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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
kull- og stålfellesskap, særlig artikkel 95 første og annet ledd,

med enstemmig tilslutning fra Rådet og etter å ha rådspurt Den
rådgivende komité og

ut fra følgende betraktninger:

I

I henhold til traktatens artikkel 4 bokstav c), er det forbudt for
medlemsstatene å gi støtte til jern- og stålindustrien, uansett i
hvilken form og uansett om den er generell eller spesifikk.

Reglene for å gi støtte til stålindustrien i visse tilfeller, som for
tiden er fastsatt i kommisjonsvedtak nr. 3855/91/EKSF(1 ),
omfatter støtte, uansett om den er generell eller spesifikk, som
finansieres av medlemsstatene i en hvilken som helst form.

Reglene hadde først og fremst til formål å sikre at jern- og
stålindustrien ikke ble fratatt støtte til forskning og utvikling og
til miljøvern. Reglene gir dessuten tillatelse til sosial støtte som
kan fremme delvis avvikling av anlegg eller finansiere endelig
opphør av all EKSF-virksomhet i de minst konkurransedyktige
foretak. Det gjaldt et unntak for regional investeringsstøtte i
enkelte medlemsstater, som nå er begrenset til Hellas. All annen
støtte er forbudt.

Den strenge ordning som dermed ble fastsatt, har gjort det mulig
å sikre like konkurransevilkår i denne sektor i de senere år. Den er
i samsvar med målsettingen for gjennomføringen av det indre
marked. Den bør derfor videreføres, men med enkelte tekniske
tilpasninger.

Vedtak nr. 3855/91/EKSF opphører å gjelde 31. desember 1996.

Fellesskapet står derfor overfor en situasjon som ikke er
uttrykkelig forutsett i EKSF-traktaten, men som likevel krever
handling. Under disse forhold må traktatens artikkel 95 første
ledd anvendes slik at Fellesskapet kan gjennomføre målsettingene
fastsatt i traktatens artikkel 2, 3 og 4.

II

For å dekke tidsrommet som gjenstår til traktaten utløper, bør
dette vedtak få anvendelse fram til 22. juli 2002.

For å sikre at jern- og stålindustrien og andre sektorer får lik
adgang til støtte til forskning og utvikling og til miljøvern, bør det
vurderes om planlagt støtte er forenlig med det felles marked, i
lys av Fellesskapets gjeldende rammebestemmelser om
statsstøtte til forskning og utvikling(2 ) og Fellesskapets
retningslinjer for statsstøtte til miljøvern(3 ). Sammenholdt med
bestemmelsene i vedtak nr. 3855/91/EKSF fastsetter sistnevnte
retningslinjer en reduksjon av omfanget av maksimumsstøtte
beregnet på å lette tilpasning til nye bindende standarder og
tillater et høyere støttenivå for investeringer som fører til et
miljøvernnivå som betydelig overstiger minstestandardene. Videre
fastsetter de visse begrensede muligheter til å tillate driftsstøtte,
særlig mulighet til fritak for miljøavgifter i tilfeller der dette er
nødvendig for å hindre at foretak som er pålagt slike avgifter,
settes i en ugunstig stilling sammenlignet med konkurrentene i
land som ikke har truffet slike tiltak.

Dersom et foretak innstiller all EKSF-virksomhet, kan det
utbetales støtte til avvikling uten begrensning på grunn av arten
av foretakets jern- og stålproduksjon. Da reglene for støtte til
avvikling i vedtak nr. 3855/91/EKSF var begrenset til tilfeller der
selskapet som avviklet sine jern- og stålanlegg, ikke inngikk i en
gruppe med andre EKSF-foretak, var disse bestemmelsenes
praktiske betydning ganske begrenset. For å fremme ytterligere
kapasitetsreduksjoner i jern- og stålsektoren bør dette vedtak
derfor også tillate støtte til avvikling av foretak som tilhører en
gruppe med andre jern- og stålforetak, forutsatt at det foretak
som mottar støtte, faktisk er selvstendig, og at gruppen ikke
øker sin gjenværende kapasitet i løpet av en femårsperiode.

