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Ι
(Ανακοινώσεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
της 7ης Νοεµβρίου 2002
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συµπληρώνει τη διοργανική συµφωνία
της 6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού
(2002/C 283/01)
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν όσον αφορά τον ακόλουθο µηχανισµό ευελιξίας σχετικά
µε το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής
αναφερόµενο ως «το ταµείο», ο οποίος συνεστήθη από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 (1).
Ο προορισµός του ταµείου είναι να επιτρέπει την ταχεία χρηµατοδοτική ενίσχυση σε περίπτωση µείζονος καταστροφής στο
έδαφος κράτους µέλους ή υποψήφιας χώρας, η προσχώρηση
της οποίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελεί τώρα υπό διαπραγµάτευση, όπως ορίζεται στη σχετική βασική πράξη.
2. Το ανώτατο ποσό που διατίθεται ετησίως για τις δαπάνες του
ταµείου είναι 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Την 1η Οκτωβρίου κάθε
έτους, τουλάχιστον το ένα τέταρτο του ετήσιου ποσού θα πρέπει να παραµένει διαθέσιµο ούτως ώστε να καλύπτει τις ανάγκες
που θα προκύψουν έως το πέρας του έτους. Κανένα µέρος του
ετήσιου ποσού δεν µπορεί να µεταφερθεί εάν δεν έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισµό.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν οι εναποµένοντες διαθέσιµοι
χρηµατοδοτικοί πόροι του ταµείου για το έτος της καταστροφής, όπως ορίζεται στη σχετική βασική πράξη, δεν επαρκούν για
την κάλυψη του ποσού της ενίσχυσης το οποίο κρίνεται αναγκαίο από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, η Επιτροπή µπορεί να προτείνει να χρηµατοδοτηθεί η διαφορά µέσω
του ταµείου του επόµενου έτους. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
τηρείται το ετήσιο ανώτατο όριο προϋπολογισµού του ταµείου
για το έτος της καταστροφής και το επόµενο έτος.

σύµφωνα µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό κανονισµό µε το
κατάλληλο δηµοσιονοµικό µέσο.
Οι αντίστοιχες δαπάνες εγγράφονται στον προϋπολογισµό άνω
του ορίου των αντίστοιχων γραµµών των δηµοσιονοµικών προοπτικών, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού (2).
4. Ταυτόχρονα µε την υποβολή της πρότασής της για τη χρησιµοποίηση του µηχανισµού ευελιξίας, η Επιτροπή αρχίζει διαδικασία τριµερούς διάσκεψης, ενδεχοµένως µε απλουστευµένη
µορφή, προκειµένου να επιτύχει τη συµφωνία των δύο σκελών
της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής σχετικά µε την
ανάγκη να χρησιµοποιηθεί ο µηχανισµός ευελιξίας και σχετικά
µε το ποσό που πρέπει να διατεθεί άνω του ορίου κάθε γραµµής. Η απόφαση για τη χρησιµοποίηση του µηχανισµού ευελιξίας λαµβάνεται από κοινού από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για
τον προϋπολογισµό αρχής σύµφωνα µε τους κανόνες ψηφοφορίας του άρθρου 272, παράγραφος 9, πέµπτο εδάφιο της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
5. Μετά την επιτευχθείσα συµφωνία στην τριµερή διάσκεψη και την
έκδοση της κοινής απόφασης, τα δύο σκέλη της αρµόδιας για
τον προϋπολογισµό αρχής αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
εξασφαλίσουν την έγκριση του σχετικού τροποποιητικού προϋπολογισµού, το ταχύτερο δυνατόν, και κατά προτίµηση σε µία
και µόνο ανάγνωση από καθένα από τα ενδιαφερόµενα όργανα.

3. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για κινητοποίηση του
ταµείου δυνάµει της σχετικής βασικής πράξης, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τη χρησιµοποίηση του µηχανισµού ευελιξίας. Όταν υφίσταται η δυνατότητα επαναδιάθεσης πιστώσεων
στη γραµµή που έχει ανάγκη πρόσθετων δαπανών, η Επιτροπή
το λαµβάνει υπόψη της όταν υποβάλλει την αναγκαία πρόταση,

6. Η παρούσα διοργανική συµφωνία συµπληρώνει τη διοργανική
συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία
και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού από το
δηµοσιονοµικό έτος 2002 και για όλη τη διάρκεια ισχύος των
σηµερινών δηµοσιονοµικών προοπτικών, όπως ορίζεται στην
ανωτέρω συµφωνία.

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

(2) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
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Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ισοτιµίες του ευρώ (1)
19 Νοεµβρίου 2002
(2002/C 283/02)
1 ευρώ =
Νοµισµατική µονάδα

USD

δολάριο ΗΠΑ

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

GBP
SEK

Ισοτιµία

1,0125

Νοµισµατική µονάδα

Ισοτιµία

LVL

λετονικό λατ

0,6046

MTL

µαλτέζικη λίρα

0,4151

7,4274

PLN

πολωνικό ζλότι

3,9337

λίρα στερλίνα

0,6373

ROL

ρουµανικό λέι

σουηδική κορόνα

9,0723

SIT

σλοβενικό τόλαρ

1,4681

SKK

σλοβακική κορόνα

TRL

τουρκική λίρα

122,75

33885
229,8515

CHF

ελβετικό φράγκο

ISK

ισλανδική κορόνα

NOK

νορβηγική κορόνα

7,327

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,7988

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9496

CAD

καναδικό δολάριο

1,6101

CYP

κυπριακή λίρα

0,57215

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

7,8968

CZK

τσεχική κορόνα

30,546

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

2,0325

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7848

HUF

ουγγρικό φιορίνι

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

LTL

λιθουανικό λίτας

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

85,89

236,62
3,4522

___________
(1) Πηγή: Ισοτιµίες αναφοράς που δηµοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

41,466
1603000

1216,01
9,6906
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∆ιαδικασία πληροφόρησης — Τεχνικοί κανόνες
(2002/C 283/03)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών και των κανόνων
σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· ΕΕ L 217 της
5.8.1998, σ. 18)
Κοινοποιήσεις εθνικών σχεδίων τεχνικών κανόνων που ελήφθησαν από την Επιτροπή
Στοιχεία (1)

Τίτλος

Προθεσµία
«status quo»
τριών µηνών (2)

2002/418/A

∆ιάταγµα της κυβέρνησης του οµόσπονδου κράτους περί της ποιότητας των εστιών φροντίδας (διάταγµα
περί δόµησης εστιών)

27.1.2003

2002/419/S

Κανονισµός περί τροποποίησης του κανονισµού περί προστασίας των ειδών (1998:179)

27.1.2003

2002/420/FIN

Γενικές απαιτήσεις ποιότητας γεφυροκατασκευών (µέρη SYL-3 Κατασκευές σκυροδέµατος, SYL-4 Μεταλλικές κατασκευές και SYL-5 Ξύλινες κατασκευές)

27.1.2003

2002/421/DK

Κανονισµός περί εισαγωγής, πώλησης και εξαγωγής υδραργύρου και προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο

29.1.2003

2002/422/D

∆ιάταγµα περί απαιτήσεων της επίβλεψης δόµησης για νοσοκοµεία και εστίες περίθαλψης στο οµόσπονδο
κράτος του Brandenburg. (∆ιάταγµα περί δόµησης του Brandenburg για νοσοκοµεία και εστίες περίθαλψης — BbgKPBauV)

30.1.2003

2002/423/B

Βασιλικό διάταγµα σχετικά µε τους τεχνικούς κανόνες αναφορικά µε τη λειτουργία των αυτόµατων τυχερών
παιχνιδιών των οποίων η εκµετάλλευση έχει επιτραπεί στις εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών κλάσης I

20.1.2003

2002/424/B

Σχέδιο βασιλικού διατάγµατος σχετικά µε την ακτινοβολία δικτύων οµοαξονικών καλωδίων

20.1.2003

2002/425/NL

Απόφαση που περιλαµβάνει θέσπιση κανόνων σχετικά µε τη διαχείριση ελαστικών αυτοκινήτων, καθώς και
τροποποίηση ορισµένων αποφάσεων σε σχέση µε την κατάργηση διατάξεων σχετικά µε τη διαδικασία που
ρυθµίζεται στο τµήµα 3.5 του γενικού νόµου περί δηµοσίου δικαίου (Απόφαση περί διαχείρισης ελαστικών
αυτοκινήτων)

3.2.2003

2002/426/UK

Κανονισµοί περί ιλύος του 2002 (χρήση στη γεωργία) (τροποποίηση) (Αγγλία και Ουαλία)

5.2.2003

2002/427/A

Oδηγίες για την επονοµαζόµενη µικρού όγκου εξυγίανση παλαιών κατοικιών «KLAS-ΝΕΟ»

4.11.2002

2002/428/A

Oδηγίες για το µοντέλο προώθησης πολυκατοικίες — Τοµέας εξυγίανσης «µοντέλο προώθησης MHASΝΕΟ»

4.11.2002

2002/429/FIN

∆ιάταγµα Υπουργείου Γεωργίας και Εκµετάλλευσης ∆ασών για την ασφάλεια των πρόσθετων και των
φυτικών υλικών

6.2.2003

2002/430/NL

Κανονισµός περί micro light aeroplanes (Κανονισµός περί MLA)

10.2.2003

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

Έτος — αριθµός καταχώρησης — κράτος µέλος που θεσπίζει τις προδιαγραφές.
Περίοδος κατά την οποία το σχέδιο δεν µπορεί να εκδοθεί.
Το «status quo» δεν ισχύει λόγω αποδοχής, εκ µέρους της Επιτροπής, του επείγοντος χαρακτήρα.
Το «status quo» δεν ισχύει λόγω τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων συνδεόµενων µε φορολογικά ή δηµοσιονοµικά µέτρα, κατά την έννοια του άρθρου 1 σηµείο 11
δεύτερο έδαφιο τρίτη περίπτωση της οδηγίας 98/34/ΕΚ.
(5) Λήξη διαδικασίας πληροφόρησης.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει την απόφαση «CIA Security» που εξεδόθη στις 30 Απριλίου 1996, σχετικά µε την
υπόθεση C-194/94, Συλλογή σ. Ι-2201, σύµφωνα µε την οποία το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κρίνει ότι τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 98/34/ΕΚ (83/189/ΕΟΚ) πρέπει να ερµηνεύονται υπό την έννοια ότι οι
ιδιώτες µπορούν να ζητήσουν από τα εθνικά δικαστήρια να αρνηθούν την εφαρµογή των εθνικών τεχνικών
προδιαγραφών που δεν έχουν κοινοποιηθεί όπως επιβάλλει η οδηγία.
Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 1986 (ΕΕ C 245 της
1.10.1986, σ. 4).
Έτσι, εφόσον παραγνωρισθεί η υποχρέωση κοινοποίησης, οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές καθίστανται ανεφάρµοστες µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να επιβληθούν στους ιδιώτες.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις κοινοποιήσεις αυτές, µπορείτε να απευθύνεσθε στις εθνικές υπηρεσίες οι
οποίες αναφέρονται στον κάτωθι κατάλογο:
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ΒΕΛΓΙΟ
Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie
29, avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan, 29
Β-1040 Bruxelles/Brussel
Κυρία Hombert
Τηλέφωνο: (32 2) 738 01 10
Φαξ: (32 2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE
Internet: cibelnor@ibn.be
Κυρία Descamps
Τηλέφωνο: (32 2) 206 46 89
Φαξ: (32 2) 206 57 45
Internet: normtech@pophost.eunet.be

ΙΣΠΑΝΙΑ
Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de politica exterior y para la Unión Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2a, Despacho 6276
Ε-28006 Madrid
Κυρία Nieves García Pérez
Τηλέφωνο: (34-91) 379 83 32
Κυρία María Ángeles Martínez Álvarez
Τηλέφωνο: (34-91) 379 84 64
Φαξ: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

