetredingsakte van 1994 onder
verwijzing naar artikel 26 van Richtlijn 92/ 12/EEG
bepaalt dat Zweden en Finland onder dezelfde voor
waarden accijnzen mogen heffen op een uitgebreidere lijst
van alcoholhoudende produkten en tabaksfabrikaten;

Overwegende dat het in artikel 26 bepaalde echter een

afwijking vormt ten opzichte van een grondbeginsel van
de interne markt — namelijk het recht van zijn burgers
om binnen de Gemeenschap voor eigen gebruik gekochte
goederen te vervoeren zonder dat daarop opnieuw
accijnzen worden geheven — zodat de effecten ervan tot
een minimum beperkt dienen te worden;

Overwegende dat het derhalve dienstig is om enerzijds
voor Denemarken en Finland te voorzien in de geleide
lijke verruiming van de kwantitatieve maxima die mogen
worden toegepast totdat zij op 31 december 2003 volledig
zullen worden afgeschaft, en anderzijds de periode gedu
rende welke ingezetenen het grondgebied van de
betrokken Lid-Staat ten minste voor een bepaalde periode
moeten hebben verlaten om in aanmerking te komen
voor de vrijstelling, te verkorten van 36 tot 24 uur;

Overwegende dat deze afwijkende regelingen zijn toege
kend, omdat in een Europa zonder grenzen waarin
accijnstarieven beduidend variëren, een volledige en
onmiddellijke opheffing van de voor accijnsprodukten
geldende beperkingen een onaanvaardbare verlegging van

Overwegende dat de betrokken Lid-Staten zelf mogen
besluiten over de nadere uitwerking van het verrui
mingsproces, gelet op alle relevante factoren;

het handelsverkeer en van de inkomstenstroom, alsmede

30 juni 2000 aan een onderzoek moet worden onderwor

concurrentievervalsing

teweeg

zou

brengen

in

de

betrokken lid-Staten, die van oudsher de betrokken

produkten als belangrijke bron van inkomsten en met het
oog op de volksgezondheid en maatschappelijke aspecten
met hoge accijnzen belasten;

Overwegende dat de afwijkende regelingen mits een
herzieningsmechanisme wordt ingesteld in de trant van
wat is vastgesteld in artikel 28 terdecies van Richtlijn
77/388/EEG (3) tot en met 31 december 1996 werden
toegestaan;

Overwegende dat op 31 december 1996 de minimumta
rieven in de Gemeenschap niettemin lager zullen
(') Advies van 13. 12. 1996 (nog niet verschenen in het Pubhka
tieblad).
(2) PB nr. L 76 van 23. 3. 1992, blz. 1 . Richtlijn laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 94/74/EG (PB nr. L 365 van 31 . 12. 1994,
blz. 46).
(3) PB nr. L 145 van 13. 6. 1977, blz. 1 . Richtlijn laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 95/7/EG (PB nr. L 102 van 5. 5. 1995, blz.
18).

Overwegende dat dit proces daarentegen uiterlijk op
pen ;

Overwegende dat het dienstig is Zweden te machtigen de
huidige beperkingen te handhaven tot en met 30 juni
2000 en mits een herzieningsmechanisme wordt ingesteld
in de trant van wat is vastgesteld in artikel 28 terdecies
van Richtlijn 77/388 /EEG;
Overwegende dat in artikel 1 , lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 3925/91 van de Raad van 19 december 1991
betreffende de afschaffing van de controles en formali
teiten die van toepassing zijn op de handbagage en de
ruimbagage van personen op intracommunautaire
vluchten en op de bagage van personen bij intracommu
nautaire zeereizen (4), wordt bepaald dat die verordening
van toepassing is onverminderd de controles in verband
met door de Lid-Staten uitgevaardigde verboden of beper
kingen, voor zover deze verenigbaar zijn met de drie
(4 PB nr. L 374 van 31 . 12. 1991 , blz. 4.
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Verdragen houdende oprichting van de Europese
Gemeenschappen; dat in die context tot dergelijke
controles moeten worden gerekend de voor de toepassing
van de in artikel 26 bedoelde kwantitatieve beperkingen
noodzakelijke controles, en dat deze als zodanig verenig
baar zijn met de Gemeenschapswetgeving,

artikel 28 terdecies van Richtlijn 77/388/EEG, van
1 januari 1997 tot en met 30 juni 2000 gemachtigd
om dezelfde beperkingen te blijven toepassen als het
op 31 december 1996 hanteerde voor de hoeveelheid
alcoholhoudende dranken en tabaksprodukten die
particulieren voor eigen gebruik op Zweeds grondge
bied mogen binnenbrengen zonder verdere betaling
van accijns.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

4.

2003 gemachtigd de specifieke bepalingen van de
tweede en de derde alinea van dit lid toe te passen op
bepaalde alcoholhoudende dranken en tabakspro
dukten die particulieren voor eigen gebruik in andere
Lid-Staten hebben gekocht en op hun grondgebied
hebben binnengebracht.

Met ingang van 1 januari 1997 worden Denemarken
en Finland gemachtigd om dezelfde beperkingen te
blijven toepassen als die welke zij op 31 december
1996 hanteerden voor de hoeveelheid goederen die in
hun grondgebied mag worden binnengebracht zonder
verdere betaling van accijns. Deze beperkingen
worden door de betrokken lid-Staten geleidelijk afge
schaft.

Wanneer dergelijke goederen door ingezetenen van
hun grondgebied worden ingevoerd, mogen Dene
marken en Finland de afwijkende regeling beperken

tot personen die het grondgebied gedurende een
periode van meer dan 24 uur hebben verlaten .
2. Uiterlijk op 30 juni 2000 brengt de Commissie
bij het Parlement en de Raad verslag uit over de
tenuitvoerlegging van lid 1 .

en

Zweden

worden

Artikel 2

„Artikel 26

Onverminderd het bepaalde in artikel 8, worden

Finland

dit artikel vallen ".

Artikel 26 van Richtlijn 92/ 12/EEG wordt als volgt gewij
zigd:
1.

Denemarken ,

gemachtigd accijnzen te heffen en de nodige verifica
ties te verrichten betreffende de produkten die onder

Artikel 1

Denemarken en Finland tot en met 31 december

Nr. L 8 / 13

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 1 januari 1997 aan deze richtlijn te voldoen .
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de Lid-Staten .
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3

Deze richtlijn is van toepassing met ingang van 1 januari
1997 .

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 30 december 1996 .
Voor de Raad

3 . Onverminderd het bepaalde in artikel 8, wordt
Zweden, mits een herzieningsmechanisme wordt

De Voorzitter

ingesteld in de trant van dat hetwelk is vastgesteld in

S. BARRETT

Nr. L 8/ 14
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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 juli 1996

betreffende aan Compañía Española de Tubos por Extrusión SA, te Llodio

(Alava), verleende staatssteun
(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(97/21 /EGKS, EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op
artikel 4, onder c),

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 93, lid 2, eerste
alinea,

Gelet op Beschikking nr. 3855/91 /EGKS van de
Commissie van 27 november 1991 tot invoering van

communautaire regels voor de steun aan de ijzer- en staal
industrie ('), inzonderheid op artikel 6, lid 4,

Na de belanghebbenden, overeenkomstig artikel 93, lid 2,
en artikel 6, lid 4, van voornoemde beschikking, te

hebben aangemaand hun opmerkingen te maken en
gezien deze opmerkingen,
Overwegende hetgeen volgt:
I

Compania Espanola de Tubos por Extrusión SA, hierna
„Tubacex" genoemd, is een particuliere onderneming te

Llodio (Alava) die naadloze stalen buizen produceert en
die een te Amurrio (Alava) gevestigde, staalproducerende

dochteronderneming, Aceria de Alava genaamd, heeft.

Na de laatste jaren ernstige financiële moeilijkheden te
hebben ondervonden, werd Tubacex, in overeenstemming

de Suspension de Pagosj, in juni 1992 voorlopig insol
vent verklaard en werden de betalingen opgeschort. In
oktober 1993 kwam een einde aan deze opschorting van
betaling nadat een akkoord met de schuldeisers was
bereikt dat hoofdzakelijk inhield dat converteerbare obli
gaties zouden worden uitgegeven om de schuld te kunnen
voldoen .

Op 25 februari 1995 besloot de Commissie, na een
grondig voorafgaand onderzoek van de verschillende
aspecten van de financiële herstructurering van de onder
neming en andere aanverwante vraagstukken, om de
procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag en
van artikel 6, lid 4, van Beschikking nr. 3855/91 /EGKS,
hierna „Staalsteuncode" genoemd, in te leiden ten aanzien
van :

i) de mogelijke steunelementen die vervat zijn in de
verkoop van grond aan de Baskische Regering (ophef
fing van het beslag van de sociale zekerheid plus 200
miljoen pta die door de Baskische Regering zijn
betaald);

ii) de mogelijke steunelementen die vervat zijn in de
kredietregelingen met het loongarantiefonds („Fondo
de Garantia Salarial" — Fogasa), en

iii) de financiële herstructurering van Tubacex, met name
de mogelijke steunelementen die vervat zijn in de
betrokkenheid van de Sociale Zekerheid en van

andere openbare lichamen bij de opheffing van de
surséance van betaling, inzonderheid de omzetting

met de Spaanse wet inzake surséance van betaling („Ley

van schulden in kapitaal en de beëindiging van hypo
theken en beslagen waardoor onroerende goederen als
zekerheid voor de obligatie-uitgifte konden worden

(>) PB nr. L 362 van 31 . 12. 1991 , blz. 57.

aangeboden.

11 . 1 . 97

I NL I

Pubhkatieblad van de Europese Gemeenschappen

Bij schrijven van 10 maart 1995 stelde de Commissie de
Spaanse Regering in kennis van haar besluit om de proce
dure in te leiden. De overige Lid-Staten en andere belang
hebbenden werden op de hoogte gebracht door de open
baarmaking van de brief in het Publikatieblad van de

Europese Gemeenschappen (').
II

Nr. L 8 / 15

lagen, hetgeen volgens haar alleen mogelijk was met steun
of met het vooruitzicht op steun .