KOMMISJONSVEDTAK nr. 2496/96/EKSF

av 18. desember 1996

om fellesskapsregler for statsstøtte til jern- og stålindustrien

(Tekst som er relevant for EØS)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 338 av 28.12.1996, s. 42, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 362 av 31.12.1991, s. 57.

(2) EFT nr. C 45 av 17.2.1996, s. 5.

(3) EFT nr. C 72 av 10.3.1994, s. 3.
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For å hindre forskjellsbehandling som skyldes at statsstøtte kan
ha mange forskjellige former, må overføringer av statsmidler til
offentlige eller private jern- og stålforetak i form av erverv av
eierandeler, kapitalinnskudd eller lignende tiltak være underlagt
de samme framgangsmåter som gjelder for støtte, slik at
Kommisjonen kan avgjøre om slike transaksjoner har et element
av støtte. Dette vil være tilfellet når kapitaloverføringen ikke er
en reell tilførsel av risikokapital i samsvar med vanlig
investeringspraksis i en markedsøkonomi. Kommisjonen skal
eventuelt vurdere om slike elementer av støtte er forenlige med
traktaten i henhold til kriteriene i dette vedtak. Det skal for dette
formål gis melding til Kommisjonen om alle slike
kapitaloverføringer til jern- og stålforetak fra medlemsstatene, og
de kan ikke iverksettes dersom Kommisjonen før utløpet av den
utsettende fristen fastsatt i artikkel 6 nr. 6 fastslår at de har
elementer av støtte, og innleder framgangsmåten fastsatt i artikkel
6 nr. 5.

Dette vedtak bør få anvendelse i samsvar med Fellesskapets
internasjonale forpliktelser med hensyn til statsstøtte til jern- og
stålindustrien.

For å bedre innsynet med hensyn til støtte bør Kommisjonen
hvert år utarbeide en rapport om anvendelsen av dette vedtak-

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Prinsipper

1. Støtte til jern- og stålindustrien finansiert av en medlemsstat,
av lokale administrative enheter eller gjennom statsmidler, uansett
form og uansett om den er generell eller spesifikk, kan anses som
fellesskapsstøtte og dermed som forenlig med det felles markeds
virkemåte bare dersom den oppfyller bestemmelsene i artikkel
2-5.

2. Støttebegrepet omfatter også elementer av støtte i
statsmidler som overføres fra medlemsstatene, lokale adminis-
trative enheter eller andre organer til jern- og stålforetak i form av
erverv av eierandeler, kapitalinnskudd eller lignende tiltak (f. eks.
obligasjonslån som kan konverteres i aksjer, eller lån som ikke gis
på markedsvilkår eller med et utbytte eller en tilbakebetaling som
i det minste delvis er avhengig av foretakets økonomiske resultat,
herunder lånegarantier og overdragelse av fast eiendom) som ikke
kan anses som en reell tilførsel av risikokapital etter vanlig
investeringspraksis i en markedsøkonomi.

3. Støtte i henhold til dette vedtak kan ytes bare etter at
framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 er fulgt, og skal ikke utbetales
etter 22. juli 2002.

Artikkel 2

Støtte til forskning og utvikling

Støtte som har til formål å dekke jern- og stålforetaks kostnader
i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjekter, kan anses
som forenlig med det felles marked dersom den er i samsvar med
reglene fastsatt i Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte
til forskning og utvikling, offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. C 45 av 17. februar 1996(1).

Artikkel 3

Støtte til miljøvern

Støtte til miljøvern kan anses som forenlig med det felles marked
dersom den er i samsvar med reglene fastsatt i Fellesskapets
retningslinjer for statsstøtte til miljøvern, offentliggjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 72 av 10. mars 1994, i
samsvar med kriteriene for anvendelse på EKSFs jern- og
stålindustri angitt i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 4