∆ΑΝΙΑ
Danish Agency for Trade and Industry
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen Ø
Κύριος K. Dybkjaer
Τηλέφωνο: (45) 35 46 62 85
Φαξ: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
Internet: kd@efs.dk

ΓΑΛΛΙΑ
Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
64-70 allée de Bercy — télédoc 811
F-75574 Paris Cedex 12
Κυρία S. Piau
Τηλέφωνο: (33-1) 53 44 97 04
Φαξ: (33-1) 53 44 98 88
Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße, 76
D-53123 Bonn
Κύριος Shirmer
Τηλέφωνο: (49 228) 615 43 98
Φαξ: (49 228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
Internet: Shirmer@BMWI.Bund400.de

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Κύριος Owen Byrne
Τηλέφωνο: (353 1) 807 38 66
Φαξ: (353 1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
Internet: byrneo@nsai.ie

ΕΛΛΑΣ
Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Τηλέφωνο: (30 1) 778 17 31
Φαξ: (30 1) 779 88 90

ΙΤΑΛΙΑ
Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
via Molise 2
Ι-00100 Roma

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens

Κύριος P. Cavanna
Τηλέφωνο: (39 06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Κύριος E. Melagrakis
Τηλέφωνο: (30-1) 212 03 00
Φαξ: (30-1) 228 62 19
Internet: 83189@elot.gr

Κύριος E. Castiglioni
Τηλέφωνο: (39 06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Φαξ: (39 06) 47 88 77 48
Internet: Castiglioni@minindustria.it
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

SEE — Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve BP 10
L-2010 Luxembourg

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (PO Box 230)
FIN-00171 Helsinki

Κύριος J.P. Hoffmann
Τηλέφωνο: (352) 46 97 46 1
Φαξ: (352) 22 25 24
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Ministerie van Financiën — Belastingsdienst — Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Κύριος IJ. G. van der Heide
Τηλέφωνο: (31 50) 523 91 78
Φαξ: (31 50) 523 92 19
Κυρία H. Boekema
Τηλέφωνο: (31 50) 523 92 75
E-mail X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF
ΑΥΣΤΡΙΑ
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
Α-1011 Wien
Κυρία Haslinger-Fenzl
Τηλέφωνο: (43 1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Φαξ: (43 1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;A=GV;C=AT
Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três vales
P-2825 Monte da Caparica
Κυρία Cândida Pires
Τηλέφωνο: (351 1) 294 81 00
Φαξ: (351 1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189
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Κύριος Petri Kuurma
Τηλέφωνο: +358 9 160 3627
Φαξ: +358 9 160 4022
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Site Web: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm
Κυρία Kerstin Carlsson
Τηλέφωνο: 46 86 90 48 00
Φαξ: 46 86 90 48 40
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Site Web: http://www.kommers.se
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom
Κυρία Brenda O'Grady
Τηλέφωνο: (44) 171 215 14 88
Φαξ: (44) 171 215 15 29
X400:C=GB;A=GOLD 400;P=HMG DTI;O=HMG DEPARTMENT OF
TRADE AND INDUSTRY;OU=TIDV;S=TI;G=83189
EFTA — ESA
EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.Georgsdottir
@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be
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ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ — ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Eνίσχυση C 61/2002 (ex N 196/2002) — Eνίσχυση για την αύξηση της ικανότητας επανεπεξεργασίας
δηµοσιογραφικού χαρτιού στο πλαίσιο του προγράµµατος WRAP
Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ
(2002/C 283/04)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Με επιστολή της 2ας Οκτωβρίου 2002 που αναδηµοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειµένου της επιστολής
στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στο Ηνωµένο Βασίλειο την
απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε την προαναφερθείσα ενίσχυση.
Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της παρούσας περίληψης και της επιστολής που ακολουθεί, στην ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
B-1049 Βρυξέλλες
Φαξ (32-2) 296 12 42.
Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στο Ηνωµένο Βασίλειο. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερόµενου µέρους που υποβάλει τις παρατηρήσεις µπορεί να ζητηθεί γραπτώς, µε µνεία των σχετικών λόγων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ∆ιαδικασία
Το ∆εκέµβριο του 2001, η Επιτροπή έλαβε καταγγελία όσον
αφορά σχεδιαζόµενο µέτρο ενίσχυσης εκ µέρους της κυβέρνησης
του Ηνωµένυ Βασιλείυ για την κατασκευή εγκατάστασης επανεπεξεργασίας δηµοσιογραφικού χαρτιού βάσει του προγράµµατος
WRAP. Η επακόλουθη αλληλογραφία µεταξύ της Επιτροπής και
του Ηνωµένυ Βασιλείυ κατέληξε σε κοινοποίηση της 20ής Μαρτίου
2002 όσον αφορά σχέδιο ενίσχυσης για ικανότητα επανεπεξεργασίας δηµοσιογραφικού χαρτιού βάσει του προγράµµατος Waste
and Resources Action Programme (Πρόγραµµα ∆ράσης Απόβλητα και Πλουτοπαραγωγικές Πηγές). Με επιστολή που καταχωρήθηκε στις 16 Ιουλίου 2002, το Ηνωµένο Βασίλειο κοινοποίησε
το γενικό πρόγραµµα «Waste and Resources Action Programme»
που καταχωρήθηκε µε τον αριθµό Ν 474/02. Η εν λόγω κοινοποίηση θα αποτελέσει το αντικείµενο ξεχωριστής εκτίµησης.
2. Περιγραφή του µέτρου
2.1. Το πρόγραµµα WRAP
Η ενίσχυση χορηγείται στο πλαίσιο του Waste and Resources
Action Programme (WRAP). Το WRAP αποτελεί φορέα που
δηµιουργήθηκε για την προώθηση της βιώσιµης διαχείρισης των
αποβλήτων και χρηµατοδοτείται από την κυβέρνηση για την
περίοδο 2001-2004. Το WRAP έχει ως στόχο να προωθήσει τη
δηµιουργία ικανότητας για την επανεπεξεργασία δηµοσιογραφικού
χαρτιού χρησιµοποιώντας παλιές εφηµερίδες και περιοδικά ως
πρώτη ύλη.
2.2. Η διαδικασία υποβολής προσφορών
Ο φορέας WRAP προκήρυξε διαγωνισµό τον Ιούλιο του 2001,
θέτοντας δύο κύριους όρους: Πρώτο, η εγκατάσταση επανεπεξεργασίας έπρεπε να παράγει δηµοσιογραφικό χαρτί και να είναι εγκα-