De Franse vereniging van buizenfabrikanten wees op de
verslechtering van de financiële situatie van Tubacex

sedert 1990 en vroeg zich af hoe het mogelijk was dat de
onderneming in bedrijf was gebleven, omdat deze volgens
haar zonder steun failliet zou zijn gegaan. De vereniging
achtte het van essentieel belang dat de Commissie wist
wie de aandeelhouders en de schuldeisers van de onderne

Op 10 april 1995 antwoordde de Spaanse Regering schrif
telijk op de brief van de Commissie betreffende de inlei
ding van de procedure en verstrekte daarbij nieuwe
stukken ter ondersteuning van haar standpunt dat geen

ming waren . De vereniging meende voorts dat de nieuwe
dochteronderneming van Tubacex, „Tubacex Tubos Inoxi

dables", onrechtmatige steun had ontvangen, en toonde
zich bezorgd over de voortdurende berichten in de media

enkel van de onderzochte elementen staatssteun behelsde

over de financiële steun van de overheid voor een meer

(voor een uitvoeriger beschrijving van de beweringen van
de Spaanse Regering, zie de delen III en IV van deze
beschikking).

algemene herstructurering van de sector naadloze buizen
rondom een nieuwe groep, „Unión de Tubos Vascos
(UTV)", die naast „Tubos Reunidos" en „Productos Tubu

In het kader van de procedure ontving de Commissie
opmerkingen van andere Lid-Staten en van andere
belanghebbenden, namelijk uit Oostenrijk (een buizenfa
brikant), Duitsland (nationale vereniging van buizenfabri
kanten en het Ministerie van Economische Zaken),
Frankrijk (nationale vereniging van buizenfabrikanten),
Italië (nationale vereniging van staalproducenten), Spanje
(nationale vereniging van staalproducenten) en het Vere
nigd Koninkrijk (een buizenfabrikant). De Britse Regering
maakte eveneens opmerkingen kenbaar maar deze

De Italiaanse vereniging van staalproducenten wees op de
verliezen van Tubacex van de afgelopen jaren en ver
klaarde dat de onderneming door middel van dumping
aanzienlijk haar marktaandeel in Italië in de periode

kwamen eerst op 7 december 1995 binnen, derhalve na
de voor de opmerkingen gestelde termijn, waardoor deze
niet in aanmerking konden worden genomen .

Met uitzondering van de Spaanse vereniging van staalpro
ducenten, die stelde dat er geen sprake was van enig
steunelement, steunden alle belanghebbenden het initi
atief van de Commissie om de procedure in te leiden .
Volgens hen behelsden de onderzochte aspecten staats
steun . Tevens werd geopperd dat mogelijk nog andere,
niet onder de procedure begrepen steun aan de onderne
ming was verleend.
De Oostenrijkse buizenfabrikant maakte in zijn opmer
kingen namelijk gewag van de activiteiten van een andere
onderneming waarop de procedure geen betrekking had.
Het Duitse Ministerie van Economische Zaken uitte

kritiek op het besluit van de sociale zekerheid om haar
rechten van preferent schuldeiser niet uit te oefenen, om
in het algemeen de conservatoire beslagen op te heffen en
in het bijzonder om in te stemmen met de verkoop van
grond aan de Baskische Regering. Tevens plaatste het
vraagtekens bij het besluit van Fogasa om met hypotheek
bezwaarde goederen als garantie voor leningen te aanvaar
den . Al deze zaken wezen volgens het ministerie op de
verlening van onrechtmatige, concurrentievervalsende
steun .

De Duitse vereniging van buizenfabrikanten voerde aan
dat Tubacex sedert 1990/ 1991 haar marktaandeel in de

Gemeenschap, onder meer in Duitsland, aanzienlijk had
vergroot en daarbij prijzen berekende die onder de kosten
(') PB nr. C 282 van 26. 10. 1995, blz. 3.

lares" ook Tubacex zou omvatten .

1991-1993 had vergroot, een tendens die zich na de

financiële herstructurering van de onderneming had
voortgezet. Volgens haar moesten deze praktijken wel met
overheidssteun gepaard zijn gegaan .
De Britse producent klaagde erover eveneens van de
concurrentie van Tubacex, die dank zij staatssteun een
beleid van verlaagde prijzen voerde, nadeel te hebben
ondervonden . Volgens hem kon het optreden van de
sociale zekerheid als steunverlening worden aangemerkt,
omdat zij op de ontstane schuld geen commercieel rente
tarief had toegepast, geen gebruik had gemaakt van haar
voorrechten en haar beslagen had opgeheven en daarmee
afbreuk had gedaan aan het vooruitzicht om haar schuld
vorderingen te kunnen innen; ten slotte had zij door de
converteerbare obligaties te accepteren het volledige
bedrag van de uitstaande schuld uit handen laten glippen .
Voorts oordeelde deze producent dat de herstructurering
van de schuld die in het verleden had plaatsgevonden en
die van na de surséance, staatssteun behelsden aangezien
de commerciële rentetarieven hoger waren dan die welke
werden toegepast. De leningen van Fogasa waren volgens
hem evenmin tegen marktvoorwaarden verstrekt.
Met betrekking tot de verkoop van grond aan de Bas
kische Regering vroeg de Britse producent zich af hoe het
beslag van de sociale zekerheid en de hypotheken van de
Banco de Crédito Industrial, hierna „ BCI" genoemd, vóór
de verkoop konden worden opgeheven en waarom er
geen openbare verkoop bij inschrijving was gehouden .

Voorts wees die producent erop dat andere maatregelen,
waaronder enkele leningen van overheidsbanken die in de
boekhouding over de periode 1986/ 1989 waren opgeno
men, staatssteun zouden kunnen bevatten . Hij twijfelde
met name aan de conclusies van het voorafgaande onder
zoek van de Commissie dat geen enkele steun zou zijn
verleend met betrekking tot de andere interne herstructu
reringsmaatregelen, alsmede de meer algemene herstruc
turering van de sector, waarvoor volgens recente berichten
in de media de Baskische Regering zou hebben besloten
3,306 miljard pta aan sociale steun te verlenen.
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De ontvangen opmerkingen werden bij schrijven van de
Commissie van 24 januari 1996 aan de Spaanse Regering
medegedeeld.
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te stemmen met de verkoop van activa waarop beslag is
gelegd, zonder stappen te nemen om haar uitstaande
schulden te incasseren . De Commissie kwam tot de

slotsom dat de verkoopprijs waarschijnlijk elementen van
staatssteun bevatte .
III

De Spaanse Regering reageerde bij schrijven van 16
februari 1996 en benadrukte met klem dat geen staats
steun was verleend, aangezien de behandeling die

Tubacex en Aceria de Alava genoten, spoorde met de
algemeen geldende wetgeving. Ter schraging van haar
standpunt verstrekte de Spaanse Regering informatie, in
het bijzonder over de aard van de schulden van Tubacex
aan overheidsinstanties, over de identiteit van de prefe
rente crediteuren, over de rol van de sociale zekerheid bij
de aanvaarding van het akkoord met de schuldeisers (met
inbegrip van de redenen waarom zij van haar voorrechten
afzag en haar beslag op de bezittingen van Tubacex
ophief), over het rentetarief dat op de schulden aan de
sociale zekerheid van toepassing was, over de opheffing
van de hypotheken van BCI/BEX („Banco Exterior de
Espana"), over de verkoop van grond aan de Baskische
Regering, over de kredietregelingen met Fogasa en over
de verrichte terugbetalingen (in deel IV van deze beschik
king wordt de betreffende informatie uitvoerig behan
deld). Ook werd nader ingegaan op de beweringen van de
belanghebbenden . De Spaanse autoriteiten betwistten in
het algemeen de beweerde omvang van de financiële
moeilijkheden van Tubacex en de bewering dat Tubacex
prijsdumping zou hebben toegepast met steun van de
overheid teneinde haar marktaandeel te vergroten; zij
betoogden dat de vergroting van het marktaandeel van
Tubacex hoofdzakelijk te danken was aan haar solide
handelsbeleid en dat het moeilijk was om prijsvergelij

kingen te maken aangezien roestvrij staal in verschillende
soorten en kwaliteiten bestaat, waarvan sommige goed

koper en andere duurder zijn.
Aangezien de verstrekte informatie op sommige punten
onvolledig was, verzocht de Commissie bij schrijven van 5
maart 1996 om verdere informatie . In antwoord op dit en
latere verzoeken om toelichting verstrekte de Spaanse
Regering aanvullende informatie bij schrijven van, respec

tievelijk, 26 maart, 30 mei, 13 juni en 24 juni 1996.
IV

Op basis van de beschikbare informatie zou de situatie
met betrekking tot de vraagstukken die in het kader van
de procedure zijn onderzocht, het volgende beeld opleve
ren :

De verkoop van grond aan de Baskische Regering

In haar antwoord wees de Spaanse Regering erop dat de
onderhandelingen over de verkoop van de grond begin
1993 waren aangevangen en dat de transactie dus niet zo
snel was verlopen als uit de berichten in de pers zou
kunnen worden afgeleid. Het verkochte perceel (69 555
m2) had deel uitgemaakt van een groter terrein in
Amurrio (waarvan het werd afgescheiden) met een opper
vlakte van 243 629 m2, dat eigendom was van Tubacex en
waarop de sociale zekerheid conservatoir beslag had
gelegd. Op de grond rustte tevens een hypotheek tot
zekerheid voor leningen die bij de overheidsbank BCI
waren aangegaan .

Na de verkoop ervan op 1 juni 1993 werd de grond toege
wezen aan Amurrioko Industrialdea, een onderneming die
was opgericht om een bedrijvenpark te ontwikkelen .
4 000 m2 van de grond werd in juli 1994 aan een particu
liere onderneming, Hormigones Alaveses, verkocht. De
eerste fase tot ontwikkeling van de rest van het terrein
ving aan in januari 1995 (met de bouw van industriege
bouwen en kantoren op een oppervlakte van ongeveer
3 000 m2). De werkzaamheden werden dit jaar voortgezet
met de bouw van nogmaals 5 400 m2 aan industrieruim
ten .