Støtte til avvikling

1. Støtte som har til formål å dekke ytelser til arbeidstakere
som er oppsagt eller som førtidspensjoneres, kan anses som
forenlig med det felles marked forutsatt at

a) ytelsene faktisk skyldes hel eller delvis avvikling av jern-
og stålforetak som har vært i løpende drift inntil det
tidspunkt støtten ble meldt, og det ikke allerede er tatt
hensyn til avviklingen i forbindelse med anvendelsen av
kommisjonsvedtak nr. 257/80/EKSF(2 ), nr. 2320/81/
EKSF(3 ), nr. 3484/85/EKSF(4 ), nr. 218/89/EKSF(5 ), nr.
322/89/EKSF(6 ), nr. 3855/91/EKSF(7 ), nr. 94/257/
EKSF(8 ), nr. 94/258/EKSF(9 ), nr. 94/259/EKSF(10), nr. 
94/260/EKSF(11 ), nr. 94/261/EKSF(12 ), nr. 94/1075/
EKSF(13 ), nr. 96/315/EKSF(14 ) om støtte til jern- og
stålindustrien eller tiltredelsesakten for Spania og Portugal,

(1) Bestemmelsene i punkt 5.10.3 i rammebestemmelsene, som gjelder
forskningsprosjekter som er i samsvar med målene for et konkret
prosjekt eller program som er utarbeidet som en del av Fellesskapets
løpende rammeprogram for forskning og utvikling, gjelder også for
støtte til forskningsprosjekter som utføres som en del av et EKSF-
prosjekt eller -program for forskning og teknologisk utvikling på jern-
og stålområdet.

(2) EFT nr. L 29 av 6.2.1980, s. 5.

(3) EFT nr. L 228 av 13.8.1981, s. 17.

(4) EFT nr. L 86 av 31.3.1989, s. 76.

(5) EFT nr. L 340 av 18.12.1985, s. 1.

(6) EFT nr. L 38 av 10.2.1989, s. 8.

(7) EFT nr. L 362 av 31.12.1991, s. 57.

(8) EFT nr. L 112 av 3.5.1994, s. 52.

(9) EFT nr. L 112 av 3.5.1994, s. 58.

(10) EFT nr. L 112 av 3.5.1994, s. 64.

(11) EFT nr. L 112 av 3.5.1994, s. 71.

(12) EFT nr. L 112 av 3.5.1994, s. 77.

(13) EFT nr. L 386 av 31.12.1994, s. 18.

(14) EFT nr. L 121 av 21.5.1996, s. 16.
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b) ytelsene ikke overstiger de beløp som vanligvis er blitt
utbetalt etter de regler som gjaldt i medlemsstatene 1. januar
1996, og

c) støtten ikke overstiger 50 % av den del av ytelsene som
ikke dekkes direkte av medlemsstaten og/eller av
Fellesskapet i henhold til EKSF-traktatens artikkel 56 nr. 1
bokstav c) eller nr. 2 bokstav b), etter nærmere regler fastsatt
i de bilaterale konvensjonene, men som dekkes av det aktuelle
foretaket.

2. Støtte til foretak som avvikler sin produksjon av EKSF-
jern og -stål for godt, kan anses som forenlig med det felles
marked, forutsatt at foretakene

a) oppnådde sin rettsevne før 1. januar 1996,

b) regelmessig har produsert produkter av EKSF-jern og -stål
inntil den dato den aktuelle støtten ble meldt i samsvar med
artikkel 6,

c) ikke har endret sin produksjons- og anleggsstruktur siden
1. januar 1996,

d) ikke direkte eller indirekte er kontrollert i henhold til Den
høye myndighets vedtak 24/54(1) av et foretak som selv er
et jern- og stålforetak, eller som kontrollerer andre jern- og
stålforetak, og forutsatt at de selv ikke, direkte eller
indirekte, kontrollerer et slikt foretak,

e) stenger og ødelegger anleggene som ble brukt til produksjon
av EKSF-jern og -stål, innen seks måneder etter at
produksjonen er opphørt, eller innen seks måneder etter at
Kommisjonen har godkjent støtten, avhengig av hva som
inntreffer sist, og

f) det ikke allerede er tatt hensyn til avviklingen av anleggene
i forbindelse med anvendelsen av vedtakene nevnt i nr. 1
bokstav a) eller av tiltredelsesakten for Spania og Portugal,
eller i forbindelse med en positiv uttalelse i henhold til
EKSF-traktatens artikkel 54.