τεστηµένη στο Ηνωµένο Βασίλειο. ∆εύτερο, η εγκατάσταση επανεπεξεργασίας πρέπει να χρησιµοποιεί έναν συµφωνηµένο ετήσιο όγκο
απορριµµάτων χαρτιού ως πρώτη ύλη που θα προέρχεται από τα
αστικά απόβλητα για όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης. Ο
συµφωνηµένος όγκος πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική ποσότητα
απορριµµάτων χαρτιού που θα έχει χρησιµοποιήσει ο επιτυχής
υποψήφιος στη διάρκεια προηγούµενου ηµερολογιακού έτους
στις εγκαταστάσεις του παραγωγής δηµοσιογραφικού χαρτιού στο
Ηνωµένο Βασίλειο. Η συµφωνία χρηµατοδότησης τέθηκε σε ισχύ
στις 21 Φεβρουαρίου 2000. Η χρηµατοδότηση πρέπει να λάβει
απαλλαγή ως κρατική ενίσχυση.
2.3. Ο δικαιούχος: Shotton
Η εταιρεία Shotton έχει τη βάση της στο Shotton, Flintshire, της
Βόρειας Ουαλίας, η οποία αποτελεί περιοχή επιλέξιµη για τη χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ. Η Shotton ανήκει στην UPMKymmene Corporation, η οποία αποτελεί φινλανδική εταιρεία.
Στον παρόντα τόπο εγκατάστασής της η Shotton διαθέτει δύο
µηχανές χαρτοποιίας, οι οποίες χρησιµοποιούν χαρτοπολτό που
προέρχεται από µη κατεργασµένο ξύλο και ανακυκλωµένα απορρίµµατα χαρτιού.
2.4. Το σχέδιο της Shotton
Βάσει του σχεδίου προτείνεται η προσαρµογή των µηχανών χαρτοποιίας προκειµένου να αντικατασταθεί το µη κατεργασµένο ξύλο
από απορρίµµατα χαρτιού. Προτείνεται επίσης η αναβάθµιση µιας
από τις γραµµές αφαίρεσης της µελάνης για το ανακυκλωµένο
χαρτί που τροφοδοτεί µια από τις µηχανές χαρτοποιίας. Χάρη
στο εν λόγω σχέδιο η ετήσια κατανάλωση απορριµµάτων χαρτιού
θα αυξηθεί κατά 321 000 τόνους περίπου. Οι προσαρµογές της
εγκατάστασης θα ολοκληρωθούν το 2003 και η εγκατάσταση θα
τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2005.
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Η Shotton θα αντλεί τα απορρίµµατα χαρτιού από τοπικές αρχές
και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, οι οποίες θα πρέπει να δηµιουργήσουν υποδοµή για τη συλλογή αποβλήτων. Η UPMKymmene προτίθεται να συνάψει µακροπρόθεσµες συµβάσεις µε
τις τοπικές αρχές για το µεγαλύτερο τµήµα των αναγκών της σε
απορρίµµατα χαρτιού. Στη συγκεκριµένη συµφωνία χρηµατοδότησης η Shotton αναλαµβάνει και άλλες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη µείωση των εκποµπών CO2, τη µείωση της
κυκλοφορίας φορτηγών, τη µείωση των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων και την ανακύκλωση του νερού.
Οι δαπάνες του σχεδίου υπολογίζονται συνολικά σε
127,9 εκατ. GBP (199,16 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων το
στοιχείο που αποδίδεται στην ανακύκλωση ανέρχεται
σε 88,2 εκατ. GBP (137,34 εκατ. ευρώ). Τα υπόλοιπα
39,7 εκατ. GBP (61,82 εκατ. ευρώ) αφορούν την ποσοτική και
ποιοτική βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπαρχουσών
µηχανών χαρτοποιίας και δεν σχετίζονται µε την ανακύκλωση. Η
Shotton
ζήτησε
ενίσχυση
ύψους
23 εκατ. GBP
(35,81 εκατ. ευρώ).
Σύµφωνα µε τις αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου οι επιλέξιµες δαπάνες ανέρχονται σε 88 200 000 GBP, ποσό από το οποίο αφαίρεσαν την επένδυση που απαιτείται για την προσαρµογή στα υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα (1) (35 000 GBP), και τα οφέλη
κατά τα έτη 1-5 (824 000 GBP) (2). Κατ' αυτόν τον τρόπο οι
επιλέξιµες δαπάνες θα ανέλθουν συνολικά σε 87 341 000 GBP.
3. Εκτίµηση του µέτρου
Το µέτρο χρηµατοδοτείται από πόρους που χορηγεί το κράτος στο
πλαίσιο του προγράµµατος WRAP. Το µέτρο αφορά µεµονωµένο
δικαιούχο. Το µέτρο νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισµό και µπορεί να επηρεάσει τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών,
δεδοµένου ότι τόσο το δηµοσιογραφικό χαρτί όσο και τα απορρίµµατα χαρτιού αποτελούν αντικείµενο διεθνών συναλλαγών. Κατά
συνέπεια, η Επιτροπή κρίνει στην παρούσα φάση ότι το µέτρο
πρέπει να θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.
3.1. ∆υνατότητα εφαρµογής του κοινοτικού πλαισίου για το περιβάλλον (3)
Η Επιτροπή αµφιβάλλει εάν η ενίσχυση εµπίπτει στο πλαίσιο για το
περιβάλλον. Γενικά, οι επενδυτικές ενισχύσεις που εγκρίνονται βάσει
του εν λόγω πλαισίου έχουν ως στόχο τη µείωση της ρύπανσης που
προκαλείται από το δικαιούχο και όχι ένα έµµεσο περιβαλλοντικό
αποτέλεσµα, όπως στην προκειµένη περίπτωση.
Καταρχήν, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η επένδυση δεν έχει ως
στόχο τη βελτίωση προτύπων που ισχύουν άµεσα για την εταιρεία
αλλά την τήρηση κοινοτικών προτύπων που ισχύουν στο Ηνωµένο
Βασίλειο.
Η χρησιµοποίηση απορριµµάτων χαρτιού για την παραγωγή δηµοσιογραφικού χαρτιού αποτελεί κατά τα φαινόµενα την τρέχουσα
τεχνολογία. Εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας χαρτιού υπάρχουν
σε όλα τα κράτη µέλη. Τα απορρίµµατα χαρτιού είναι, όπως φαίνεται, µία συνήθης πρώτη ύλη µε οικονοµική αξία, που αποτελεί το
αντικείµενο συναλλαγών στις αγορές.
(1) Το ποσό αυτό σχετίζεται µε το τµήµα της επένδυσης που απαιτείται για
την προσαρµογή στα περιβαλλοντικά πρότυπα, και αφορά την παρακολούθηση των εκποµπών αερίων.
(2) Τα εν λόγω οφέλη υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορά
µεταξύ της παρούσας και της µελλοντικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών της επένδυσης.
(3) ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3.
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Σύµφωνα µε την προκήρυξη του διαγωνισµού, η ενίσχυση θα πρέπει
να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή δηµοσιογραφικού χαρτιού και
ο τόπος εγκατάστασης του σχεδίου πρέπει να είναι το Ηνωµένο
Βασίλειο. Η εταιρεία που θα κερδίσει το διαγωνισµό δεσµεύεται να
χρησιµοποιεί µια συµφωνηµένη ποσότητα απορριµµάτων χαρτιού
από τα αστικά απόβλητα. Οι δύο πρώτοι όροι του διαγωνισµού
(συγκεκριµένα το γεγονός ότι η ενίσχυση θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή δηµοσιογραφικού χαρτιού, και η επιχείρηση
να είναι εγκατεστηµένη στο Ηνωµένο Βασίλειο) µπορούν να θεωρηθούν ως υπερβολικοί για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, δεδοµένου ότι κατ' αυτόν τον τρόπο αποκλείονται λύσεις στο
πρόβληµα των απορριµµάτων που βασίζονται στην παροχή άµεσων
κινήτρων για τη δηµιουργία συστηµάτων συλλογής, αφήνοντας τις
δυνάµεις της αγοράς απορριµµάτων χαρτιού να εξασφαλίσουν την
ανακύκλωση των συλλεγόµενων απορριµµάτων. Για το λόγο αυτό,
η Επιτροπή αµφιβάλλει εάν οι εν λόγω όροι δικαιολογούν το
χαρακτηρισµό της ενίσχυσης ως περιβαλλοντικού στόχου.
Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή αµφιβάλλει εάν η
επένδυση µπορεί να θεωρηθεί ως επένδυση κατά την έννοια του
σηµείου 29 του πλαισίου. Η επένδυση, τουλάχιστον εν µέρει, αποτελεί επένδυση στην οποία δεν εφαρµόζεται το περιβαλλοντικό
πλαίσιο.
Λαµβάνοντας υπόψη τις αµφιβολίες της όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρµογής του πλαισίου για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις, η
Επιτροπή εξέτασε επιπλέον το µέτρο βάσει των κατευθυντήριων
γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (4). Ωστόσο, δεδοµένου ότι κατά τα φαινόµενα η επένδυση
δεν αφορά µόνο µία αρχική επένδυση αλλά, τουλάχιστον εν µέρει,
επένδυση αντικατάστασης, οι επενδυτικές δαπάνες δεν είναι στο
σύνολό τους επιλέξιµες. Επιπλέον, η ένταση ενίσχυσης του σχεδίου
ανέρχεται σε 17 %, αν υποτεθεί ότι όλες οι δαπάνες θα θεωρηθούν
επιλέξιµες για τη χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης. Αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο έντασης ενίσχυσης που ισχύει στην περιοχή
Flintshire, και ανέρχεται σε 15 %. Επιπλέον, η ενίσχυση θα πρέπει
να εκτιµηθεί βάσει του πολυτοµεακού πλαισίου (5). Επιπλέον, δεν
φαίνεται να ισχύουν άλλες εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 87 παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης ΕΚ.
3.2. Συµβατότητα µε το περιβαλλοντικό πλαίσιο
Μολονότι η Επιτροπή εξέφρασε αµφιβολίες στην παρούσα φάση
όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρµογής του περιβαλλοντικού πλαισίου, θεωρεί σκόπιµο να εξετάσει το περιβαλλοντικό πλαίσιο δεδοµένου ότι το Ηνωµένο Βασίλειο κοινοποίησε την ενίσχυση σε αυτή
τη βάση. Σύµφωνα µε το Ηνωµένο Βασίλειο, η ανώτατη επιτρεπόµενη ένταση ανέρχεται σε 35 %. Η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των απορριµµάτων χαρτιού συνεπάγεται αναµφισβήτητα
οφέλη για το περιβάλλον και ο στόχος αυτός εναρµονίζεται µε
την πολιτική της Κοινότητας όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων.
Πρώτο, το σηµείο 37 του περιβαλλοντικού πλαισίου ορίζει ότι οι
επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στις πρόσθετες
αρχικές επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων. Στην προκειµένη περίπτωση, οι επιλέξιµες
δαπάνες που υποβλήθηκαν από το Ηνωµένο Βασίλειο αφορούν τη
γενική επένδυση για τη µετατροπή των υφιστάµενων εγκαταστάσεων
χαρτιού σε εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν απορρίµµατα χαρτιού.
(4) Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 9).
(5) Πολυτοµεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα
επενδυτικά σχέδια (ΕΕ C 107 της 7.4.1998, σ. 7).
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∆εύτερο, το σηµείο 37 του περιβαλλοντικού πλαισίου απαιτεί από
την Επιτροπή να υπολογίζει το καθαρό κόστος των πλεονεκτηµάτων που αποκοµίζονται από ενδεχόµενη αύξηση παραγωγικής ικανότητας, τις οικονοµίες στις δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά
τα πέντε πρώτα έτη ζωής της επένδυσης και τις πρόσθετες συναφείς
παραγωγές κατά την αυτή περίοδο των πέντε ετών. Το Ηνωµένο
Βασίλειο παρείχε λεπτοµερείς πληροφορίες αλλά όχι πλήρεις πληροφορίες, παρά τη σχετική αίτηση της Επιτροπής, για παράδειγµα
όσον αφορά τις προβλέψεις για τις τιµές εισροών και εκροών.
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notified the WRAP scheme. This scheme has been registered
under number N 474/02, and will be subject to a separate
assessment. By letter dated 26 July 2002, and registered on
the same date under number A/35727, the UK asked for a
meeting, and agreed to extend the time limit for the
Commission to take a decision until 20 October 2002. A
meeting was held on 29 August 2002 between the
Commission and representatives of the UK Government and
of the WRAP programme. The UK provided further
information by letter dated 6 September 2002.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή, στην παρούσα φάση και βάσει των
διαθέσιµων πληροφοριών της, αµφιβάλλει αν η εξεταζόµενη ενίσχυση συµβιβάζεται µε το περιβαλλοντικό πλαίσιο.
2. DESCRIPTION OF THE MEASURE

4. Συµπέρασµα
Λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις, βάσει των
διαθέσιµων πληροφοριών και της προκαταρκτικής εκτίµησης, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο
88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, µπορεί να
ζητηθεί ανάκτηση κάθε παράνοµης ενίσχυσης από το δικαιούχο.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

«The Commission wishes to inform the United Kingdom that,
having examined the information supplied by your authorities
on the aid referred to above, it has decided to initiate the
procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

1. PROCEDURE
By letter dated 20 December 2001 and registered on 21
December 2001 under number A/40145, the Commission
received a complaint, against a planned aid measure by the
UK Government for the erection of a newsprint reprocessing
facility under the WRAP programme. The complaint was
registered by the Commission under number CP 219/01.
Following this complaint, the Commission asked for clarifications to the UK by letter dated 24 January 2002 and
registered under number D/50289. The UK replied by letter
dated 5 February 2002, and registered on 7 February 2002
under number A/30923. The Commission asked further
questions by letter dated 14 February 2002, and registered
under number D/50655. The UK replied by letter dated 7
March 2002, and registered on 11 March 2002 under
number A/31885.
By letter dated 20 March 2002, and registered by the
Commission on 20 March 2002, under number A/32132,
the authorities of the UK notified an aid project for a
newsprint reprocessing capacity under the Waste and
resources action programme. The notification was registered
under number N 196/02. According to the notification, the
UK authorities intended, at a later stage, to notify the general
scheme ‘Waste and resources action programme’. The
Commission informed the UK authorities that the notification
was considered to be incomplete, and asked for further
questions by letter dated 15 May 2002 and registered under
number D/52364. The UK submitted the answers by letter
dated 14 June 2002, and registered on 19 June 2002 under
number A/34497. By letter registered on 16 July 2002, the UK

2.1. The WRAP programme
The aid is given within the framework of the WRAP
programme (hereafter WRAP). According to the information
submitted by the UK, WRAP is an entity established to
promote sustainable waste management, and more specifically
to promote efficient markets for recycled materials and
products. Its central objective is to enable recycled markets
to function more effectively by stimulating demand for
recycled materials and products, thereby improving the
economics of collection. WRAP's members comprise the
charity Wastewatch, the Environmental Services Association
as well as the Secretary of State for Environment, Food and
Rural Affairs. It has as duty to administer the aid, and is funded
by the government for the period 2001-2004. WRAP ensures
that the funds for recycling projects are the minimum
necessary, are proportionate to WRAP's objectives, and that
the use of non-government funding is maximised. WRAP
functions as an adjunct to the government, and implements
government policies, although it has a private corporate
form. The financial support in itself is provided though
WREB (Waste and Resources Environmental Body Limited), a
subsidiary of WRAP. WREB is also in charge with the process
for identifying the recipient of the support.

In the present case, WRAP has chosen to give support for the
creation of newsprint reprocessing capacity for the following
reasons: in the UK newsprint sector, there seems to be an
established demand for the recycled products, but a market
failure seems to have led to a shortage of reprocessing
capacity (6). The UK identified the main cause of the market
failure to be the lack of sufficient reprocessing capacity for
waste newsprint, which is currently being landfilled in the
UK because of the low prices for landfilling. With a greater
recycling capability, waste paper would be in strong demand.
This market failure would have led to difficulties experienced in
sourcing wastepaper in the last decade, and attendant price
fluctuations. For this reason, an increase in reprocessing
capacity has been hampered by lack of investor confidence.
In order to correct for this market failure, WRAP decided, by
way of a competitive tender process, to offer support to the
private sector to increase newsprint reprocessing capacity
which utilises waste newspapers and magazines as its raw
material input. According to the UK, the current project will
create a real market demand for waste paper, which will
provide environmental benefits over time.
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2.2. The tender process

2.4. The project

In the present case, WRAP has issued a competitive tender in
July 2001 inspired by EC public procurement procedures (7), in
view to promote the creation of newsprint reprocessing
capacity. The specific aim expressed in the tender procedure
was to provide a subsidy towards the creation of a newsprint
reprocessing facility in return for a commitment to use an
agreed tonnage of waste newspapers and magazines
recovered from the municipal waste stream as the raw
material for the new facility. WRAP's waste input target was
for the agreed tonnage to exceed 300 000 tonnes per year, and
the facility to enter into production in 2003, with full capacity
to be reached as soon as possible thereafter. The tender was
submitted to two key conditions: first of all, the reprocessing
facility has to produce newsprint, and must be located within
the United Kingdom. Secondly, the reprocessing facility must
use an agreed tonnage of waste paper per year recovered from
the municipal waste stream as raw material input for the
duration of the life of the facility. The agreed tonnage must
be in excess of the aggregate amount of waste paper used by
the successful bidder in a prior calendar year in its newsprint
manufacturing facilities in the UK. Tenderers needed to specify
the level of support required to bring forward their proposals,
and to demonstrate technological developments and environmental benefits. Furthermore, the tender specification stipulated
that any costing included in the tender bids should only refer
to the activities and investments needed to achieve the required
environmental benefits.