De Spaanse Regering houdt staande dat de prijs die voor
de grond werd betaald, onder de marktwaarde lag. Hoewel
in de stukken over de afsplitsing van het perceel de
waarde ervan op 70 miljoen pta werd getaxeerd, berustte
dit cijfer slechts op de historische boekwaarde ervan voor
kadastrale doeleinden . Er zijn schriftelijke bewijzen van
andere, veel hogere taxaties. Het eerste betrof een onaf
hankelijke taxatie waartoe Tubacex opdracht had gegeven
om haar belangen tijdens de onderhandelingen te
beschermen . Deze taxatie dateerde van 24 mei 1993 en

liet per abuis een aan de overkant van de weg gelegen
strook grond buiten beschouwing; het getaxeerde terrein
kwam evenwel overeen met de 69 555 m2 die naderhand

op 1 juli 1993 voor een bedrag van 220,35 miljoen pta
werd verkocht. Daarna geschiedde op 9 november 1993
een nieuwe taxatie door enkele onafhankelijke deskun
digen in opdracht van het handelsregister („Registro

Mercantil") van Alava, zoals bij de wet op de naamloze
vennootschappen („ Ley de Sociedades Anónimas") vereist
is, ter bepaling van de waarde van deze inbreng in natura
in het vermogen van de nieuwe onderneming Amurrioko
Industrialdea. Bij die gelegenheid werd het terrein op 260
miljoen pta getaxeerd.

er tot vlak vóór de verkoop hypotheken van de BCI en

Voorts hebben de Spaanse autoriteiten ook bewijsstukken
ingediend betreffende een taxatie van de grond die in
februari 1995 door de gemeente Amurrio werd verricht
voor belastingdoeleinden, alsmede betreffende de prijs die
in juli 1994 door Hormigones Alaveses voor het perceel

een beslag van de sociale zekerheid op de grond rustten

van 4 000 m2 werd betaald.

Bij de inleiding van de procedure merkte de Commissie
op dat, blijkens een reeks berichten in de pers, de
verkoop in een zeer kort tijdsbestek was geschied, dat er
geen openbare verkoop bij inschrijving was gehouden, dat
en dat niet bekend was wat er naderhand met de grond

was gebeurd. Er werd twijfel geuit over de waarde van de
grond en over het besluit van de sociale zekerheid om in

In onderstaand overzicht kunnen de verschillende taxaties

met elkaar worden vergeleken :
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Taxatie

Prijs/m 2

317,25 miljoen

5 000

Verkoopprijs van juni 1993

220,35 miljoen

3 168

Taxatie van november 1993

260

Taxatie van mei 1993

miljoen

Taxatie voor belastingdoeleinden in februari 1995

Prijs van het in juli 1994 verkochte perceel van 4 000 m2

Over het feit dat er geen openbare verkoop is gehouden,
verklaart de Spaanse Regering dat het bij de verkoop aan
particuliere ondernemingen gebruikelijk is om recht
streeks een overeenkomst te sluiten, hetgeen in het voor
deel is van zowel de koper als de verkoper, deze gang van
zaken was derhalve gewettigd en gebeurde met de goed
keuring van de bewindvoerders die door de rechter in het
kader van de surséanceprocedure waren aangewezen .
Volgens de Spaanse Regering werden de hypotheken van
de BCI op het grootste perceel van het terrein op 21 mei
1993 doorgehaald omdat de betreffende leningen (zowel
de hoofdsom als de rente) volledig waren afgelost. De
betalingen strekten zich over verscheidene jaren uit vóór
de surséance van betaling in juni 1992, met uitzondering
van de drie laatste termijnen van een van 1986 daterende
lening van 960 miljoen pta, die op, respectievelijk, 1 juli
1992, 1 oktober 1992 en 1 januari 1993 werden afbetaald
(deze vielen namelijk niet onder de surséance). De sociale
zekerheid stemde op 3 juni 1993 in met de opheffing van
haar beslag op het verkochte terrein omdat (met de
instemming van de bewindvoerders) haar schuldvorde
ringen van vóór de surséance van betaling ten dele uit de
opbrengst van de verkoop werden voldaan, terwijl het
beslag op het grotere terrein (waarvan het verkochte
perceel was afgescheiden) en op andere eigendommen als
zekerheid voor de nog niet afgeloste schulden, gehand
haafd bleef.

3 738
4 024

14,4

miljoen

3 600

gewettigde vorderingen kenbaar maken, en verhaalt dit
daarna op de ondernemingen.

In het onderhavige geval wendden de werknemers van de
betrokken ondernemingen zich, toen de surséance van
betaling eenmaal was ingegaan, tot Fogasa met het
verzoek de aan hen verschuldigde lonen uit te betalen . Na
onderhandelingen ondertekenden Fogasa, Tubacex en

Aceria de Alava op 10 juli 1992 een overeenkomst, op

grond waarvan eerstgenoemde aan de werknemers een
voorlopig bedrag aan lonen zou uitbetalen ten belope van
444 327 300 pta. De ondernemingen verplichtten zich
ertoe dit bedrag vermeerderd met 211 641 186 pta aan
rente terug te betalen . De terugbetaling zou zich
uitstrekken over een periode van acht jaar en zou
geschieden tegen een enkelvoudige rente van 10 % per
jaar, te voldoen in halfjaarlijkse termijnen van 40 998 011
pta. Nadat de lonen waren uitbetaald, werd op 8 februari
1993 een gewijzigde leningovereenkomst ondertekend, op
grond waarvan het uiteindelijke bedrag dat als hoofdsom
verschuldigd was 376 194 837 pta bedroeg, vermeerderd
met 183 473 133 pta aan rente, terug te betalen in 16

halfjaarlijkse termijnen tegen een rente van 9 % te
beginnen op 1 augustus 1993; de hoogte van de te betalen
termijnen (inclusief rente) bedroeg aan het begin 33
miljoen pta en liep tegen het einde op tot 37 miljoen pta
(de rentebetalingen zouden geleidelijk afnemen).
Doordat een sociaal plan met de werknemers was over

De leningen van Fogasa

Bij de inleiding van de procedure was de Commissie niet
zeker of de twee leningen van Fogasa, die in juli 1992 (na
de opschorting van betaling) en in 1994 waren toegekend,
wel tegen marktvoorwaarden verstrekt waren . Zij was ook
van mening dat de overeenkomsten inzake voor de
leningen gestelde zekerheden (hypotheken op onroerend
goed) nader onderzoek vereisten .
In haar antwoord verklaarde de Spaanse Regering dat de
leningen volledig in overeenstemming waren met de op
Fogasa van toepassing zijnde wetgeving en geen staats
steun inhielden .

Fogasa is een onafhankelijke instantie die onder toezicht
van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid staat

en die uit werkgeversbijdragen gefinancierd wordt. Haar
voornaamste taak is om de lonen en toelagen te betalen
die failliete of in financiële crisis verkerende onderne

mingen aan hun werknemers verschuldigd zijn. Fogasa
verstrekt geen leningen aan de betrokken ondernemingen
maar doet uitkeringen aan alle werknemers die hun

eengekomen, werd op 10 maart 1994 een nieuwe lening
overeenkomst ondertekend voor een bedrag van
465 727 750 pta als hoofdsom, vermeerderd met
197 580 900 pta aan rente. De aflossing zou over een
periode van acht jaar geschieden tegen een enkelvoudige
rente van 9 % , te beginnen op 30 december 1994. De
rente zou eerst tijdens de laatste drie jaar worden voldaan
en 71 % van de hoofdsom zou vanaf 30 december 1998

worden afgelost. Volgens de Spaanse autoriteiten stelde de
onderneming na de ondertekening van deze tweede over
eenkomst voor om onmiddellijk 4 194 839 pta te betalen
uit

hoofde

van

de

eerste

overeenkomst

en

nieuwe

akkoorden inzake de hieraan verbonden hypotheekgaran
ties (zie hieronder).
Op 3 oktober 1994 werd een tweede gewijzigde lening
overeenkomst ondertekend, op grond waarvan het defini
tieve bedrag dat als hoofdsom verschuldigd was,
496 491 521 pta bedroeg, vermeerderd met 205 335 378
pta aan rente, te betalen over een periode van acht jaar
ingaande op 30 december 1994. De rente zou eerst tijdens

de laatste drie jaar worden voldaan en 70 % van de
hoofdsom zou vanaf 30 december 1998 worden afgelost.
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De eerste leningovereenkomst was aanvankelijk gedekt door een hypotheek van 5 augustus 1992
op grond van Tubacex in Llodio met een oppervlakte van 56 627,64 m2, waarop reeds hypo
theken van de BCI en beslagen van de sociale zekerheid rustten. Naderhand werden alle

beslagen op dit terrein opgeheven en de daarop rustende hypotheken doorgehaald en op 16
februari 1994 kwam in de plaats hiervan een hypotheek op een terrein dat eigendom was van
Tubacex Taylor Accesorios SA, hierna „TTA" genoemd, waarvan de waarde volgens een onafhan
kelijk taxatierapport op 800 miljoen pta was geschat, en een terrein van Aceria de Alava met een
geschatte waarde van 310 miljoen pta. Volgens de Spaanse autoriteiten zouden de twee terreinen
(1 110 miljoen pta) ruimschoots de twee gewaarborgde leningen dekken .

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende leningovereenkomsten en van de
daaraan verbonden voorwaarden :

Rente

Hoofdsom

Rente

(in pta)

(in pta)

10 juli 1992

444 327 300

211 641 186

10

8 februari 1993

376 194 873

183 473 133

9

Datum van de overeenkomst

Eerste overeenkomst

Andere voorwaarden

voet

(in % )

I
Gelijke termijnen van 40 998 011 pta
Nagenoeg gelijke termijnen variërend
van 33 tot 37 miljoen vanaf 1
augustus 1993

16 februari 1994

372 000 000

154 138 830

9

Geen gelijke termijnen meer. Eerste
betaling: 30 juni 1994. 79 % van de
hoofdsom plus alle rente worden

afbetaald met ingang van 30 juni
1999

Tweede overeenkomst
10 maart 1994

465 727 750

197 580 900

9

Eerste betaling: 30 december 1994
Tot 30 december 1999 wordt er geen
rente betaald . 71 % van de hoofdsom

wordt eerst met ingang van
december 1998 terugbetaald
3 oktober 1994

469 491 521

31

Er zijn geen wijzigingen van bete

205 335 378

kenis

De Spaanse autoriteiten verklaren dat Fogasa de leningen

Opheffing van de surseance van betaling

heeft verstrekt in overeenstemming met Koninklijk

Besluit („Real Decreto") nr. 505/85 van 6 maart 1985 en
met een ministerieel besluit („Orden Ministerial") van 20

augustus 1985 tot vaststelling van nadere regels voor de
toepassing van artikel 32 van het Koninklijk Besluit
waarbij het Fogasa wordt toegestaan overeenkomsten te
sluiten inzake de terugbetaling van aan werknemers uitge
keerde bedragen .