Støttebeløpet må ikke overstige den høyeste av følgende to
verdier, som skal fastsettes i en uavhengig ekspertrapport:

a) nåverdien av de aktuelle anleggs bidrag til faste kostnader
over en periode på tre år, med fradrag for enhver fordel som
det støttemottakende foretaket ellers får av avviklingen,
eller

b) bokføringsrestverdien for de anlegg som avvikles, uten at
det tas hensyn til den andel av oppskrivinger foretatt etter
1. januar 1996 som overstiger den nasjonale inflasjonstakt.

3. Støtte til jern- og stålforetak som oppfyller vilkårene i nr. 2
første ledd bokstav a), b), c), e) og f), men som direkte eller
indirekte kontrolleres av eller selv direkte eller indirekte
kontrollerer et foretak som selv er et jern- og stålforetak, kan
anses som forenlig med det felles marked, forutsatt at

a) foretaket som skal avvikles, faktisk og juridisk er atskilt fra
gruppestrukturen minst seks måneder før utbetaling av
støtten,

b) en revisor godkjent av Kommisjonen på uavhengig grunnlag
har bekreftet at regnskapet for det foretak som skal stenges,
er en pålitelig og nøyaktig oversikt over aktiva og passiva
for det aktuelle foretak,

c) det har vært en reell og kontrollerbar reduksjon av
produksjonskapasiteten, som med tiden vil gi industrien
som helhet en merkbar fordel i form av en reduksjon av
produksjonskapasiteten for de jern- og stålprodukter som
hører inn under EKSF-traktaten og berøres av avviklingen,
i løpet av en periode på fem år etter datoen for den støttede
avviklingen, eller dersom dette skjer senere, etter datoen
for den siste utbetaling av støtte som er godkjent etter
denne artikkel, og medfører en betydelig generell bedring av
forholdet mellom tilbud og etterspørsel i markedet, og

d) den aktuelle delvise avviklingen ikke allerede er tatt i
betraktning i forbindelse med anvendelsen av Kommisjonens
vedtak av 19. oktober 1994(2).

Støttebeløpet må ikke overstige gjennomsnittet av følgende to
verdier, som skal fastsettes i en uavhengig ekspertrapport:

a) nåverdien av de aktuelle anleggs bidrag til faste kostnader
over en periode på tre år, med fradrag for enhver fordel som
det støttemottakende foretaket ellers får av avviklingen, og

b) bokføringsrestverdien for de anlegg som avvikles, uten at
det tas hensyn til den andel av oppskrivinger foretatt etter
1. januar 1996 som overstiger den nasjonale inflasjonstakt.

4. All støtte som godkjennes i samsvar med nr. 2 og 3, skal
granskes av en uavhengig revisor godkjent av Kommisjonen for å
sikre at de grenser som er fastsatt i nr. 2 annet ledd og nr. 3 annet
ledd, ikke overskrides, og at eventuell overskytende støtte blir
tilbakebetalt.

Artikkel 5

Særlige bestemmelser

Støtte som gis til jern- og stålforetak til investering i henhold til
generelle regionstøtteordninger, kan anses som forenlig med det
felles marked inntil 31. desember 2000, forutsatt at det
støttemottakende foretaket er etablert i Hellas, at den samlede
støtten ikke overstiger 50 millioner ECU, og at de investeringer
det ytes støtte til, ikke medfører økt produksjonskapasitet.

(1) EKSFT nr. 9 av 11.5.1954, s. 345/54. (2) EFT nr. C 390 av 31.12.1994, s. 20.
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Artikkel 6

Framgangsmåte

1. Kommisjonen skal underrettes i tide til å kunne uttale seg
om planer om å innføre eller endre støtte nevnt i artikkel 2-5. Den
skal på samme måte underrettes om planer om å yte støtte til
jern- og stålindustrien i henhold til støtteordninger den allerede
har uttalt seg om på grunnlag av EF-traktatens bestemmelser.

Melding om planlagt støtte i henhold til artikkel 4, der
medlemsstaten som yter støtten, ikke er den samme som den stat
på hvis territorium avviklingen skal foretas, skal oversendes
Kommisjonen av begge medlemsstater i fellesskap.