The project proposes the adaptation of the current paper
machines to enable wastepaper to substitute for virgin pulp.
It proposes also the enhancement of one of the de-inking lines
for the recycled paper feeding one of the paper machines.
According to the UK authorities, this project will allow to
achieve an increase in wastepaper consumption of
approximately 321 000 tonnes per annum over that achieved
in the UK in 2000. This exceeds WRAP's objective of achieving
a net increase target of 300 000 tonnes per annum in the year
2000. The adaptations of the facility will be finished in 2003,
and the facility will be fully operating by 2005.

Following the tender procedure, a prequalification pack was
sent to five companies, four of which did prequalify and
received a tender invitation document. Applications were
finally received from two companies: Aylesford Newsprint
Limited, and UPM Kymmene — Shotton (hereafter ‘Shotton’).
Aylesford Newsprint was appointed preferred bidder in
November 2001, but during the discussion between WRAP
and Aylesford Newsprint, it appeared that Aylesford
Newsprint would not be able to enter into the level of
contractual commitment which would enable WRAP to
achieve its objectives. That is why WRAP reviewed its
position, and appointed Shotton preferred bidder. The
decision was taken on 18 January 2002. Discussions then
followed between WRAP and Shotton, regarding the
completion of the funding arrangements to enable the overall
investment to proceed. The funding is subject to state aid
clearance. A funding agreement was entered into on 21
February 2002.
According to the UK, the fact that there has been a competitive
tender to ensure that the minimum necessary is paid to secure
the environmental benefits, avoids the existence of any
distortion of competition. That is why the UK authorities
consider it arguable that the funding does not constitute
State aid. But in order to obtain full legal certainty, it has
been decided by the UK to notify the project.
2.3. The beneficiary: Shotton
Shotton is based in Shotton, Flintshire, in North Wales, being
an area eligible for regional aid under Article 87(3)(c) of the EC
Treaty. Shotton is owned by UPM-Kymmene Corporation, a
Finnish company. The present site of Shotton disposes of
two paper machines, using pulp derived from a combination
of virgin wood and from recycled wastepaper.

The UK authorities explain that the waste paper used by
Shotton as raw material in its newsprint production process
will source from local authorities and waste management
companies. UPM-Kymmene aims to enter into long term
contractual arrangements with local authorities for the major
part of its feedstock. This will enable the local authorities to
implement comprehensive long term collection systems where
they do not currently exist. The excess wastepaper collected
prior to commissioning will be diverted to other paper mills
within the UPM-Kymmene group. According to the UK, the
local authorities and the waste management companies will
need to build up a wastepaper collection infrastructure.
Apart from the fact that Shotton has to use an agreed tonnage
of waste newspapers and magazines recovered from the
municipal waste stream as the raw material for the new
facility, the support to Shotton is submitted to other environmental obligations set out in the funding agreement. These
comprise:
— an additional reduction of 118 000 tonnes of CO2
emissions,
— an annual reduction of some 6 500 lorry movements (this
means a minimum reduction of some 325 000 lorry miles
per year),
— an annual reduction of 53 tonnes of emissions of volatile
organic compounds,
— the recycling of an additional total of 54 600 m3 of water.
According to the UK, the main objective of the current project
is to achieve additional newsprint recycling. But the UK argues
that the investment project would bring about other environmental benefits consisting in a reduction of the waste going to
landfills (8), in the reduction of carbon dioxide and methane
emissions from landfills, and in the virgin timber conservation
of 1,9 million tonnes. Furthermore, they claim that this project
will lead to the creation of an increasing demand for a major
proportion of the household waste stream in the region
concerned to be recycled. This demand for waste newspapers
and magazines, being 30-40 % of household waste by weight,
would provide a stable economic platform for the establishment and maintenance of separated collections for
household waste for recycling. The simultaneous collection of
other recyclable materials at much higher rates could therefore
also be supported. This leads to the conclusion that the facility
would enable greater proportions of household waste to be
recycled (9). This will bring benefits for the environment,
while this will also allow less waste to be disposed in the
landfills.
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The UK authorities argue that the investment in the newsprint
facility will enable the UK to make significant progress toward
achieving its obligations within the framework of European
waste management policy, and deliver tangible environmental
benefits. These environmental benefits bring the UK to affirm
that the aid qualifies for investment aid under point 29 of the
Community guidelines on State aid for environmental
protection (10) (hereafter ‘environmental guidelines’), when
firms undertake investment in the absence of mandatory
Community standards. According to the UK authorities, there
are no specific mandatory requirements for any newsprint
manufacturer to use recycled wastepaper as a raw material.
As far as concerns the waste water standards, the new
investment in the facility does not involve any additional
expenditure on waste water treatment. In the case of air
emissions, there is only a very small part referable to
mandatory air emissions standards. This investment concerns
the installation of equipment for online monitoring of
emissions, and amounts approximately to GBP 35 000.
Concerning the costs of the project, the total costs are
estimated at GBP 127,9 million (EUR 199,16 million) (11)),
of which the elements attributable to recycling constitutes
GBP 88,2 million (EUR 137,34 million). The remaining
GBP 39,7 million (EUR 61,82 million) represent enhancements to the production and quality capabilities of the
existing paper machines, and do not relate to recycling.
Shotton has applied for a support of GBP 23 million
(EUR 35,81 million). The UK provided a detailed schedule of
the payment of the GBP 23 million.
The elements attributable to recycling are distributed as
follows:

(thousand GBP)

Rebuild of recycled fibre mill line 1

8 400

Recycled fibre mill line 3

40 600

Extension of recycled fibre storage

6 700

Sludge combustion

22 200

Sludge dewatering

4 000

Power distribution

1 600

Raw water treatment

1 500

Effluent treatment

700

Mill site installations

2 500
Total

This total includes the amount of GBP 35 000
part of the investment necessary to meet
standards, and concerning the monitoring of
According to the UK, the switch from the

88 200

relating to the
environmental
air emissions.
current paper
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mills to the new paper mills using only waste paper will
result in an increase in the total earnings of GBP 824 000
over the five year period from the date of full operation.
The UK authorities calculated the aid intensity in the present
case on the following manner, based on point 37 of the
environmental guidelines: the eligible costs amount to
GBP 88 200 000 and they deducted from this figure the
investment to meet the mandatory environmental standards
(GBP 35 000), and the benefits in the year 1-5 (GBP 824 000).
These benefits were calculated taking into account the
difference between the actual facility and the future facility
during the first five years of the investment. According to
the UK, this brings the eligible costs to a total of
GBP 87 341 000. As the support asked amounts to GBP 23
million, the aid intensity would be 26,334 %. According to the
UK, this aid intensity would be below the maximum intensity,
which would amount to 35 % (30 % + 5 %) because of the fact
that the investment is located in a region eligible for regional
aid under Article 87(3)(c) of the EC Treaty (12).
As far as concerns the employment, the UK authorities argue
that the level of employment after the investment is expected
to be similar to the present plant.

3. PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE MEASURE
According to Article 6 of the Procedural Regulation (13), the
decision to initiate the formal investigation procedure shall
summarise the relevant issues of fact and law, shall include a
preliminary assessment of the Commission as to the aid
character of the proposed measure, and shall set out the
doubts as to its compatibility with the common market.

3.1. Existence of aid under Article 87(1) EC Treaty
Under Article 87(1) EC Treaty, ‘any aid granted by a Member
State or through State resources in any form whatsoever which
distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects
trade between Member States, be incompatible with the common
market’.
In this case, the measure is funded by resources, granted by the
State under the WRAP programme. The measure is granted to
an individual beneficiary. The aid granted under the WRAP
programme will cover a significant part of investment costs,
which will relieve the company from costs it should normally
have had to bear. The measure distorts or threatens to distort
competition, and could affect trade between Member States,
since both newsprint and waste paper are traded internationally (14). In fact, a large part of the UK paper
consumption is imported mainly from other Member
States (15). It should also be noted that the UK exported
138 000 tonnes of newsprint paper in 2001. It is also clear
from the case-law of the Court that when aid granted by the
State strengthens the position of an undertaking vis-à-vis other
undertakings competing in intra-Community trade, the latter
must be regarded as affected by that aid (16).
Therefore, the measure qualifies as State aid under Article 87(1)
of the EC Treaty.
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3.2. Assessment under rules other than the Community guidelines on
State aid for environmental protection (17)
The Commission must assess the compatibility of the eventual
aid with the EC Treaty. Consequently, the Commission has to
consider if the exemptions set out in Article 87(2) and (3) of
the EC Treaty apply. The exemptions in paragraph 2 of Article
87 of the EC Treaty could serve as a basis to consider aid
compatible with the common market. However, the aid
measures (a) do not have a social character and are not
granted to individual consumers, (b) do not make good the
damages caused by natural disasters or exceptional occurrences
and (c) are not required in order to compensate for the
economic disadvantages caused by the division of Germany.
Neither apply the exemptions of Article 87(3)(a), (b) and (d)
of the EC Treaty that refer to promotion of the economic
development of areas where the standard of living is
abnormally low or where there is serious underemployment,
to projects of common European interest and to the promotion
of culture and conservation.
The investment takes place in an area eligible for regional aid
under Article 87(3)(c) of the EC Treaty. For this reason, the aid
could be assessed as regional investment aid. However, since
the investment seems not to concern only an initial investment,
but seems to be at least partly a replacement investment, not
all the investment costs would be eligible for regional aid under
the Guidelines for national regional aid (18). Furthermore, the
aid intensity of the project amounts to 17 %, assuming that all
costs would be eligible for regional aid. This exceeds the
maximum aid intensity applicable in the Flintshire region,
which amounts to 15 %. Moreover, as the amount of the
investment exceeds EUR 50 million, the cumulative aid
intensity expressed as a percentage of the eligible investment
costs is at least 50 % of the regional aid ceiling for large
companies, and the aid per job created or safeguarded
amounts to at least EUR 40 000, it would have to be
assessed under the multisectoral framework (19). The
Commission does not have all the information for such an
assessment, but the allowable intensity can only become
lower. For this reason, the aid could not be approved.
Furthermore, according to the UK authorities, the investment
will not lead to the creation of employment, as the level of
employment is expected to be the similar to that at present.
For these reasons, the regional benefits of the project seem to
be doubtful to the Commission.