Volgens de interpretatie die de Commissie aan deze over
eenkomsten geeft, staat het Fogasa volledig vrij om de
terugbetaling uit te stellen of te spreiden over een periode
van acht jaar met een aflossingsvrije periode van ten
hoogste zes maanden . Over de uitgestelde betalingen is
rente verschuldigd tegen het zogeheten „wettelijke rente
tarief".

Ten tijde van het besluit om de procedure in te leiden,
was de Commissie van mening dat de betrokkenheid van
openbare schuldeisers bij de opheffing van de surséance
van betaling staatssteun zou kunnen impliceren, met
name gezien het besluit van de sociale zekerheid om van
haar voorrechten af te zien, alsmede gezien het beheer
van haar vorderingen en de rol die zij (samen met de
overheidsbank BCI) vervulde bij de opheffing van de
beslagen, respectievelijk doorhaling van de hypotheken
op de goederen die tot zekerheid voor bij de uitgifte van
de converteerbare obligaties strekten, vooral wanneer
bedacht wordt dat Tubacex na de surséance opnieuw
schulden bij de Sociale Zekerheid had, naar aanleiding
waarvan nieuwe beslagen werden gelegd (die nadien
werden opgeheven) en er een nieuwe overeenkomst moest
worden gesloten voor de herschikking van deze nieuwe

Ten tijde van de ondertekening van de eerste overeen
komsten in 1992 en 1994 bedroeg het wettelijke renteta
rief 9 % , zijnde het tarief dat definitief is toegepast.
Volgens de Spaanse autoriteiten hebben de onderne
mingen zich aan de terugbetalingsschema's gehouden die
voorzien zijn in de definitieve versie van beide lening
overeenkomsten, maar zij hebben geen informatie
verstrekt over de terugbetalingen die overeenkwamen met

bedroeg en die van Aceria de Alava 3 501 435 639 pta. De

de eerdere versies hiervan .

preferente schuldeisers hadden vorderingen van, respectie

schulden .

In haar antwoord heeft de Spaanse Regering informatie
verstrekt waaruit blijkt dat, overeenkomstig de definitieve
lijst van schuldeisers die was opgesteld door de bewind

voerders die in april 1993 door de rechter waren aangewe
zen, de totale schuld van Tubacex 16 932 977 026 pta
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velijk, 2 107 068 319 pta en 1 065 845 399 pta; rond 2,115
miljard pta (ofwel ongeveer 12,5 % van de totale
uitstaande schuld) was verschuldigd aan openbare licha
men, waarvan de Sociale Zekerheid de grootste schuldei
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past en boete geheven wegens achterstallige betalingen,
overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen .
De schuld aan de sociale zekerheid bestond derhalve uit

Volgens de Spaanse autoriteiten heeft de sociale zekerheid

schulden uit het verleden (van vóór 1991 ) waarover rente
en boetes wegens achterstallige betaling waren geheven,
schulden van 1991 (waarover bepaalde boetes waren gehe
ven) en schulden van 1992 tot het tijdstip van de
surséance van betaling. Een en ander is weergegeven in

op de vorderingen steeds het wettelijk rentetarief toege

het volgende overzicht:

seres

was.

Haar

vordering

op

Tubacex

beliep

1 017 877 003 pta en op Aceria de Alava 129 521 620 pta.

(in pta)
Tubacex

Acería de Álava

Uitgestelde schuld
Hoofdsom

165 689 700

Rente

88 748 398

Boetes

50 967 073

Schuld van 1991
Hoofdsom

350 203 353

Boetes

58 709 151

Schuld tot mei 1992
Hoofdsom

303 559 328

Rente

94 376 303
15 229 747

l

Boete
Totaal

19 915 570
1 017 877 003

129 521 620

De sociale zekerheid sloot zich op 30 september 1993 aan bij het akkoord met de schuldeisers,
nadat andere schuldeisers in de loop van de tussen 15 juni en 2 september 1993 begrepen
periode de voorstellen hadden aanvaard. Zoals bij de inleiding van de procedure werd opge
merkt, betrof het akkoord vooral schulden aan particuliere schuldeisers. Daaronder bevonden
zich niet-geïdentificeerde obligatiehouders aan wie 3 621 198 pta was verschuldigd. De Spaanse
autoriteiten hebben nadere bijzonderheden verstrekt over deze obligatiehouders, die erop lijken
te wijzen dat ten minste 85 % van de schuld bij particuliere schuldeisers uitstond.
Derhalve voeren de Spaanse autoriteiten aan dat de sociale zekerheid bij het akkoord geen rol
van betekenis had vervuld.

De schuld aan de sociale zekerheid werd als volgt voldaan:
(in pta)
Tubacex

Betaling per cheque
Converteerbare obligaties (gewaarborgd)
(niet-gewaarborgd)
Promesses
Totaal

De Spaanse autoriteiten hebben medegedeeld dat de obli
gaties van Tubacex in juli 1994 werden verkocht, waar
door de sociale zekerheid dit deel van haar vorderingen
kon innen (de opbrengst bedroeg 772 186 789 pta). Het

nog uitstaande bedrag van 64 067 714 pta moet tussen het
jaar 2005 en het jaar 2008 in vier gelijke jaarlijkse
termijnen worden voldaan .

Met betrekking tot de vraag waarom de sociale zekerheid
besloot van haar voorrechten af te zien en het akkoord te

aanvaarden, verzekerden de Spaanse autoriteiten dat:

Acería de Alava

227 319 289

28 925 658

620 530 000

78 960 000

105 960 000

13 480 000

64 067 714

8 155 962

1 017 877 003

129 521 620

— de sociale zekerheid het discretionaire recht had om

zich bij dergelijke akkoorden aan te sluiten (Konink
lijk Besluit nr. 1517/91 ) en dit in andere, soortgelijke
situaties had gedaan;
— de hoedanigheid van preferent schuldeiser slechts
betrekkelijk is;
— de sociale zekerheid tot de slotsom was gekomen dat
het voor haar beter was om te proberen haar geld
terug te krijgen door zich bij het akkoord aan te
sluiten dan door haar rechten uit te oefenen, hetgeen
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had kunnen uitmonden in de liquidatie van de onder
nemingen met de daaraan verbonden sociale proble
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toire beslagen op de eigendommen van Tubacex op te
heffen en de hypotheken op die eigendommen door te
halen waardoor de onderneming deze als zekerheid kon
aanbieden voor de uitgifte van de converteerbare obliga
ties en aldus de aanvaarding van het akkoord veilig kon

men ;

— er geen enkel deel van de schuld is kwijtgescholden;

stellen (zo werd een zekerheid gesteld voor 10 van de 11,5

— de sociale zekerheid haar vorderingen hoopte te innen

miljard pta waarvoor obligaties werden uitgegeven).

(hetgeen ook gebeurde).

Blijkens de analyse die de Commissie van de beschikbare

Tijdens de onderzoeksprocedure rezen er ook vragen over
het besluit van de sociale zekerheid (en andere openbare
schuldeisers zoals BEX/BCI en Fogasa) om de conserva

Eigendommen

243 029 m2 in Amurrio (uitgezon

informatie heeft gemaakt, was de situatie met betrekking
tot de beslagen, respectievelijk, hypotheken en de desbe
treffende percelen als volgt:

Instelling

Datum van opheffing

BCI

21 mei 1993

Sociale zekerheid

3 juni 1993 (deel van het terrein dat aan
de Baskische Regering werd verkocht)
en 18 november 1993 (hernieuwd
beslag op 25 januari 1994 m.b.t. de

derd Acería de Álava)
(met inbegrip van de 69 555 m2 die
aan de Baskische Regering werd
verkocht)

schulden die tussen mei 1992 en mei

1993 waren gemaakt);

weer opgeheven op 25 maart 1994
6 270 m2 in Amurrio

50 627,64 m2 in Llodio

Sociale zekerheid

18 november 1993

BCI

18 november 1993

BCI

25 april 1994

Sociale zekerheid

18 november 1993 (hernieuwd beslag
op 20 december 1993 m.b.t. de
schulden die tussen mei 1992 en mei

1993 waren gemaakt; weer opgeheven
op 24 maart 1994)
FOGASA

9 maart 1994 (vervangen door grond

van TTA en van Acería de Álava)
5 879,66 m2 in Llodio

BCI

25 april 1994

Sociale zekerheid

18 november 1993 (hernieuwd beslag in
december 1993 m.b.t. de schulden die
tussen mei 1992 en mei 1993 waren

gemaakt, weer opgeheven op 24 maart
1994)

Op 6 mei 1994 werden de converteerbare obligaties uitge
geven (waarvan 10 miljard pta was gegarandeerd), een
initiatief dat werd aangevuld met een reeks hypotheekga
ranties op alle voornoemde terreinen, plus een perceel in
Amurrio van 12 400 m2, plus pandrecht op aandelen in

Tubacex Comercial en in Aceria de Alava (tot een bedrag
ten belope van 3 miljard pta).

Volgens de Spaanse autoriteiten konden de hypotheken
van BCI worden doorgehaald, omdat de betreffende
leningen waren afgelost (waaronder, in 1992 en 1993, ook
een lening van 960 miljoen pta die niet onder de
surséance van betaling viel). Wat de opheffing van de

beslagen van de sociale zekerheid betreft, verklaarden de
Spaanse autoriteiten dat de sociale zekerheid, krachtens
clausule nr. 5 van het schuldeisersakkoord, verplicht was
de beslagen ter dekking van de hierin genoemde vorde

ringen op te heffen. Bovendien werden de beslagen
vervangen door de hypotheek die tot zekerheid voor de
uitgifte van de converteerbare obligaties diende, zodat de
belangen van de sociale zekerheid nog steeds beschermd
bleven .