Meldinger om planlagt støtte må være Kommisjonen i hende
innen 31. desember 2001.

2. Kommisjonen skal underrettes i tide, og senest 31. desember
2001, til å kunne uttale seg om planer om overføring av offentlige
midler i form av erverv av andeler, kapitalinnskudd, lånegarantier,
skadeserstatning eller lignende finansiering fra medlemsstatene,
lokale administrative enheter eller andre organer til jern- og
stålforetak.

Kommisjonen skal avgjøre om slike finansielle transaksjoner har
elementer av støtte i henhold til artikkel 1 nr. 2, og skal eventuelt
undersøke om de er forenlige med det felles marked etter
bestemmelsene i artikkel 2-5.

3. Kommisjonen skal innhente uttalelse fra medlemsstatene
om planer om støtte til avvikling og om andre planer om støtte av
betydning den har fått melding om, før den tar stilling til planene.
Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om de beslutninger
den treffer når det gjelder planlagt støtte, med angivelse av støttens
art og omfang.

4. De planlagte tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 kan iverksettes bare
med Kommisjonens samtykke og på de vilkår den har fastsatt.

Etter å ha gitt den berørte medlemsstat mulighet til å uttale seg
kan Kommisjonen etter traktatens artikkel 88 første ledd gjøre et
vedtak som pålegger medlemsstaten å innstille utbetalingen av
eventuelle økonomiske midler inntil Kommisjonen har gitt sitt
samtykke. Traktatens artikkel 88 får fortsatt anvendelse dersom
en medlemsstat unnlater å etterkomme et slikt vedtak.

Etter å ha gitt den berørte medlemsstat mulighet til å uttale seg
kan Kommisjonen etter traktatens artikkel 88 første ledd gjøre et
vedtak som pålegger medlemsstaten å inndrive midlertidig
eventuelle økonomiske midler utbetalt i strid med første ledd i
dette nummer og traktatens artikkel 4 bokstav c). Tilbakebetaling
skal skje i samsvar med den berørte medlemsstatens

framgangsmåter og lovbestemmelser, med tillegg av rente som
beregnes på grunnlag av rentesatsen benyttet som
referanserentesats ved vurdering av regionstøtteordninger, og som
løper fra utbetalingsdatoen. Traktatens artikkel 88 får fortsatt
anvendelse dersom en medlemsstat unnlater å etterkomme et
slikt vedtak.

5. Dersom Kommisjonen anser at en bestemt finansiell ordning
kan utgjøre statsstøtte i henhold til artikkel 1, eller er i tvil om en
bestemt støtte er forenlig med bestemmelsene i dette vedtak, skal
den underrette den berørte medlemsstaten og anmode de berørte
parter og de øvrige medlemsstater om å uttale seg. Dersom
Kommisjonen etter å ha mottatt uttalelsene og etter å ha gitt den
berørte medlemsstat anledning til å svare konstaterer at det
aktuelle tiltaket er støtte som er uforenlig med bestemmelsene i
dette vedtak, skal den gjøre vedtak senest tre måneder etter at
den har mottatt de opplysningene som er nødvendige for å vurdere
den planlagte støtten. Traktatens artikkel 88 får anvendelse
dersom en medlemsstat unnlater å etterkomme et slikt vedtak.

6. Dersom Kommisjonen innen to måneder etter at den har
mottatt melding om planlagt støtte, ikke har iverksatt
framgangsmåten fastsatt i nr. 5 eller ikke har gjort sitt standpunkt
kjent på annen måte, kan de planlagte tiltakene iverksettes,
forutsatt at medlemsstaten på forhånd underretter Kommisjonen
om at den vil gjøre det. Dersom Kommisjonen innhenter uttalelse
fra medlemsstatene i henhold til nr. 3, skal fristen forlenges til tre
måneder.

Artikkel 7

Rapporter fra medlemsstatene

Medlemsstatene skal to ganger i året sende Kommisjonen
rapporter om den støtte som er utbetalt i løpet av de seks
foregående måneder, om bruken av den og om resultatene oppnådd
i samme tidsrom. Rapportene skal inneholde opplysninger om
alle finansielle tiltak truffet av medlemsstatene eller av lokale
administrative enheter overfor offentlige jern- og stålforetak.
Rapportene skal framlegges innen to måneder etter utløpet av
hvert halvår.