3.3. Assessment of the aid under the Community guidelines on State
aid for environmental protection (20)
3.3.1. Applicability of the Community guidelines on State aid
for environmental protection
Increasing the recycling rate of waste paper brings undoubtedly
benefits for the environment and this objective is in line with
EU policy on waste management. However, the Commission
has doubts that the notified aid for the investment would
qualify for an assessment under the environmental guidelines.
It results from point 36 of the environmental guidelines that
these guidelines are applicable inter alia to investments which
are strictly necessary to meet environmental objectives. In
general, investment aid approved under the environmental
guidelines aims at reducing the pollution caused by the beneficiary, but not at indirect environmental effects, like the case at
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hand. Due to the particularities of this investment, the
Commission doubts whether the aim of the environmental
guidelines is to apply to such cases. This is also confirmed
by the fact that (at least for the last years) all aid for similar
projects has been approved by the Commission as regional
investment aid on the basis of the multisectoral framework,
and not under the current environmental guidelines (21).
According to point 6 of the environmental guidelines, the
concept of environmental protection refers to any action
taken to remedy or prevent damage to our physical
surroundings or natural resources, or to encourage the
efficient use of these resources.
According to the conditions set out in the tender, the aid
should be used for the production of newsprint, and the
project is to be located within the UK. Furthermore, the
winning company should commit itself to take up an agreed
tonnage of waste paper from the municipal waste stream. The
first two conditions in the tender (i.e. the fact that the aid
should be used for the production of newsprint, and the
condition for the undertaking to be located in the UK) might
be seen as excessive in order to achieve the environmental
objectives, since it excludes solutions for the waste problem
based on direct incentives for collection systems which may
rely on the market for waste paper to ensure that the collected
waste paper is recycled. Therefore, at this stage, the
Commission has doubts on the justification of these two
conditions for considering the aid to pursue an environmental
objective.
According to point 29 of the guidelines, ‘investment aid
enabling firms to improve on the Community standards
applicable may be authorised up to not more than 30 %
gross of the eligible investment costs as defined in point 37.
These conditions also apply to aid where firms undertake
investment in the absence of mandatory Community
standards [. . .]’.
The Commission notes that the investment is not designed to
improve on standards which would directly apply to the undertakings, but to improve the recycling ration in the UK.
According to the information of which the Commission
disposes, the use of waste paper for the production of
newsprint seems to be the current state of the art. It seems
that paper reprocessing facilities exist in all Member States, and
that they function similarly. Waste paper appears to be a
normal raw material with an economic value, subject to
trade on the markets. According to the information available
on the website of the Confederation of the European Paper
Industry, it seems that 65 % of the newsprint paper is
produced on the basis of waste paper (22). Furthermore,
nearly the total amount of newsprint seems to be produced
on the basis of waste paper in the United Kingdom (23). Waste
paper seems therefore to be the normal raw material for the
production of newsprint. This is confirmed by the fact that
Shotton already uses waste paper in part of its current plant.
Taking the above considerations into account and based on the
information available, the Commission doubts whether the
investment qualifies as an investment in the meaning of
point 29 of the guidelines. The investment, at least in part,
may rather constitute an investment, to which the environmental guidelines do not apply.
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3.3.2. Compatibility with the environmental guidelines
Although the Commission expressed doubts, at this stage, in
the former paragraph about the applicability of the environmental guidelines, it does not prejudge their applicability in the
present case. Therefore, it is appropriate for the Commission to
try and assess the aid under these guidelines, on basis of the
fact that the UK authorities notified the aid on that basis.
First of all, at this stage, the calculation of the eligible costs
raises doubts as far as concerning the definition of the eligible
costs. Point 37 of the environmental guidelines requires that
the eligible costs must be strictly confined to the extra
investment costs necessary to meet the environmental
objectives. In the present case, the eligible costs presented by
the UK refer to the overall investment for the conversion of the
existing paper mills to mills using waste paper. Even though
the remaining operational life of the existing machines seems
to be 10-20 years, the replacement of the existing machines
should not be considered as a whole to be admissible as an
eligible cost strictly necessary to achieve an environmental
benefit.
Secondly, point 37 of the environmental guidelines require the
Commission to calculate the cost net of the benefits accruing
from any increase in capacity, cost savings engendered during
the first five years of the life of the investment and additional
ancillary production during that five-year period. The UK
provided detailed information, but despite the Commission's
request, the UK has not provided full information on the
assumptions as regards input and output prices. It should
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also be noted that, according to the British Recovered Paper
Association, it seems preferable to use recycled fibres in large
volumes, because it is very expensive to install the necessary
de-inking and cleaning equipment to allow recovered paper to
be re-processed (24). For this reason, the Commission doubts
whether the benefits resulting from the switch to using waste
paper as raw material instead of virgin wood pulp could be
more important than the amount of GBP 824 000 estimated
by the UK.
Therefore, the Commission has, at this stage and based on the
information available, doubts on the compatibility of this aid
with the environmental guidelines.
4. CONCLUSION
In the light of the foregoing considerations, the Commission,
acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the
EC Treaty, requests the United Kingdom to submit its
comments and to provide all such information as may help
to assess the aid, within one month of the date of receipt of
this letter. It requests your authorities to forward a copy of this
letter to the potential recipient of the aid immediately.
The Commission wishes to remind the United Kingdom that
Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would
draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC)
No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be
recovered from the recipient.»

(6) According to the information submitted by the UK, each time the recycling capacity increased in the UK, the price of mixed waste paper and
magazines increased. The supply responds very slowly to the increasing demand, and causes upward pressure on prices.
(7) According to the UK, since the process related to the award of financial support rather than the procurement of a work, supply or service, there
could be no publication in the Official Journal. The structure of the process was however informed by the EC procurement rules.
(8) In the region where UPM-Kymmene is located, there is an abundance of low cost landfills, therefore local authorities have not been motivated to
invest in the collection of waste materials for recycling.
(9) According to the UK, it is estimated that the demand for newsprint of the scale created by the development of this facility will allow around
596 Kt of other materials (steel, aluminium, glass, newsprint, plastic) to be recycled per year.
(10) OJ C 37, 3.2.2001, p. 3.
(11) Exchange rate on 20 June 2002.
(12) Point 34(a) of the environmental guidelines.
(13) Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83,
27.3.1999, p. 1).
(14) According to the statistics provided by the Confederation of European Paper Industries, the trade balance of waste paper amounted to 1 774
million tonnes in the EU in the year 2000.
(15) Source: British Recovered Paper Association (http://www.recycledpaper.org.uk.cpi.htm).
(16) Court of Justice, C-310/99, 7.3.2002, Italy v Commission.
(17) OJ C 37, 3.2.2001, p. 3.
(18) Guidelines on national regional aid (OJ C 74, 10.3.1998, p. 9).
(19) Multisectoral framework on regional aid for large investment projects (OJ C 107, 7.4.1998, p. 7).
(20) OJ C 37, 3.2.2001, p. 3.
(21) For example, Hamburger AG (C 72/01), Commission Decision of 9 April 2002 (not yet published); Kartogroup (N 184/2000), Commission
Decision of 18 July 2001 (http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/industrie/n184-00.pdf).
(22) «Special recycling 2000 statistics', CEPI, http://www.cepi.org/htdocs/pdfs/recycling/stats2000.pdf»
(23) http://www.paper.org.uk/htdocs/Statistics/recovered-by-sector.html
(24) British Recovered Paper Association, «Recycled content of paper products», Confederation of Paper Industries, Confederation of Paper Industries —
Position Paper, http://www.recycledpaper.org.uk/cpi.htm

EL

C 283/14

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

20.11.2002

Ανακοίνωση δηµοσιευθείσα βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 3 του κανονισµού αριθ. 17 (1) σχετικά µε
την υπόθεση Comp/A37.904/F3 — Interbrew
(2002/C 283/05)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Ι. Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Στις 30 Ιουνίου 2000 η Interbrew Belgium NV (εφεξής
«Interbrew») κοινοποίησε σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού του Συµβουλίου αριθ. 17 τις συµβάσεις διάθεσης µπύρας που συνήψε µε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε
horeca (2) του Βελγίου. Οι κοινοποιηθείσες συµβάσεις διάθεσης µπύρας µπορούν να χωριστούν σε πέντε διαφορετικούς
τύπους: δανειακές συµφωνίες, συµφωνίες (υπο)µίσθωσης, συµφωνίες παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης, συµφωνίες
δικαιοχρησίας και συµφωνίες «afstand openingstaks». Καθεµία
από αυτές τις συµφωνίες περιέχει µία δέσµευση για την αγορά
µπύρας η οποία θα περιγραφεί κατωτέρω.
2. Η Interbrew ζήτησε αρνητική πιστοποίηση σύµφωνα µε το
άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ ή ατοµική εξαίρεση
σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. Η
κοινοποίηση τροποποιήθηκε από την Interbrew το Νοέµβριο
2001 και τον Ιούνιο 2002.
II. INTERBREW

3. Η Interbrew είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός µπύρας του
Βελγίου. Οι πιο σηµαντικές µάρκες της Interbrew στο Βέλγιο
είναι η Jupiler και η Artois (τύπου πίλσεν), Hoegaarden
(µπύρα από σιτάρι) και Leffe (µπύρα αββαείου). Αυτές οι
τέσσερις µάρκες περιλαµβάνονται στις 10 µάρκες µπύρας µε
τις υψηλότερες πωλήσεις στο Βέλγιο.
4. Η Interbrew NV είναι συγγενική εταιρεία της Interbrew. Η
Interbrew NV είναι κρατική επιχείρηση µε έδρα τις Βρυξέλλες
και λειτουργεί σε 20 χώρες της Νοτίου Αµερικής, ∆υτικής και
Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας.
III. Η ΑΓΟΡΑ

5. Η παρούσα υπόθεση αφορά τη διανοµή µπύρας στην αγορά
horeca του Βελγίου.
6. Οι ζυθοποιοί του Βελγίου πωλούν περίπου το 60 % της µπύρας τους στον τοµέα horeca. Το υπόλοιπο 40 % πωλείται
στον τοµέα που απευθύνεται στα νοικοκυριά (σούπερ µάρκετ,
καταστήµατα κ.λπ.). Στον τοµέα horeca περίπου το 65 % της
µπύρας καταναλώνεται χύµα (σε αντίθεση µε τη µπύρα σε
φιάλες ή κουτιά).
7. Η Interbrew κατέχει συνολικό µερίδιο περίπου 56 % της αγοράς του τοµέα horeca του Βελγίου. Ο δεύτερος παραγωγός
µπύρας Alken-Maes (που αποτελεί µέρος της Scottish & Newcastle, ενώ προηγουµένως ήταν µέρος της
Danone) κατέχει το 13 % αυτής της αγοράς. Το µερίδιο
του τρίτου µεγαλύτερου παραγωγού µπύρας Haacht ανέρχεται
σε περίπου 6 %. Αυτοί οι τρεις παραγωγοί µπύρας έχουν όλοι
µία µπύρα πίλσεν η οποία δηµιουργεί το µεγαλύτερο µέρος
του κύκλου εργασιών τους. Ο τέταρτος παραγωγός µπύρας, η
Palm, που κατέχει περίπου το 7 % της αγοράς, διεξάγει το
µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεών της σε φαιοκίτρινη µπύρα
(αν και διαθέτει επίσης και µία µπύρα πίλσεν). Όλοι µαζί οι
(1) ΕΕ 13 της 21.12.1962, σ. 204/62.
(2) Ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφετέριες.