Wat de vraag betreft waarom de sociale zekerheid aldus
handelde, aangezien Tubacex na de surséance van beta
ling nieuwe schulden had gemaakt, waardoor de sociale
zekerheid zich genoodzaakt zag op bepaalde activa ander
maal beslag te leggen (hetgeen naderhand weer werd
opgeheven), verklaarden de Spaanse autoriteiten dat deze
nieuwe beslagen ter dekking van de schuld die na de
surséance was ontstaan, werden vervangen door een
pandrecht op alle aandelen in Tubacex Tubos Inoxidables
SA (TTI), waarin Tubacex alle activa en passiva betref
fende de fabricage van buizen van roestvrij staal had
ondergebracht en waarvan de nettowaarde (volgens een
onafhankelijk deskundige) meer dan 2,5 miljard pta
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bedroeg, dit wil zeggen meer dan nodig was om de schuld

Seguridad Sociar) die bij Koninklijk Besluit nr. 1517/91
van 11 oktober 1991 is goedgekeurd, uitstel van terugbeta
lingen en betaling in termijnen kan toestaan onder
toepassing van het wettelijk rentetarief. Op 25 maart 1994

te dekken .

Ten slotte verklaarden de Spaanse autoriteiten ten aanzien
van de herschikking van de schuld die na de surséance
was ontstaan, dat de sociale zekerheid, op grond van de
algemene wet op de sociale zekerheid „Ley General de la

I
Acería de Álava

Tubacex

en 12 april 1994 werd een overeenkomst ondertekend

met, respectievelijk, Aceria de Alava en Tubacex, en wel
op de volgende voorwaarden :

Hoofdsom

Rente

(in pta)

(in %)

274 409 604

9

1 409 957 329

9

De Spaanse Regering belichtte niet alleen zaken die in
het kader van de procedure werden onderzocht, maar ging
ook in op de opmerkingen van derden als zou de onder
neming nog meer steun hebben ontvangen; zij wees erop
dat deze zaken niet onder de procedure vielen en
ontkende dat een dergelijke steun was verleend. De
Spaanse autoriteiten stelden met name dat de kosten van
de rationalisatiemaatregelen, zoals de personeelsinkrim

ping, uit de eigen middelen van de onderneming waren
gefinancierd (de kapitaalverhoging van 2,251 miljard pta

Nr. L 8 /21

Andere voorwaarden

Terugbetaling over vijf jaar in progressieve
maandelijkse termijnen ; 51 % van de
hoofdsom wordt niet vóór het vijfde jaar
afgelost

I
den, omdat zo onomstotelijk kon worden aangetoond dat
de betaalde prijs met de marktwaarde overeenkwam .
Gezien de verschillende bewijsstukken van taxaties van
het terrein die hoger liggen dan de betaalde prijs, is de
Commissie evenwel van mening dat er voldoende gege
vens zijn om te concluderen dat de prijs niet boven, maar
mogelijk onder de marktprijs lag. Zij komt derhalve tot
de slotsom dat de transactie de onderneming geen enkel
onrechtmatig financieel voordeel heeft opgeleverd en dat
de betaalde prijs geen elementen van staatssteun inhoudt.

in december 1993 en de verkoop van activa). Voorts werd
eraan herinnerd dat, hoewel de Baskische Regering de

mogelijkheid overwoog om sociale steun aan Tubacex te
verlenen in het kader van een meer algemene herstructu
rering van Tubacex, Tubos Reunidos en Productos Tubu
lares, er nog geen enkel besluit dienaangaande was geno
men. En ten slotte werden de beschuldigingen ontkend
als zou TTI onrechtmatige steun hebben ontvangen.

De leningen van Fogasa

aspecten waarop de procedure betrekking heeft, staats

Zoals bij de inleiding van de procedure duidelijk is
gezegd, bestaat er geen enkel bezwaar tegen de handel
wijze van Fogasa in zoverre deze tegemoetkwam aan de
gewettigde eisen van de werknemers om een salaris te
ontvangen dat zij anders niet zouden hebben gekregen . In
die zin omvatten de kredietregelingen geen staatssteun en
is die handelwijze in overeenstemming met artikel 3,
onder j), van het EG-Verdrag. De gedekte kosten maken
evenwel deel uit van de normale bedrijfskosten van een
onderneming en het staat in beginsel aan die onderne
ming om deze uit eigen middelen te financieren . Iedere
bijdrage van de Staat in deze kosten moet als steun
worden beschouwd wanneer deze aan de onderneming
een financieel voordeel biedt, ongeacht of de betalingen
rechtstreeks aan de onderneming worden gedaan of via

steun behelzen overeenkomstig artikel 92, lid 1 , van het
EG-Verdrag en de Staalsteuncode. Op grond van de

gesluisd.

In het licht van de beschikbare informatie gaat de
Commissie ermee akkoord dat de aanvullende opmer
kingen van andere belanghebbenden niet onder de proce
dure vallen en dat, aangezien deze niet volledig gestaafd
zijn, er thans nog niet voldoende reden voor verder onder
zoek bestaat.
V

De Commissie moet vaststellen of de verschillende

een overheidslichaam naar haar werknemers worden door

beschikbare informatie komt de Commissie tot het

volgende oordeel:

Verkoop van grond aan de Baskische Regering

Aangezien de hypotheken van BCI konden worden door
gehaald en de beslagen van de sociale zekerheid konden
worden opgeheven omdat de betreffende schulden waren
afgelost of door andere zekerheden werden gedekt, en
aangezien de verkoop werd toegestaan door de bewind
voerders (die met name de belangen van de schuldeisers
vertegenwoordigen), is de Commissie bereid te erkennen
dat dit aspect van de verkoop geen staatssteun vormt.

Wat de uiteindelijke verkoopprijs betreft, is het jammer
dat er geen openbare verkoop bij inschrijving is gehou

Zoals in deel IV is opgemerkt, werd overeenkomstig de
beide kredietregelingen het wettelijk rentetarief, zijnde
9 % toegepast. Om te bepalen of deze rente beant
woordde aan de normale marktvoorwaarden, heeft de

Commissie in enkele soortgelijke gevallen waarmee
leningen van Fogasa gemoeid waren, zoals in dat van
Beschikking 91 / 1 /EEG van de Commissie (') en van
steunmaatregel C 56/94 (2), deze rente vergeleken met het
gemiddelde rentetarief dat werd toegepast door de particu
liere banken in Spanje voor leningen met een looptijd van
meer dan drie jaar.
(•) PB nr. L 5 van 8 . 1 . 1991 , blz. 18.
(2) PB nr. L 298 van 22. 11 . 1996, blz. 14.

Nr. L 8/22
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Volgens de statistieken van de Centrale Bank hanteerden
de particuliere banken in de betreffende periode een
gemiddeld rentetarief voor leningen met een looptijd van
meer dan drie jaar van 17,28 % in 1992, 16,19 % in 1993
en 12,51 % in 1994. Deze tarieven zijn aanzienlijk hoger
dan die welke in het kader van de kredietregelingen
werden toegepast, vooral het eerste. De overige voor
waarden voor de leningen (de duidelijke herschikking van
de eerste (vermoedelijk als gevolg van achterstanden op
het oorspronkelijke betalingsschema) en het feit dat het
grootste gedeelte van de aflossingen van de hoofdsom en
van de rente in beide leningovereenkomsten voorzien
waren tegen het einde van de looptijd, kennelijk om het
herstel van de onderneming te vergemakkelijken) komen
evenmin overeen met die verbonden aan leningen die op
normale

marktvoorwaarden

worden

verleend,

vooral

wanneer bedacht wordt dat de schuld gewaarborgd was
door een hypotheek op een terrein en dat Fogasa bij fail
lissement of andere financiële moeilijkheden een prefe
rente creditrice zou zijn geweest.
Derhalve moet worden geconcludeerd dat de leningover
eenkomsten staatssteun behelsden in de zin van artikel

92, lid 1 , van het EG-Verdrag en van de Staalsteuncode,
en dat deze steun onrechtmatig was (niet bij de
Commissie aangemeld overeenkomstig artikel 93, lid 3,
van het EG-Verdrag respectievelijk artikel 6 van de Staal
steuncode). Het is moeilijk om de juiste omvang van de
onrechtmatig verleende steun te bepalen, maar deze komt
op zijn minst overeen met het financiële voordeel dat
voortvloeit uit het verlaagde rentetarief dat werd toegepast
vanaf het tijdstip waarop initieel de leningen werden
verstrekt.

Opheffing van de surseance van betaling

Blijkens de informatie waarover de Commissie beschikt,
stroken de surséance van betaling van juni 1992 en de
opheffing ervan in oktober 1993 met de wetgeving die in
Spanje in het algemeen bij insolventie van toepassing is.
Evenmin bestaat er twijfel over dat de openbare schuldei
sers, met inbegrip van de sociale zekerheid, in de
minderheid waren en dat zij in navolging van de particu
liere schuldeisers hebben ingestemd met het akkoord om
door uitgifte van converteerbare obligaties een deel van de
schuld te delgen. Bovendien, hoewel de sociale zekerheid
een preferente creditrice was en niet verplicht om zich bij
het akkoord aan te sluiten (dat in overeenstemming met
de geldende wetgeving werd ondertekend), beschikte zij
over de mogelijkheid om van haar voorrechten af te zien
en aan het akkoord deel te nemen . De Commissie merkt

op dat het besluit van de sociale zekerheid kennelijk niet
van invloed was op het besluit van de particuliere schuld
eisers om het akkoord te aanvaarden en niet gekoppeld
was aan enige voorwaarde of enige verlaging van het
bedrag van de opgeschorte schuld, die intussen bijna
volledig is geïnd, ten dele in contanten en ten dele door
de verkoop van haar converteerbare obligaties.