Artikkel 8

Rapporter fra Kommisjonen

Kommisjonen skal utarbeide årlige rapporter om anvendelsen av
dette vedtak til bruk for Rådet og til underretning av
Europaparlamentet og Den rådgivende komité.
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Artikkel 9

Gyldighetstid

Dette vedtak trer i kraft 1. januar 1997.

Det får anvendelse inntil 22. juli 2002.

Dette vedtak er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 1996.

For Kommisjonen

Karel VAN MIERT

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

KRITERIER FOR ANVENDELSE AV FELLESSKAPETS RETNINGSLINJER FOR
STATSSTØTTE TIL MILJØVERN FOR JERN- OG STÅLINDUSTRIEN

Ved alle tilfeller av statsstøtte til miljøvern vil Kommisjonen om nødvendig pålegge strenge vilkår og
garantier for å unngå at det gis generell investeringsstøtte til nye anlegg eller nytt utstyr skjult som
miljøvern. Kommisjonen vil bruke uavhengige sakkyndige når den undersøker slike tilfeller, og
medlemsstatene vil bli rådspurt.

Støtte til foretakene for å lette tilpasning av eksisterende anlegg til nye obligatoriske standarder

a) Ved fortolkning av avsnitt 3 nr. 2 bokstav A) i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til miljøvern,
om investeringsstøtte, vil Kommisjonen tillate økt støtteomfang bare for små og mellomstore
bedrifter.

b) Foretak som i stedet for å tilpasse eksisterende anlegg eller utstyr som er mer enn to år gammelt,
velger å skifte ut slike anlegg eller slikt utstyr med nye anlegg som oppfyller de nye standardene,
skal oppfylle følgende vilkår:

i) Kostnadene ved å tilpasse eksisterende anlegg eller utstyr (dvs. forutsetningen for å kunne
motta støtte) må vurderes ikke bare av investoren, men også eventuelt av uavhengige sakkyndige.

ii) Kommisjonen vil analysere den økonomiske og miljømessige bakgrunnen for en beslutning om
å skifte ut eksisterende anlegg eller utstyr. I prinsippet vil det ikke kunne gis støtte i forbindelse
med en beslutning om en ny investering som ville ha vært nødvendig i alle tilfeller av økonomiske
grunner eller på grunn av det eksisterende anleggets eller utstyrets alder. Det eksisterende
anlegget må ha en betydelig gjenværende levetid (minst 25 %) for at det skal kunne gis støtte
til den nye investeringen.

Støtte for å oppmuntre foretakene til å gi et betydelig bidrag til bedre miljøvern

a) Når det gjelder foretak som beslutter å følge standarder som er strengere enn de bindende standardene,
må investoren i tillegg til å oppfylle kriteriene i bokstav b) ii) ovenfor også påvise at det ble truffet
en klar beslutning om å velge strengere standarder som krevde ytterligere investeringer, dvs. at det
fantes en mindre kostbar løsning som ville ha oppfylt de nye miljøstandardene. I alle tilfeller vil det
økte støttebeløpet gjelde bare for den miljøvernforbedringen som oppnås. Enhver fordel i form av
lavere produksjonskostnader som følge av disse betydelig høyere miljøvernnivåene vil bli trukket
fra.

b) Når det gjelder foretak som i betydelig grad bidrar til bedre miljøvern, må kriteriene i bokstav b) ii)
ovenfor oppfylles, og i tillegg vil enhver fordel med hensyn til lavere produksjonskostnader som
følge av disse betydelig høyere miljøvernnivåene bli trukket fra.

c) Ved siden av ovennevnte kriterier vil investeringer som foretas utelukkende med henblikk på
miljøvern, bli gransket for å avgjøre om de oppfyller kriteriene fastsatt i Fellesskapets retningslinjer
for statsstøtte til miljøvern(1 ).

(1) EFT nr. C 72 av 10.3.1994, s. 3.