τέσσερις κύριοι παραγωγοί µπύρας κατέχουν περίπου το 80 %
της βελγικής αγοράς horeca.
8. Τα περισσότερα από τα 52 000 σηµεία πώλησης horeca στο
Βέλγιο είναι pubs (35 500) και περίπου [< 20 000] pubs
πωλούν
µπύρες
της
Interbrew.
Ωστόσο,
µόνο
[11 000-13 000] pubs υπόκεινται σε µη ανταγωνιστική υποχρέωση και πωλούν µόνο µπύρες της Interbrew.
9. Το 1999, οι πωλήσεις µπύρας Interbrew στον τοµέα horeca
ανήλθαν σε 3 382 657 εκατόλιτρα. Η Interbrew εκτιµά ότι
επώλησε [30-40] % µέσω καταστηµάτων τα οποία συνδέονται
µε αυτήν µέσω µίας µη ανταγωνιστικής υποχρέωσης. Τούτη
βασίζει αυτή την εκτίµηση σε µία µέση ετήσια πώληση 100
εκατολίτρων ανά pub. Τούτο δίδει στην Interbrew ένα µερίδιο
αποκλειστικής πώλησης στον τοµέα horeca της τάξης του
[17-22] %.
10. Σχεδόν όλες οι [11 000-13 000] δεσµεύσεις της Interbrew
είναι είτε δανειακές συµβάσεις ή χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις µίσθωσης/υποµίσθωσης. Το 1999, οι δανειακές συµβάσεις
ήταν περίπου [8 000-9 000] (δηλαδή ο καταστηµατάρχης
είναι και ιδιοκτήτης του ακινήτου ή όταν το ενοικιάζει από
έναν τρίτο λαµβάνει από την Interbrew ένα χρηµατικό ή υλικό
δάνειο ή µια τραπεζική εγγύηση). Οι πωλήσεις αυτών των
δανειακά δεσµευµένων καταστηµάτων αντιστοιχούν σε ένα
µερίδιο δεσµευµένης αγοράς της τάξης περίπου του
[11-16] %. Τα υπόλοιπα [3 000-4 000] καταστήµατα ήταν
µε συµβάσεις µίσθωσης ή υποµίσθωσης (δηλαδή ο καταστηµατάρχης νοικιάζει το κατάστηµα από την Interbrew η οποία
είναι είτε ιδιοκτήτης είτε µισθωτής στα πλαίσια της µίσθωσης).
Οι πωλήσεις τους αντιστοιχούν σε ένα µερίδιο δεσµευµένης
αγοράς της τάξης του [4-8] %.
11. Από το 1999 ο αριθµός των δανειακών συµβάσεων και των
συµβάσεων µίσθωσης/υποµίσθωσης της Interbrew µειώθηκαν
ελαφρώς. Τα στοιχεία στις 31 Αυγούστου 2001 δίδουν [. . .]
δανειακές συµβάσεις και [. . .] συµβάσεις µίσθωσης.
IV. ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

1. ∆ανειακές δεσµεύσεις
12. Η γενική αρχή για τις δανειακές δεσµεύσεις είναι η εξής: σε
αντάλλαγµα ενός δανείου από την Interbrew ο καταστηµατάρχης αποδέχεται µία µη ανταγωνιστική υποχρέωση για τη
µπύρα. Τούτο σηµαίνει ότι αυτός έχει την υποχρέωση να αγοράσει όλη την µπύρα του από την Interbrew και ότι δεν του
επιτρέπεται να πωλήσει µπύρες τρίτων ζυθοποιών. Οι δανειακές
δεσµεύσεις της Interbrew καλύπτουν µία ευρεία ποικιλία
δανείων: µη επιστρέψιµα δάνεια, χρηµατικά δάνεια, εγγυήσεις
και δάνεια εξοπλισµού. Η διάρκεια αυτών των συµβάσεων είναι
συνήθως πέντε έτη.
13. Στην περίπτωση µη επιστρέψιµων δανείων η Interbrew χορηγεί
στον καταστηµατάρχη ένα χρηµατικό ποσό για ανακαίνιση της
pub. Ο ιδιοκτήτης της pub δεν είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει τα χρήµατα εφόσον τηρεί απαρεγκλίτως τη µη ανταγωνιστική υποχρέωση.
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14. Η Interbrew χορηγεί επίσης χρηµατικά δάνεια σε επιχειρηµατίες. Ο δανειολήπτης έχει την υποχρέωση να εξοφλήσει το
δάνειο, όµως το οικονοµικό κέρδος για αυτόν έγκειται στο
γεγονός ότι το δάνειο χορηγείται υπό ευνοϊκούς όρους (για
παράδειγµα χαµηλότερα επιτόκια από τα ισχύοντα τραπεζικά
επιτόκια).
15. Η Interbrew, για να χορηγήσει στον καταστηµατάρχη δάνειο,
µπορεί να ενεργήσει και ως διαµεσολαβητής σε τράπεζες και
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα. Συχνά η Interbrew επωµίζεται µία
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση προς την τράπεζα υπέρ του
καταστηµατάρχη: η Interbrew είτε εγγυάται το δάνειο ή/και
συνεισφέρει στην πληρωµή των τόκων του δανείου. Τούτα
αποκαλούνται εγγυηµένα δάνεια.
16. Ο τελευταίος τύπος δανείων είναι τα δάνεια εξοπλισµού: η
Interbrew παρέχει στον καταστηµατάρχη τον απαραίτητο εξοπλισµό (κρουνούς µπύρας, ψυκτικά, έπιπλα, διαφηµιστικό
υλικό κ.λπ.). Μετά τη λήξη της σύµβασης ο καταστηµατάρχης
οφείλει να επιστρέψει τον εξοπλισµό στην Interbrew σε καλή
κατάσταση.
2. ∆εσµεύσεις µίσθωσης και υποµίσθωσης
17. Η Interbrew είτε είναι ιδιοκτήτρια των καταστηµάτων είτε τα
µισθώνει από ένα τρίτο µέρος. Σ' αυτή την περίπτωση τούτη
εκµισθώνει ή υποµισθώνει τους χώρους σε έναν καταστηµατάρχη ο οποίος σε αντάλλαγµα αποδέχεται µία µη ανταγωνιστική υποχρέωση. Τούτες είναι οι ονοµαζόµενες δεσµεύσεις
µίσθωσης και υποµίσθωσης (µερικές φορές καλούνται επίσης
δεσµεύσεις ιδιοκτησίας). Σύµφωνα µε το βελγικό δίκαιο η
διάρκεια των συµβάσεων µίσθωσης είναι εννέα έτη, η οποία
είναι ανανεώσιµη για περαιτέρω εννέα έτη, µέχρι µία ανώτατη
διάρκεια 27 ετών.
3. ∆ικαιοχρησία
18. Η Interbrew έχει περίπου 20 συµβάσεις δικαιοχρησίας για τις
pub Leffe, pub Hoegaarden ή pub Radio 2. Όπως και στην
περίπτωση των δεσµεύσεων µίσθωσης ή υποµίσθωσης, η
Interbrew κυρίως είναι ιδιοκτήτρια του χώρου της υπό δικαιοχρησία pub ή είναι ο µισθωτής αυτού του χώρου.
19. Σ' όλες αυτές τις περιπτώσεις η Interbrew παραχωρεί στον
καταστηµατάρχη το δικαίωµα εκµετάλλευσης του τύπου
δικαιοχρησίας. Ο καταστηµατάρχης οφείλει να καταβάλει µηνιαίως ένα ποσό για το δικαίωµα στην Interbrew. Η Interbrew
χορηγεί στον καταστηµατάρχη αποκλειστικότητα στην περιοχή
του για τη δικαιοχρησία και του παρέχει υπηρεσίες εµπορικής
βοήθειας. Ο καταστηµατάρχης, σε αντάλλαγµα, αποδέχεται µία
µη ανταγωνιστική υποχρέωση. Ο καταστηµατάρχης δεν απολαύει αποκλειστικότητας για τις µπύρες που πωλούνται στην
αποκλειστική περιοχή.
4. ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης
20. Η Interbrew υποβάλλει τακτικά προσφορές για δηµόσιες συµβάσεις εκµετάλλευσης ενός καταστήµατος σε πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα αναψυχής κ.λπ. Το
δικαίωµα εκµετάλλευσης χορηγείται από τη δηµόσια αρχή
στο ζυθοποιό ή στο χονδρέµπορο µπύρας που προσφέρει
τους καλύτερους όρους.
21. Όταν η Interbrew κερδίσει το δικαίωµα εκµετάλλευσης συνάπτει συµφωνία µε τον καταστηµατάρχη επιτρέποντάς του να
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λειτουργήσει το κατάστηµα για την περίοδο του δικαιώµατος
εκµετάλλευσης. Η Interbrew παρέχει επίσης τον εξοπλισµό
(κρουνοί µπύρας, ψυκτικά, έπιπλα κ.λπ.). Ο καταστηµατάρχης
αποδέχεται τη µη ανταγωνιστική υποχρέωση.
22. Η Interbrew διαθέτει περίπου 100 καταστήµατα µε δικαίωµα
εκµετάλλευσης. Η διάρκεια του δικαιώµατος εκµετάλλευσης
κυµαίνεται από πέντε έως δέκα έτη και µερικές φορές ακόµη
περισσότερο.
5. «Afstand openingstaks»
23. Σύµφωνα µε το βελγικό θεσµικό νόµο, όλοι οι ιδιοκτήτες
καταστηµάτων πρέπει να πληρώσουν ένα «φόρο έναρξης» που
ανέρχεται στο τριπλάσιο του ενοικίου του καταστήµατος όπως
τούτο εκτιµάται από τη δηµόσια διοίκηση. Όταν οι ζυθοποιοί
ή οι χονδρέµποροι µπύρας είναι οι ιδιοκτήτες ή οι µισθωτές
του ακινήτου, θα πληρώσουν οι ίδιοι τον φόρο έναρξης και
όχι ο καταστηµατάρχης.
24. Η πληρωµή του φόρου έναρξης ισχύει για 15 έτη, αλλά κάθε
πέντε έτη η αξία ενοικίου επανεκτιµάται και ο ζυθοποιός ή ο
χονδρέµπορος µπύρας οφείλει να πληρώσει τη διαφορά. Όταν
η Interbrew αποφασίζει να θέσει τέλος στην εκµετάλλευση
του καταστήµατος είναι εκ του νόµου υποχρεωµένη να πληροφορήσει τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και δεν µπορεί να
ζητήσει επιστροφή µέρους του φόρου έναρξης. Ωστόσο, εάν
η Interbrew µεταφέρει το δικαίωµα εκµετάλλευσης του καταστήµατος σε άλλον εντός ενός έτους από την περάτωση της
εκµετάλλευσης, ο νέος καταστηµατάρχης θα οφείλει να πληρώσει φόρο έναρξης που υπολογίζεται επί της απλής εκτιµηθείσας αξίας ενοικίου.
25. Ως αντάλλαγµα γι' αυτό το χρηµατοοικονοµικό όφελος (το
οποίο ανέρχεται στο διπλό της εκτιµηθείσας αξίας ενοικίου),
η Interbrew επιβάλλει στον νέο καταστηµατάρχη µία µη ανταγωνιστική υποχρέωση.
26. Παρόλο που στη Φλάνδρα ο φόρος έναρξης καταργήθηκε την
1η Ιανουαρίου 2002, υπάρχουν ακόµη φλαµανδοί καταστηµατάρχες που είναι δεσµευµένοι µε την Interbrew βάσει µίας
σύµβασης που συνάφθηκε πριν απ' αυτή την ηµεροµηνία.
6. Οι µη ανταγωνιστικές υποχρεώσεις στις κοινοποιηθείσες
συµβάσεις
A. Οι αρχικά κοινοποιηθείσες συµβάσεις (30 Ιουνίου 2000)
27. Για όλους τους τύπους συµβάσεων διάθεσης µπύρας, δηλαδή
δάνεια, µισθώσεις, υποµισθώσεις, δικαιοχρησίες, δικαιώµατα
εκµετάλλευσης και καταστάσεις «afstand openingstaks», η
αρχική κοινοποίηση περιέχει κατ' αρχήν (και υποκείµενες σε
δύο εξαιρέσεις οι οποίες εξηγούνται κατωτέρω) πλήρεις µη
ανταγωνιστικές υποχρεώσεις για τον καταστηµατάρχη. Τούτο
σηµαίνει ότι ο καταστηµατάρχης είναι υποχρεωµένος να αγοράσει όλη την µπύρα καθώς και άλλα ποτά, που ορίζονται στη
σύµβαση διάθεσης µπύρας, από την Interbrew καθόλη τη
διάρκεια της σύµβασης και δεν µπορεί να πωλήσει µπύρες
ανταγωνιστών ή άλλα ποτά. Στις συµφωνίες δικαιοχρησίας, ο
καταστηµατάρχης πρέπει επιπλέον να επιτύχει µία ελάχιστη
πώληση Leffe ή Hoegaarden (που εξαρτάται από τον τύπο
δικαιοχρησίας) της τάξης του 25 % όλων των πωλήσεών του
µπύρας.
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28. Η αρχική κοινοποίηση προβλέπει δύο εξαιρέσεις για τις δανειακές συµβάσεις και τις συµβάσεις «afstand openingstaks».
Πρώτον, όλες οι συµβάσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την
1η Μαρτίου 2001 συµπεριλαµβάνουν µία ρήτρα µη ανταγωνισµού που καλύπτει την χύµα µπύρα (και που δεν εφαρµόζεται
κατά συνέπεια στη µπύρα σε φιάλες, ούτε στη µπύρα σε κουτιά, ούτε σε άλλα ποτά) και αυτές που αποπερατώθηκαν από
την 1η Ιουνίου 2001, µπορούν να τερµατισθούν κάθε χρόνο
από τον καταστηµατάρχη εφόσον ο τελευταίος το ζητήσει µε
προειδοποίηση τριών µηνών. ∆εύτερον, για δανειακές συµβάσεις και συµβάσεις «afstand openingstaks» που τέθηκαν σε
ισχύ µετά την 1η Ιουλίου 2001, η Interbrew µετατρέπει τη
µη ανταγωνιστική υποχρέωση σε υποχρέωση ελάχιστης αγοράς
ζητώντας από τον καταστηµατάρχη να αγοράσει από την ίδια
τουλάχιστον το 75 % του συνόλου της µπύρας που πωλεί.
B. Οι πρώτες τροποποιήσεις της αρχικής κοινοποίησης (Νοέµβριος
2001)
29. Το Νοέµβριο 2001, η Interbrew εναρµόνισε τις µη ανταγωνιστικές υποχρεώσεις για όλες τις υφιστάµενες δανειακές και
«afstand openingstaks» συµβάσεις της: i) η µη ανταγωνιστική
υποχρέωση καλύπτει µόνο τη µπύρα (όχι τα άλλα ποτά), ii) ο
καταστηµατάρχης υποχρεούται να αγοράσει τουλάχιστον το
75 % της συνολικής ποσότητας µπύρας που πωλεί από την
Interbrew, iii) ο καταστηµατάρχης µπορεί να θέσει τέλος στη
σύµβαση ετησίως µε προειδοποίηση τριών µηνών και iv) το
πρόστιµο για µη τήρηση της υποχρέωσης ελάχιστης αγοράς
(σε απόλυτη ποσότητα) διαγράφηκε.
30. Για όλες τις άλλες συµβάσεις (δεσµεύσεις µίσθωσης/υποµίσθωσης, δικαιοχρησίας και δικαιώµατα εκµετάλλευσης), οι µη
ανταγωνιστικές υποχρεώσεις παρέµειναν όπως περιγράφηκαν
στις αρχικές κοινοποιήσεις (βλέπε ανωτέρω την παράγραφο
26).
Γ. Οι δεύτερες τροποποιήσεις της αρχικής κοινοποίησης (Ιούνιος
2002)
31. Η Interbrew πρόσφερε, µετά από συζητήσεις µε τις υπηρεσίες
της Επιτροπής, περαιτέρω τροποποιήσεις των αρχικώς κοινοποιηθεισών συµφωνιών. Οι τροποποιήσεις αυτές κοινοποιήθηκαν επίσηµα τον Ιούνιο-Οκτώβριο2002.
6.1. ∆ανειακές δεσµεύσεις
32. Όπως ελέχθη ανωτέρω (βλέπε παράγραφο 10), οι δανειακές
δεσµεύσεις αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο αριθµό συµβάσεων διάθεσης µπύρας και παρέχουν ένα µερίδιο δεσµευµένης
αγοράς της τάξης του [11-16] %. Η Interbrew σήµερα δέχεται να µειώσει την ποσότητα που προβλέπει η ρήτρα αγοράς
υποχρεωτικής ποσότητας µπύρας πίλσεν χύµα, υπό τον όρο
ότι το κατάστηµα θα αγοράζει από την Interbrew τουλάχιστον
το 50 % της µπύρας που καταναλώνει. Με άλλα λόγια, η
ρήτρα υποχρεωτικής ποσότητας στους καταστηµατάρχες δεν
καλύπτει πλέον την µπύρα πίλσεν σε φιάλες ή κουτιά, όπως
επίσης δεν καλύπτει κανέναν άλλο τύπο µπύρας εκτός από την
πίλσεν (π.χ. µπύρα από σιτάρι, µπύρα αββαείου, φαιοκίτρινη
µπύρα), είτε είναι χύµα είτε είναι σε φιάλες. Τούτο σηµαίνει ότι
στο µέλλον άλλοι ζυθοποιοί θα έχουν πρόσβαση στα δανειακά
δεσµευµένα καταστήµατα της Interbrew µε άλλες µπύρες,
εκτός της µπύρας χύµα τύπου πίλσεν.
33. Επιπλέον, η Interbrew τώρα δέχεται ότι ο καταστηµατάρχης
µπορεί να θέσει τέλος στη σύµβαση µπύρας ανά πάσα στιγµή,