De opheffing van de beslagen van de sociale zekerheid
lijkt eerder een noodzakelijk gevolg van de instemming
met het akkoord te zijn geweest dan een initiatief dat
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genomen is om haar medewerking te vergemakkelijken .
Bovendien blijkt dat de hypotheken van de BCI eveneens
konden worden opgeheven,
leningen waren afgelost.

omdat de

betreffende

Derhalve komt de Commissie tot de slotsom dat het

optreden van de openbare schuldeisers, en in het

bijzonder van de sociale zekerheid, in overeenstemming is
met de algemeen geldende wetgeving en aldus Tubacex
geen enkel financieel voordeel verleende, zodat het niet

als staatssteun kan worden aangemerkt.
Op de vraag waarom de Sociale Zekerheid zo heeft
gehandeld, terwijl na de surséance opnieuw schulden
waren ontstaan, is eveneens een bevredigend antwoord
gegeven . Dat neemt niet weg dat het beheer van deze
schulden in het kader van de herschikkingsovereenkomst
niet leek te zijn afgestemd op de marktvoorwaarden, ook
al strookte het met de bestaande wetgeving. Zoals hier
boven reeds met betrekking tot Fogasa is opgemerkt,
bedroeg volgens de statistieken van de Centrale Bank het
gemiddelde rentetarief dat door de particuliere banken
werd toegepast op leningen met een looptijd van meer
dan drie jaar op het tijdstip waarop deze herschikking
werd overeengekomen ( 1994) 12,51 % , terwijl het wette
lijke rentetarief dat in dit geval werd gehanteerd, 9 %
bedroeg. Derhalve moet, overeenkomstig de redenering
die op Fogasa is toegepast, worden geconcludeerd dat de
herschikking staatssteun in de zin van artikel 92, lid 1 ,
van het EG-Verdrag en van de Staalsteuncode inhoudt,
die onrechtmatig is verleend omdat deze niet aan de
Commissie ter kennis is gebracht. Zoals bij de leningen
van Fogasa is het moeilijk om het juiste bedrag van de
onrechtmatige steun te bepalen, maar het is op zijn minst
gelijk aan het financiële voordeel dat wordt ontleend aan
het feit dat in het kader van de herschikking een rente
voet van 9 % geldt.
VI

Na te hebben aangetoond dat de leningovereenkomsten
met Fogasa en de herschikking van de schuld aan de
sociale zekerheid van na de surséance van betaling
onrechtmatig verleende staatssteun behelst, moet de
Commissie bepalen of deze verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt.

Aangezien Aceria de Alava een onderneming is die onder
het toepassingsgebied van artikel 80 van het EGKS
Verdrag valt, omdat zij produkten vervaardigt die in de
lijst van bijlage I bij dat Verdrag zijn opgenomen, zijn de
bepalingen van dat Verdrag en die van de Staalsteuncode
op voornoemde maatregelen van toepassing voor zover
deze aan deze onderneming ten goede kwamen .
Bij artikel 4, onder c), van het EGKS-Verdrag worden
subsidies of hulp, in welke vorm ook, verboden . De Staal
steuncode die met algemene stemmen door de Raad is
aangenomen overeenkomstig artikel 95 van het EGKS

Verdrag, vormt een uitzondering op het algemene verbod
van artikel 4, onder c), van dit Verdrag aangezien het in
de mogelijkheid voorziet om bepaalde vormen van steun
verenigbaar te verklaren met de gemeenschappelijke
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markt, zoals steun voor onderzoek en ontwikkeling
(artikel 2), steun ten behoeve van de milieubescherming
(artikel 3), steun bij sluiting (artikel 4) en regionale inves
teringssteunmaatregelen welke berusten op algemene
regelingen in bepaalde delen van de Gemeenschap, waar
onder het Spaanse grondgebied niet is begrepen (artikel
5). Bedrijfssteun alsmede reddings- en herstructurerings
steun zijn verboden. De voornoemde maatregelen vallen
derhalve niet onder een van de categorieën van toegestane
steun .

De maatregelen ten gunste van Tubacex vallen daaren
tegen onder de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag,
omdat het hier activiteiten betreft die niet onder het

EGKS-Verdrag vallen (produktie van naadloze buizen van
roestvrij staal). Zoals bij de inleiding van de procedure is
opgemerkt, moeten de Lid-Staten de Commissie vooraf in
kennis stellen van alle steunregelingen ten behoeve van

Nr. L 8/23

uitzondering van lid 3, onder b), is in ieder geval ook niet
van toepassing aangezien de steun niet ten doel had om

de verwezenlijking van een belangrijk project van
gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een
ernstige verstoring in de Spaanse economie op te heffen.

In artikel 92, lid 3, onder c), wordt een uitzondering
gemaakt voor „steunmaatregelen om de ontwikkeling van
bepaalde vormen van economische bedrijvigheid [. . .] te
vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het

handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden
veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt
geschaad". De steun aan Tubacex zou als steun aan een
onderneming in moeilijkheden kunnen worden aange
merkt, gezien haar financiële situatie ten tijde van de
toekenning ervan, en zou derhalve in het licht van deze
bepaling kunnen worden beoordeeld.

de sector naadloze buizen, overeenkomstig de kaderrege

ling voor bepaalde niet onder het EGKS-Verdrag vallende
sectoren van de ijzer- en staalindustrie ('), een regeling die
is opgesteld vanuit het besef dat de mededinging in de
buiten het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalsectoren

hoogst gevoelig is en dat de eerste bewerkingsfase van
staal nauw verweven is met de ijzer- en staalindustrie,

gelet op het feit dat steun aan dochterondernemingen van
ijzer- en staalconcerns uiteindelijk ook ten goede kan
komen aan EGKS-activiteiten en aldus zijn weerslag kan

hebben op het beleid inzake de steunverlening aan de
onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalindustrie .
In artikel 92, lid 1 , van het EG-Verdrag ligt het grondbe

ginsel besloten dat, behoudens de afwijkingen waarin het
Verdrag voorziet, steunmaatregelen van de Staten die de
mededinging door begunstiging van bepaalde onderne
mingen of bepaalde produkties vervalsen of dreigen te
vervalsen, in beginsel onverenigbaar zijn met de gemeen
schappelijke markt, voor zover deze steun het handelsver
keer tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloedt.
Zoals de Commissie bij de inleiding van de procedure

opmerkte, bestaat er handel tussen de Lid-Staten in de
door Tubacex vervaardigde produkten, zodat iedere steun
aan deze onderneming haar positie ten opzichte van haar
concurrenten zou versterken, waardoor het handelsverkeer

tussen de Lid-Staten ongunstig zou worden beïnvloed en
de mededinging vervalst.
Gezien de aard en de doelstellingen van de hier onder
zochte steunmaatregelen, zijn de uitzonderingen op het in
artikel 92, lid 1 , vervatte grondbeginsel, die in lid 2 van
dat artikel worden genoemd, niet op het onderhavige
geval van toepassing.

De Commissie is van mening dat steun aan onderne
mingen in moeilijkheden een aanzienlijk risico
meebrengt dat werkgelegenheidsproblemen van de ene
Lid-Staat naar de andere worden doorgeschoven; derge
lijke steun kan de normale werking van de krachten op
de markt in de weg staan en voorkomen dat niet
concurrerende ondernemingen die zich niet aan de veran
deringen in de mededingingsvoorwaarden kunnen
aanpassen, verdwijnen . Tegelijkertijd kan dergelijke steun
tot distorsie van de mededinging en van het handelsver
keer leiden doordat de steunontvangende ondernemingen
hun prijsbeleid kunnen aanpassen door te kiezen voor
strategieën van hantering van verlaagde prijzen om zich
op de markt te kunnen handhaven .

Derhalve heeft de Commissie in de loop der tijden een
speciale benadering ontwikkeld voor de beoordeling van
steun aan ondernemingen in moeilijkheden, die haar
weerslag vindt in het achtste verslag over het mededin
gingsbeleid (punt 227) en in de communautaire kaderre
geling voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden (2). Op grond daarvan
moet deze steun zich beperken tot het strikt noodzake
lijke voor de voortzetting van de exploitatie van de onder
neming totdat de nodige maatregelen zijn genomen voor
het herstel van haar levensvatbaarheid; voorts mag de
steun alleen worden verleend indien een solide herstruc

tureringsplan wordt uitgevoerd, dat het herstel van de
levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn
mogelijk moet maken en maatregelen dient te omvatten,
zoals capaciteitsvermindering, om de negatieve gevolgen
ervan voor de concurrentie te compenseren (met name in
sectoren waar overcapaciteit bestaat, zoals in het onderha
vige geval).

In artikel 92, lid 3, van het Verdrag wordt bepaald dat

bepaalde categorieën van steun als verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd.
De uitzondering van artikel 92, lid 3, onder a), is niet van
toepassing omdat de provincie waarin de onderneming
gevestigd is, geen aanspraak kan maken op dergelijke
steun en de Spaanse autoriteiten hebben overigens ook
niet om toepassing van deze uitzondering verzocht. De

De Spaanse autoriteiten hebben niet getracht aan te tonen
dat het om reddings- of herstructureringssteun ging en in
ieder geval zijn geen bewijzen geleverd voor het bestaan
van een herstructureringsplan of een vermindering van de
aanwezigheid van Tubacex op de markt. Daarmee wordt
derhalve bevestigd dat de steun alleen ten doel had de
onderneming in staat te stellen op de been te blijven.

(') PB nr. C 320 van 13. 12. 1988, blz. 3.

(2) PB nr. C 368 van 23. 12. 1994, blz. 12.
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In het licht van het voorgaande moet worden geconclu
deerd dat de steun aan Tubacex en aan haar dochteron

derneming Aceria de Alava, bestaande uit twee leningen
van Fogasa en de herschikking van de schuld aan de
sociale zekerheid van na de surséance van betaling,
onrechtmatig is omdat deze verleend is zonder vooraf
gaande kennisgeving aan de Commissie, hetgeen in strijd
is met de Staalsteuncode en met artikel 93 , lid 3, van het

Verdrag, en onverenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt aangezien:
— de steun aan Aceria de Alava met de Staalsteuncode
en bijgevolg met artikel 4, onder c), van het EGKS
Verdrag onverenigbaar is;
— de steun aan Tubacex krachtens artikel 92 van het

EG-Verdrag met de gemeenschappelijke markt on
verenigbaar is.