20.11.2002

υπό τον όρο ότι θα δώσει προειδοποίηση τρεις µήνες πριν τη
λήξη της σύµβασης. Η Interbrew θα περιλάβει µια σαφή υπόµνηση αυτού του δικαιώµατος λήξης στους όρους πώλησης
που αναγράφονται στην πίσω σελίδα κάθε τιµολογίου.
34. Όταν ο καταστηµατάρχης θέτει τέλος στη σύµβαση, τούτος (ή
κάθε άλλος που τον διαδέχεται) οφείλει να πληρώσει το υπόλοιπο του δανείου χωρίς πρόστιµο για πρόωρη εξόφληση ή
άλλη χρηµατοοικονοµική αντιστάθµιση (1).
35. Στην περίπτωση ενός δανείου εξοπλισµού, ο καταστηµατάρχης
οφείλει είτε να επιστρέψει τον εξοπλισµό σε καλή κατάσταση
(εξαιρουµένης της φυσικής φθοράς) είτε να αγοράσει τον εξοπλισµό στην αποµένουσα αξία του, µε βάση µία γραµµική
υποτίµηση πέντε ετών ή 60 µηνών.
36. Η ανώτατη διάρκεια των δανειακών συµβάσεων είναι πέντε έτη.
Ωστόσο, η Interbrew έχει ακόµη περίπου 2 000 συµφωνίες
χρηµατικών δανείων και τραπεζικών εγγυήσεων οι οποίες συνάφθηκαν µε τους καταστηµατάρχες µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου
1997 και της 1ης Ιανουαρίου 2000 και οι οποίες έχουν
διάρκεια 10 ετών. Η Interbrew έχει δεσµευτεί να θέσει
τέλος στην ρήτρα υποχρεωτικής ποσότητας στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 [δηλαδή πέντε έτη µετά το τέλος της µεταβατικής
περιόδου που προβλέπεται από το άρθρο 12 του κανονισµού
απαλλαγής κατά κατηγορίες (ΕΚ) αριθ. 2790/1999].
6.2. ∆εσµεύσεις µίσθωσης και υποµίσθωσης
37. Οι δεσµεύσεις µίσθωσης ή υποµίσθωσης αντιστοιχούν σε ένα
δεσµευµένο µερίδιο αγοράς [4-8] % (βλέπε ανωτέρω την παράγραφο 10). Γι' αυτές τις δεσµεύσεις, η Interbrew περιορίζει τη
µη ανταγωνιστική υποχρέωση σε όλους τους τύπους χύµα
µπύρας (πίλσεν ή οποιοδήποτε άλλο τύπο) που παράγονται
από την Interbrew για όλες τις µάρκες της ή στα πλαίσια
συµφωνίας για παραχώρηση άδειας. Η τροποποιηµένη
δέσµευση δεν εφαρµόζεται πλέον σε τύπους χύµα µπύρας
που δεν παράγονται από την Interbrew (δηλαδή Trappist).
Επιπλέον, επειδή η αναφορά σε συµφωνίες παραχώρησης
άδειας στην ουσία αφορά µόνο την Tuborg και όχι τις ισχύουσες συµφωνίες συνεργασίας δυνάµει των οποίων η Interbrew
διανέµει µπύρα σε τρίτους ζυθοπαραγωγούς, η µη ανταγωνιστική υποχρέωση δεν εφαρµόζεται πλέον σε µπύρα της Orval,
Rodenbach, Van Honsebrouck (Kasteelbier) ή De Koninck.
Η Interbrew κατάργησε επίσης την υποχρέωση ελάχιστης αγοράς (σε απόλυτη ποσότητα) για τον καταστηµατάρχη.
38. Τούτο σηµαίνει ότι στο µέλλον ο δεσµευµένος καταστηµατάρχης θα είναι ελεύθερος να πωλήσει µπύρα Trappist χύµα και
όλους τους τύπους µπύρας σε φιάλες και κουτιά.
39. Εάν στο µέλλον εµφανιστούν άλλοι τύποι χύµα µπύρας οι
οποίοι δεν παράγονται από την Interbrew, εάν η Interbrew
αρχίσει να παράγει µπύρα Trappist ή εάν επιθυµεί να συνάψει
συµφωνίες παραχώρησης άδειας µε άλλους τρίτους ζυθοποιούς, η Επιτροπή θα επανεκτιµήσει το πεδίο εφαρµογής της
τροποποιηµένης ρήτρας υποχρεωτικής ποσότητας.
(1) Στα περισσότερα προθεσµιακά δάνεια, ο δανειολήπτης δεν είναι µόνο
υποχρεωµένος να καταβάλει το υπόλοιπο του κεφαλαίου όταν αποπληρώνει πρόωρα το δάνειο, αλλά επιπλέον αυτού και ένα ποσό για να
αποζηµιώσει τον δανειστή από το γεγονός ότι ο τελευταίος παίρνει το
κεφάλαιό του πίσω πρόωρα και δεν θα λάβει πλέον το αναµενόµενο
εισόδηµα από τόκους.
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6.3. ∆ικαιοχρησία
40. Για τον περιορισµένο αριθµό δικαιοχρησίας Leffe ή Hoegaarden, η Interbrew θα περιορίσει τη µη ανταγωνιστική υποχρέωση στον τύπο µπύρας (χύµα, σε φιάλη ή σε κουτί) που είναι
υποκείµενη στον τύπο της δικαιοχρησίας. Τούτη θα επιβάλλει
ωστόσο υποχρέωση ελάχιστης αγοράς γι' αυτόν τον τύπο µπύρας της τάξης του 25 % της συνολικής αγοράς µπύρας. Για το
σύστηµα δικαιοχρησίας Radio 2 δεν θα υπάρχει µη ανταγωνιστική υποχρέωση ή ρήτρα υποχρεωτικής ποσότητας.
41. Τούτο σηµαίνει ότι στο µέλλον κάθε δικαιοχρήστης Leffe ή
Hoegaarden θα είναι ελεύθερος να αγοράσει και να πωλήσει
οποιοδήποτε τύπο µπύρας (χύµα, σε φιάλες ή σε κουτιά) από
τρίτους ζυθοπαραγωγούς, µε εξαίρεση την µπύρα αββαείου
για pub-Leffe ή µπύρας από σιτάρι για pub-Hoegaarden.
Ένας δικαιοδόχος Radio 2 θα είναι ελεύθερος να αγοράσει
από τρίτους ζυθοποιούς και να πωλήσει οποιοδήποτε τύπο
µπύρας (χύµα, σε φιάλες ή σε κουτιά).
42. Όπως ελέχθη ανωτέρω (παράγραφος 18), η Interbrew είναι
ιδιοκτήτης πολλών καταστηµάτων υπό δικαιοχρησία ή τα εκµισθώνει ως µισθωτής. Η Interbrew επιφυλάσσεται να µετατρέψει τις ισχύουσες συµβάσεις δικαιοχρησίας σε συµβάσεις υποµίσθωσης. Σ' αυτή την περίπτωση, τούτη θα επιβάλει τη ρήτρα
της επιβολής της «χαµένης» ποσότητας για τις συµβάσεις
µίσθωσης/υποµίσθωσης χωρίς να τις συνδυάσει µε την υποχρέωση της ελάχιστης αγοράς 25 % για τη «δικαιοχρησία-µπύρας».
6.4. Παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης
43. Η Interbrew θα επιφυλάξει την ίδια συµπεριφορά µε εκείνη
προς τις συµβάσεις υποµίσθωσης στις 100 περίπου συµφωνίες
παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης. Η περίπτωση όπου
η Interbrew επιτυγχάνει παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης µοιάζει µε την περίπτωση στην οποία η Interbrew
είναι ο µισθωτής. Τούτη θα καθορίσει έναν υπεύθυνο του
καταστήµατος ως υποµισθωτή και ο τελευταίος θα υπόκειται