Aangezien de steunregelingen onrechtmatig en onvere
nigbaar met de gemeenschappelijke markt zijn, dient de
steun te worden teruggevorderd en dienen de econo
mische gevolgen ervan te worden opgeheven om tot
herstel van de voorgaande situatie te komen,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
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met het oog op de herschikking van schulden ten
belope van 274 409 604 pta;

4. de overeenkomst die op 12 april 1994 tussen de sociale
zekerheid en Tubacex werd gesloten met het oog op
de herschikking van schulden ten belope van 1
409 957 329 pta.
Artikel 2

Spanje dient de steunbestanddelen van de in artikel 1
genoemde regelingen ongedaan te maken door deze in te
trekken of door de normale marktvoorwaarden toe te

passen op het rentetarief dat gehanteerd werd vanaf het
tijdstip waarop de leningen van Fogasa initieel werden
toegekend en het tijdstip waarop de herschikking van de
schuld aan de sociale zekerheid na de surséance werd

overeengekomen, en het bedrag te innen dat overeenkomt
met het verschil tussen dit tarief en het feitelijk toege
paste tarief tot aan de datum waarop de steun ongedaan
werd gemaakt.
Dit bedrag, alsmede de hierover verschuldigde rente, zal
worden teruggevorderd overeenkomstig de procedures en
bepalingen van de Spaanse wetgeving. Het toe te passen
tarief is het in de eerste alinea bedoelde normale marktta

rief en de rente is verschuldigd vanaf de datum waarop de
steun werd verleend, tot de datum van de feitelijke terug
betaling.

Artikel 1

Artikel 3

De maatregelen die Spanje heeft genomen ten aanzien
van Compania Espanola de Tubos por Extrusion SA

De overige aspecten waarop de procedure van artikel 93,
lid 2, van het EG-Verdrag en van artikel 6, lid 4, van
Beschikking nr. 3855/91 /EGKS betrekking had, te weten
de verkoop van grond aan de Baskische Regering en de
rol van overheidslichamen (met name de sociale zeker
heid) bij de opheffing van de opschorting van betaling,
behelzen geen steun; bijgevolg is de procedure dienaan
gaande afgesloten .

(Tubacex) en ten aanzien van Aceria de Alava behelsden

steunbestanddelen welke onrechtmatig werden verleend

en onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt
krachtens artikel 92 van het EG-Verdrag en Beschikking
nr. 3855/91 /EGKS, aangezien de toegepaste rentevoet
onder de bestaande markttarieven lag. Het betreft de
volgende regelingen :

1 . de kredietovereenkomst die op 10 juli 1992 tussen het
loongarantiefonds (Fondo de Garantia Salarial — Foga

sa), Tubacex en Aceria de Alava werd gesloten betref

fende een totaalbedrag van 444 327 300 pta als
hoofdsom, gewijzigd bij de overeenkomsten van 8
februari 1993 en van 16 februari 1994 (die betrekking
hadden op een hoofdsom van 376 194 872 pta respec
tievelijk 372 000 000 pta);
2. de leningovereenkomst die op 10 maart 1994 tussen

Artikel 4

Spanje dient de Commissie binnen twee maanden na de
datum van kennisgeving van deze beschikking in kennis
te stellen van de maatregelen die zijn getroffen om aan
het hier bepaalde te voldoen.
Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Spanje.

Fogasa, Tubacex en Aceria de Alava werd gesloten

betreffende een totaalbedrag van 465 727 750 pta als
hoofdsom, gewijzigd bij de overeenkomst van 3
oktober 1994 betreffende een totaalbedrag van
469 491 521 pta als hoofdsom;
3 . de overeenkomst die op 25 maart 1994 tussen de

sociale zekerheid en Aceria de Alava werd gesloten

Gedaan te Brussel, 30 juli 1996.
Voor de Commissie
Hans VAN DEN BROEK

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 december 1996

betreffende financiële bijdragen van de Gemeenschap voor de uitroeiing van
pseudo-vogelpest (Newcastle disease) in Portugal
(Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

(97/22/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

— 50 % van de kosten die Portugal heeft gemaakt om de
eigenaars te vergoeden voor het slachten of de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26
juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair
gebied ('), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/
EG (2), en met name op artikel 3, lid 3, en artikel 4, lid 2,
Overwegende dat in 1995 in Portugal gevallen van pseu
do-vogelpest zijn voorgekomen ; dat het uitbreken van
deze ziekte een ernstig gevaar inhoudt voor de pluimvee
stapel van de Gemeenschap en dat de Gemeenschap de
mogelijkheid heeft de daardoor geleden verliezen te
vergoeden teneinde aldus de ziekte zo spoedig mogelijk

destructie van pluimvee en pluimveeprodukten, voor
zover zulks voor de uitroeiing van de ziekte noodza
kelijk was;

— 50 % van de kosten die door Portugal zijn gemaakt
voor reiniging en ontsmetting van bedrijven en ma
terieel;

— 50 % van de kosten die door Portugal zijn gemaakt
om de eigenaars te vergoeden voor de destructie van
besmet voer en besmet materieel .

Artikel 2

uit te roeien;

Overwegende dat de autoriteiten in Portugal, zodra de
aanwezigheid van pseudo-vogelpest officieel was beves
tigd, passende maatregelen hebben getroffen, waaronder
de in artikel 3, lid 2, van Beschikking 90/424/EEG
bedoelde maatregelen; dat de autoriteiten in Portugal deze
maatregelen onverwijld hebben gemeld;

1 . De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt
pas verleend nadat de desbetreffende bewijsstukken zijn
overgelegd.

2. De in lid 1 bedoelde gegevens en stukken worden
door Portugal verstrekt uiterlijk zes maanden na de
kennisgeving van deze beschikking.

Overwegende dat is voldaan aan de voorwaarden voor het
verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Gedaan te Brussel, 17 december 1996 .
Artikel 1

Voor de uitbraken van pseudo-vogelpest die zich in 1995
hebben voorgedaan, kan aan Portugal financiële bijstand
van de Gemeenschap worden verleend. De financiële
bijdrage van de Gemeenschap beloopt:

(•) PB nr. L 224 van 18 . 8 . 1990, blz. 19.
(2) PB nr. L 168 van 2. 7. 1994, blz. 31 .

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 8/26
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 december 1996

betreffende financiële bijdragen van de Gemeenschap voor de uitroeiing van
pseudo-vogelpest (Newcastle disease) in Denemarken
(Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

(97/23/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

— 50 % van de kosten die Denemarken heeft gemaakt
om de eigenaars te vergoeden voor het slachten of de

destructie van pluimvee en pluimveeprodukten, voor
zover zulks voor de uitroeiing van de ziekte noodza

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

kelijk was;

Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26
juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair
gebied ('), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/
EG (2), en met name op artikel 3, lid 3, en artikel 4, lid 2,

Overwegende dat in 1995 in Denemarken gevallen van
pseudo-vogelpest zijn voorgekomen; dat het uitbreken van
deze ziekte een ernstig gevaar inhoudt voor de pluimvee
stapel van de Gemeenschap en dat de Gemeenschap de
mogelijkheid heeft de daardoor geleden verliezen te
vergoeden teneinde aldus de ziekte zo spoedig mogelijk
uit te roeien;

Overwegende dat de autoriteiten in Denemarken, zodra
de aanwezigheid van pseudo-vogelpest officieel was beves
tigd, passende maatregelen hebben getroffen, waaronder
de in artikel 3, lid 2, van Beschikking 90/424/EEG
bedoelde maatregelen; dat de autoriteiten in Denemarken
deze maatregelen onverwijld hebben gemeld;

— 50 % van de kosten die door Denemarken zijn
gemaakt voor reiniging en ontsmetting van bedrijven
en materieel ;

— 50 % van de kosten die door Denemarken zijn
gemaakt om de eigenaars te vergoeden voor de
destructie van besmet voer en besmet materieel .

Artikel 2

1 . De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt
pas verleend nadat de desbetreffende bewijsstukken zijn
overgelegd.

2. De in lid 1 bedoelde gegevens en stukken worden
door Denemarken verstrekt uiterlijk zes maanden na de
kennisgeving van deze beschikking.

Overwegende dat is voldaan aan de voorwaarden voor het
verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemar
ken .

Permanent Veterinair Comité,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Gedaan te Brussel, 17 december 1996 .
Artikel 1

Voor de uitbraken van pseudo-vogelpest die zich in 1995
hebben voorgedaan, kan aan Denemarken financiële
bijstand van de Gemeenschap worden verleend. De finan
ciële bijdrage van de Gemeenschap beloopt:

(') PB nr. L 224 van 18 . 8 . 1990, blz. 19.
(2) PB nr. L 168 van 2. 7. 1994, blz. 31 .

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 december 1996

houdende vijfde wijziging van Beschikking 95/32/EG tot goedkeuring van het
Oostenrijkse programma dat is vastgesteld op grond van artikel 138 van de Akte
van Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(97/24/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland
en Zweden, en met name op artikel 138 ,
Overwegende dat Oostenrijk de Commissie op 8
november 1994 overeenkomstig artikel 143 van de

dat de maximumsteun voor fruit en bepaalde groenten die
vanaf 1996 geldt het best op een later tijdstip kan worden
vastgesteld; dat de verzoeken om steun te mogen verlenen
voor alle produkten in overeenstemming zijn met de
bepalingen van de Toetredingsakte, en met name met
artikel 138; dat de op de oppervlakte gebaseerde steun in
overeenstemming is met de beginselen van het
hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid en dus als
passend kan worden beschouwd,

Toetredingsakte in kennis heeft gesteld van het op grond
van artikel 138 van die Akte door Oostenrijk vastgestelde

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

programma waarbij in de periode van 1995 tot en met
1999 voor een aantal produkten steun wordt verleend;

Artikel 1

Overwegende dat dit programma, als gewijzigd bij brief

De bijlage bij Beschikking 95/32/EG wordt vervangen
door de bijlage bij deze beschikking.

van 16 december 1994, door de Commissie is goedge

keurd bij Beschikking 95/32/EG ('); dat die beschikking is
gewijzigd bij de Beschikkingen 95/209/EG (2), 95/416/
EG (3), 96/38/EG (4) en 96/ 140/EG 0;
Overwegende dat Oostenrijk de Commissie overeenkom
stig artikel 143 van de Toetredingsakte bij brief van 29
oktober 1996 heeft verzocht dat programma verder te
mogen wijzigen; dat dit verzoek bij brief van 3 december
1996 is gewijzigd;

Overwegende dat het verzoek betrekking heeft op het
verlenen van steun, vanaf 1996, voor diverse soorten

groenten en fruit; dat in Beschikking 96/38/EG is bepaald

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
PB nr. L

43 van 25. 2. 1995, blz. 53.
131 van 15. 6. 1995, blz. 34.
242 van 11 . 10. 1995, blz. 21
10 van 13. 1 . 1996, blz. 46.

32 van 10. 2. 1996, blz. 33.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Oostenrijk.
Gedaan te Brussel, 17 december 1996 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 8/28
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BIJLAGE
(in Oscb.)

Maximaal steunbedrag voor de in de onderstaande jaren
geteelde produkten

Produkt

1996

1995

Akkerbouwgewassen (')

3 700/ha

Voedergranen

2 400/ha

Durum tarwe

6 000/ha

Eiwithoudende gewassen

2 400/ha

Lijnzaad (olievlas)

6 000/ha

1 000/ha

— hernieuwbare grondstoffen

2 000/ha

Koemelk :

1 070/ton

Aardappelen voor de zetmeelproduktie (2):
— prijscategorie Al
— prijscategorie A2
— prijscategorie B

362/ton

Zeugen

1 400/dier

die

een

2 500 / dier

Jonge mannelijke runderen

3 000/dier

0 %

0 %

van het

van het

bedrag

bedrag

bedrag

bedrag

van

van

van

1995

1 995

1 995

1995

1995

80 %
van het

70 %
van het

60 %
van het

0 %
van het

I ll

l
l

prestatieonderzoek

ondergaan

15%
van het

van

ll

80/dier

40 %
van het

van

. bedrag

I ll

Varkensmesterij

Zeugen

65 %
van het

200/ton
8 500/ha

2000

1999

II

362/ton

Hop

1998

ll
ll
ll

Braak:
— normaal

1997

é

I
I
90 %
van het

bedrag

bedrag

bedrag

bedrag

bedrag

van

van

van

van

van

1 995

1995

1995

1995

1 995

>

Braadkuikens

1 , 1 O/dier

Kalkoenen

5,00/dier

Kuikens

0,08/dier

Ouderdieren voor de mesterij

2,30/dier

Jonge leghennen

7,50/dier

Volwassen leghennen

63,40/dier

Voor de leg bestemde kuikens

2,40/dier

61,5 %

23,1 %

0 %

0 %

van het

van het

van het

van het

bedrag

bedrag

bedrag

bedrag

van

van

van

van

van

1995

1995

199 5

1995

1995

50 %
van het

0%
van het

0 %
van het

van het

* bedrag

>

Zaden van voedergewassen (3):

100 %
van het

\

1

— rode klaver

4 951 /ha

— luzerne

6 144/ha

— Frans raaigras
— goudhavergras

5 48 1 /ha

— beemdvossestaart

8 500/ha

80 %
van het

I

8 500/ha

— kropaar

5 195/ha

— timothee

4 715/ha

— beemdlangbloem
— Italiaans raaigras
— gekruist raaigras

4 924/ha

— Facelia

7 500 /ha

— Poa alpina

8 500/ha

bedrag

bedrag

bedrag

bedrag

bedrag

van

van

van

van

van

1 995

1 995

1995

1995

1995

3 480/ha
3 1 92/ha

ll
ll

ll

0 %

l
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(in Osch.)

Maximaal steunbedrag voor de in de onderstaande jaren
geteelde produkten

Produkt

1996

1995

1998

1997

1999

2000

Andere zaden :

— zaad van grootzadige leguminosen (4)

6 000/ha

— voederkoolzaad

6 500/ha

— bloemzaad

6 000/ha

Kruiden, geneeskrachtige planten en
andere, minder belangrijke gewassen

6 000/ha

65 %

Pompoenen :
— dikke schil

6 000/ha

— dunne schil

4 700/ha

Andere groenten, voor verwerking

* van het

40 %

15 %

0 %

0 %

van het

van het

van het

van het

bedrag

bedrag

bedrag

bedrag

bedrag

van

van

van

van

van

1995

1995

1995

1995

1995

13 200/ha 6

Andere groenten, niet voor verwerking:
— volle grond

35 400/ha (6)

— andere:

— intensieve teelt
— extensieve teelt

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

Pitvruchten

25 900/ha (6)

Ander fruit

31 000/ha (6)

zie

> beneden

Fruit:

— aardbeien FM

70 750/ ha

— aardbeien SPF

42 450/ ha

— kersen

37 850/ha

— abrikozen

28 700/ha

— perziken

28 100/ha
zie

— rode aalbessen FM

boven

24 250/ ha

— rode aalbessen VA

21 750 /ha

— tafelappelen

33 000/ha

— tafelperen

38 550/ha

— zure kersen

40 750/ ha

— pruimen

31 600/ ha

Groenten (exclusief pompoenen):
— mierikwortel FL (VA)

54 950/ ha

— mierikwortel GH, FH

68 250/ ha

— broccoli FL (GH, FH, VA)

71 050/ha

— Chinese kool FL, GH, FH, VA

34 850/ha

— ijsbergsla FH, GH

199 400/ha

— ijsbergsla FL (VA)
— andijvie FL (VA)

71 600/ha

— andijvie GH, FH

73 250/ ha

— sperziebonen FL
— sperziebonen GH, FH

51 600/ha

— sperziebonen VA

10 150/ ha

— doperwten VA
— doperwten FL, GH, FH

62 850/ha

55 250/ ha

6 600/ha
25 400/ ha

61,5 %

23,1 %

van het

van het

0 %
van het

0 %
van het

bedrag

bedrag

bedrag

bedrag

van

van

van

van

1996

1996

1996

1996

Nr. L 8/30
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(in Osch.)

Maximaal steunbedrag voor de in de onderstaande jaren
geteelde produkten

Produkt
1995

1996

1999

2000

0 %
van het

0 %
van het

209 000/ ha

komkommer GH, FH (9-13)0
komkommer GH, FH (14-18)0
komkommer GH, FH ( 19-23)0

457 200/ ha

komkommer GH, FH (24-28) O

653 200/ha

komkommer GH, FH (> 29)0

979 750/ha

326 600/ ha

66 850/ha

komkommer VA

173 900/ha

kropsla GH, FH
kropsla FL (VA)
bloemkool FL, (GH, FH)

74 000/ha
45 400/ha

bloemkool VA

36 100/ha

wortelen GH, FH

47 850/ha

wortelen FL

23 000/ha

wortelen VA

21 700/ ha

kool FL (GH, FH, VA)
koolrabi FL (VA)

45 900/ha
72 300/ha
179 250/ha

koolrabi GH, FH

50 850/ ha

spruitjes FL (GH, FH, VA)
paprika VA

42 650/ha
101 050 / ha

paprika FL

GH,
GH,
GH,
GH,
GH,

1998

34 100/ ha

komkommer FL

paprika
paprika
paprika
paprika
paprika

1997

FH
FH
FH
FH
FH

( 16-19)0
(20-23)0
(24-27)0
(28-31)0
(> 32)0

radijs FH, GH
radijs FL (VA)
rode biet FL (GH, FH)

168 400/ha
264 650/ ha
> zie

boven

360 850/ha
384 900/ha
457 100/ ha
225 750/ha
85 850/ ha
55 900/ ha

rode biet VA

17 100/ha

rode kool FL (GH, FH)

48 450/ha

rode kool VA

26 200/ ha

knoflook FL (VA)

157 750/ha

knoflook GH, FH

690 100/ha

selderij FL (GH, FH)

65 450/ha

selderij VA

38 450/ ha

spinazie FL (GH, FH)
spinazie VA

76 800/ha

tomaten FL

10 150/ha
88 450/ha

tomaten GH, FH (16-19)0

210 900/ ha

tomaten GH, FH (20-23)0

295 300/ha

tomaten GH, FH (24-27)0
tomaten GH, FH (28-31)0
tomaten GH, FH (> 32)0
witte kool FL (GH, FH)

379 650/ha
464 000/ha
548 400/ha
47 700/ ha

witte kool VA

20 150/ ha

uien FL (GH, FH, VA)

33 250/ha

61,5 %

23,1 %

van het

van het

* bedrag

bedrag

bedrag

bedrag

van

van

van

van

1996

1996

1996

1996
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FM

Produkt voor de verse markt.

SPF
FL

Zelf te plukken.
Open grond.

GH
FH

Glasteelt.
Geteeld in tunnels.

VA

Voor verwerking.
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(') Exclusief voedergraan, durumtarwe, eiwithoudende gewassen, lijnzaad (olievlas), aardappelen voor de zetmeelproduktie, alle zaadgewassen, groenten en fruit, kruiden,
geneeskrachtige planten en andere, minder belangrijke gewassen .
(2) Op basis van een zetmeelgehalte van 18 % .
(3) Oostenrijk ziet erop toe dat, gemiddeld per jaar, de hoeveelheden zaad waarvoor steun wordt toegekend, voor iedere soort niet hoger liggen dan de in de normale jaren vóór
de toetreding geregistreerde hoeveelheden .
(4) Exclusief leguminosen waarvoor al op grond van de Verordeningen (EEG) nr. 1765/92 en (EEG) nr. 762/85 steun wordt verleend.

(*) Uitsluitend die gewassen die in 1994 in aanmerking kwamen voor een forfaitaire premie van ten minste 6 000 ös/ha, waarbij echter geen steun mag worden verleend voor
zonnebloempitten voor menselijke consumptie, het zgn . confectionary sunflower seed („gestreiftsamige Sonnenblumen").
(6) Gewogen gemiddelde: het steunbedrag voor elk produkt zal zo worden vastgesteld dat dit gemiddelde in acht wordt genomen . Bovendien moeten de Oostenrijkse autori
teiten ervoor zorgen dat de steun voor geen enkel produkt hoger is dan de verlaging van het ondersteuningsniveau ten opzichte van 1994.
P) Teeltperioden in weken .

Nr. L 8/32

[ NLI
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Richtlijn 96/43/EG van de Raad van 26 juni 1996 tot wijziging en codifice

ring van Richtlijn 85/73/EEG om de financiering van de keuringen en veterinaire controles
van levende dieren en bepaalde dierlijke produkten te garanderen en tot wijziging van de
Richtlijnen 90/675/EEG en 91/496/ EEG
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 162 van 1 juli 1996)
Bladzijde 2, artikel 4, lid 1 , onder ii), eerste regel:
in plaats van: „op 1 juli 1997"
te lezen:
„op 1 januari 1997".
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