στη µη ανταγωνιστική υποχρέωση για τις συµβάσεις µίσθωσης/
υποµίσθωσης.
44. Τούτο σηµαίνει ότι ο υπεύθυνος του καταστήµατος που λειτουργεί την παραχώρηση δικαιώµατος της εκµετάλλευσης θα
είναι ελεύθερος να πωλήσει χύµα µπύρα Trappist, καθώς και
άλλους τύπους µπύρας σε φιάλες και κουτιά.
6.5. «Afstand openingstaks»
45. Η Interbrew πληροφόρησε την Επιτροπή ότι δεν θα επιβάλει
πλέον µη ανταγωνιστικές υποχρεώσεις ή ρήτρες υποχρεωτικής
ποσότητας σε ιδιοκτήτες καταστηµάτων οι οποίοι θα αναλάβουν το κατάστηµα από την Interbrew εντός ενός έτους αφότου η Interbrew περάτωσε την εκµετάλλευσή του.
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ενόψει των τροποποιήσεων των κοινοποιηθεισών συµφωνιών, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει θετική θέση έναντι αυτών των συµφωνιών. Η Επιτροπή, πριν υιοθετήσει µία θετική θέση, καλεί τα τρίτα
µέλη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός ενός µηνός από
την δηµοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης ταχυδροµικώς στην
ακόλουθη διεύθυνση ή µε φαξ στον ακόλουθο αριθµό αναφέροντας
την ένδειξη Comp/A37.904/F3 — Interbrew:
European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate F
B-1049 Βρυξέλλες
Φαξ (32-2) 296 98 02.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος θεωρεί ότι οι παρατηρήσεις
του περιέχουν επαγγελµατικά απόρρητα, πρέπει να προσδιορίσει
στο κείµενο τα χωρία που κατά τη γνώµη του δεν πρέπει να
δηµοσιευθούν διότι περιλαµβάνουν επαγγελµατικά απόρρητα ή
άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες και να αιτιολογήσει την άποψή
του. Αν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική αιτιολογηµένη αίτηση, θα
θεωρήσει ότι οι παρατηρήσεις δεν περιέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες.

Προηγούµενη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.2981 — Knauf/Alcopor)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία

(2002/C 283/06)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 12 Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (2), µε την οποία η γαλλική επιχείρηση Knauf La Rhénana SAS, που ανήκει στον
γερµανικό όµιλο Knauf (Knauf), αποκτά, µε την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω
κανονισµού, έλεγχο της ελβετικής επιχείρησης Alcopor Knauf Holding AG (Alcopor), µε αγορά µετοχών.
2.

C 283/17

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— Knauf: κατασκευή προϊόντων θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης, γύψινα είδη και γύψινα προϊόντα, καθώς και
άλλα οικοδοµικά υλικά,
— Alcopor: κατασκευή προϊόντων θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης.
(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ. 13.
(2) ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 40 της 13.2.1998, σ. 17.
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3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής (1) σχετικά µε µια απλοποιηµένη
διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 σηµειώνεται ότι
η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την
προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.2981 — Knauf/Alcopor. Οι παρατηρήσεις µπορούν να
σταλούν στην Επιτροπή µε φαξ [αριθ. (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού,
∆ιεύθυνση Β — Task Force Συγκεντρώσεων,
J-70,
B-1049 Βruxelles/Brussel.
(1) ΕΕ C 217 της 29.7.2000, σ. 32.

Προηγούµενη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.3013 — Carlyle Group/Edscha)
(2002/C 283/07)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 13 Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (2), µε την οποία η εδρεύουσα στις Νήσους Καϋµάν επιχείρηση CEP General
Partner LP, που ανήκει στον εδρεύοντα στις ΗΠΑ όµιλο The Carlyle Group (Carlyle), αποκτά, µε την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισµού έλεγχο του συνόλου της γερµανικής επιχείρησης
Edscha AG (Edscha), µε αγορά µετοχών.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— Carlyle: επενδυτικός όµιλος εισφοράς ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων ο οποίος ελέγχει µεγάλο φάσµα εταιρειών,
στις οποίες συγκαταλέγεται ο παραγωγός εξαρτηµάτων αυτοκινήτων και προϊόντων αλουµινίου Honsel
International Technologies,
— Edscha: κατασκευαστής εξαρτηµάτων αυτοκινήτων, ιδίως συστηµάτων κλειδώµατος και συστηµάτων πτυσσόµενης οροφής.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την
προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.3013 — Carlyle Group/Edscha. Οι παρατηρήσεις µπορούν
να σταλούν στην Επιτροπή µε φαξ [αριθ. (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού,
∆ιεύθυνση Β — Task Force Συγκεντρώσεων,
J-70,
B-1049 Βρυξέλλες.
(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ. 13.
(2) ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 40 της 13.2.1998, σ. 17.
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C 283/19

ΙΙΙ
(Πληροφορίες)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
για το περιφερειακό πρόγραµµα CARDS — Σταθεροποίηση της δηµοκρατίας — Στήριξη των ελεύθερων
και ανεξάρτητων µέσων µαζικής ενηµέρωσης στα ∆υτικά Βαλκάνια — που προκηρύσσεται από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(2002/C 283/08)
1. Αριθµός δηµοσίευσης
EUROPEAID/114704/C/G/Multi
2. Πρόγραµµα και πηγή χρηµατοδότησης
Η στήριξη των ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων µαζικής
ενηµέρωσης στα ∆υτικά Βαλκάνια αποτελεί µέρος της διαδικασίας σταθεροποίησης που υπάγεται στο Περιφερειακό Πρόγραµµα CARDS, κονδύλιο Β7-541 στο πλαίσιο του προγράµµατος CARDS.
3. Φύση των δραστηριοτήτων, γεωγραφική περιοχή και διάρκεια του έργου
α) H στήριξη των ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων µαζικής
ενηµέρωσης στα ∆υτικά Βαλκάνια αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της εξασφάλισης των απαραίτητων συνθηκών υπό τις
οποίες µπορούν να λειτουργήσουν σωστά τα επαγγελµατικά και ανεξάρτητα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Κύριοι στόχοι είναι η προώθηση της εκδοτικής ανεξαρτησίας, ισχυρών
επαγγελµατικών ενώσεων και ιδρυµάτων, της ντόπιας δηµοσιογραφίας και των δυνατοτήτων κατάρτισης σε θέµατα
διαχείρισης, της θέσπισης νοµικού πλαισίου σύµφωνα µε
τα ευρωπαϊκά πρότυπα και της περιφερειακής συνεργασίας
µεταξύ των οργανισµών των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
β) Γεωγραφική περιοχή: χώρες του προγράµµατος CARDS.
γ) Μέγιστη διάρκεια του έργου: 18 µήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον «Οδηγό Υποβολής
Αιτήσεων» που αναφέρεται στο σηµείο 12.
4. Συνολικό διαθέσιµο ποσό για την παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων
1,5 εκατ. ευρώ
5. Ανώτατα και ελάχιστα ποσά µη επιστρεπτέων ενισχύσεων
α) Ελάχιστο ποσό µη επιστρεπτέας ενίσχυσης για ένα έργο:
100 000 ευρώ·
β) Ανώτατο ποσό µη επιστρεπτέας ενίσχυσης για ένα έργο:
300 000 ευρώ·
γ) Ανώτατο ποσοστό του κόστους του έργου που χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα: 80 %.
6. Μέγιστος αριθµός των προβλεπόµενων µη επιστρεπτέων
ενισχύσεων
15 έργα.

7. Επιλεξιµότητα: ποιοι µπορούν να υποβάλουν προτάσεις
Οι αιτούντες οφείλουν:
— να είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα· κατ' εξαίρεση, οι
οργανισµοί των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που δεν αποκοµίζουν κέρδος από την προτεινόµενη δραστηριότητα,
µπορούν να υποβάλουν αίτηση για µη επιστρεπτέα ενίσχυση εφόσον είναι συνήθως κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
— να υπάγονται σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες οργανισµών: εµπορικές ενώσεις, συνδικάτα, δηµόσιες σχολές/
πανεπιστήµια κ.λπ. που παρέχουν κατάρτιση στη δηµοσιογραφία, µη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως ενώσεις στον
τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, κέντρα µαζικής
ενηµέρωσης, κ.λπ.,
— η έδρα τους να βρίσκεται σε µία από τις επιλέξιµες για
συµµετοχή στο πρόγραµµα CARDS χώρες (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γιουγκοσλαβίας και πρώην ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας) ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
8. Προσωρινή ηµεροµηνία κοινοποίησης των αποτελεσµάτων
της διαδικασίας ανάθεσης
Ιούλιος 2003.
9. Κριτήρια ανάθεσης
Βλέπε τµήµα 2.3 του «Οδηγού Υποβολής Αιτήσεων» που αναφέρεται στο σηµείο 12.
10. Τύπος της αίτησης και λεπτοµέρειες σχετικά µε την υποβολή
Οι αιτούντες πρέπει να χρησιµοποιούν το τυποποιηµένο
έντυπο αίτησης το οποίο επισυνάπτεται στον «Οδηγό Υποβολής Αιτήσεων» που αναφέρεται στο σηµείο 12, και να τηρούν
αυστηρά τις οδηγίες όσον αφορά τη µορφή και τη συµπλήρωσή του. Για κάθε αίτηση, πρέπει να υποβάλλονται από τον
αιτούντα ένα πρωτότυπο υπογεγραµµένο και τέσσερα αντίγραφα.
11. Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
Η προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η 24η
Ιανουαρίου 2001 ώρα 16.00 CET.
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Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή
µετά την εν λόγω προθεσµία δεν θα ληφθούν υπόψη.
12. Λεπτοµερείς πληροφορίες
Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων περιέχονται στον Οδηγό Υποβολής Αιτήσεων. Οι πληροφορίες αυτές δηµοσιεύονται µαζί µε την
παρούσα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας EuropeAid στο ∆ιαδίκτυο:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm

20.11.2002

Οι τυχόν ερωτήσεις σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων πρέπει να αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (µαζί µε τον αριθµό δηµοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο
σηµείο 1) στην ακόλουθη διεύθυνση:
huguette.tas@cec.eu.int
Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι να συµβουλεύονται τακτικά την
προαναφερθείσα ιστοσελίδα του ∆ιαδικτύου πριν από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, δεδοµένου ότι η
Επιτροπή δηµοσιεύει τις συχνές ερωτήσεις καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις.

