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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν Θεσπισθεί στο
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Περιεχόμενα (συνέχεια)

Επιτροπή
93/221 /EOK :
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 918/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Απριλίου 1993
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1738/92 0, και ιδίως το άρθρο
13 παράγραφος 5,

σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 19ης Απριλίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα·
'ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 762/93 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 καθορίζονται στο
παράρτημα.

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 762/93 της Επιτροπής (4) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·
ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι

Άρ$ρο 1

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Απριλίου
1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 20 Απριλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
0
0
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
180 της 1 . 7. 1992, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
79 της 1 . 4. 1993, σ. 11 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες (8)

0709 90 60
071290 19
1001 10 00

136,6700
136,6700
1 80,03 ΟΟ

1001 90 91

142,12

1001 90 99
1002 00 00

142,120
153,48 0

1003 00 10
1003 00 20

137,61
137,61

1003 00 80

137,61 0

100400 00

113,72

100510 90
100590 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

136,67 0 0
136,67 (2)0
148,840
52,71 0
96,53 (4)
57,08 O
0

1008 9090

57,08

1101 00 00

211,61 0

110210 00
1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90

227,32
290,62
290,62
227,06

(') Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,8 1 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1902/92 (ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 3), και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 271 της 10. 12. 1971 , σ. 22), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 560/91 (ΕΕ αριθ. L 62
της 8. 3. 1991 , σ. 26).
O Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 100890 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(8) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

(®) Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των προσωρινών συμφωνιών που συνήφθη
σαν μεταξύ της Πολωνίας της Τσεχοσλοβακίας και της Ουγγαρίας και της Κοινότητας και για τα οποία υποβάλεται ένα
πιστοποιητικό ΕUR 1 , που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 585/92, υπάγονται
στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.
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Αριθ. L 95/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 919/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ης Απριλίου 1993

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1738/92 (2), και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής, που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας:
ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3874/92 της Επιτροπής (4) και όλους τους μετα
γενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·

ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολο

γισμο τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 19ης Απριλίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ·
ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
της ημέρας αυτής, οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις
εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος τροποποιούνται
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εισαγωγές των σιτη
ρών και της βύνης, προέλευσης τρίτων χωρών, οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2727/75, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Απριλίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 20 Απριλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

281
180
387
390

της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 1 .
31 . 12. 1992, α 121
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 1993 κερί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4

S

6

7

07099060

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 1000

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

2,26

1001 90 99

0

0

0

2,26

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80 .

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 9000

0

0

0

0

10070090

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

3,17

Κωδικός ΣΟ

B. Βυνη
(Ecu/τόνο )

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

4

5

6

7

8

1107 10 11

0

0

0

4,02

4,02

Κωδικός ΣΟ

1107 10 19

0

0

0

3,01

3,01

1107 10 91

0

0

0

0

0

1 107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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Αριθ. L 95/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 920/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Απριλίου 1993
περί επιβολής προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων μαγνητικών
δίσκων (μικροδίσκων 3,5") καταγωγής Ιαπωνίας, Ταϊβάν και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαίρια να γνωστο
ποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν
ακρόαση.

Έχοντας υπόψη :

Αρκετοί παραγωγοί των ενδιαφερομένων χωρών,
ορισμένοι εισαγωγείς της Κοινότητας που συνδέο
νται με τους ιάπωνες παραγωγούς, ορισμένες επιχει
ρήσεις του Χονγκ Κονγκ που εξάγουν μικροδίσκους
3,5" καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς καθώς και ορισμένοι
κοινοτικοί παραγωγοί που δεν υποστήριξαν την
καταγγελία, κοινοποίησαν γραπτώς τις παρατηρήσεις
τους. Όλα τα μέρη που υπέβαλαν σχετική αίτηση
έγιναν δεκτά σε ακρόαση.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 1988 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων εκ μέρους
χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας ('), και ιδίως το άρθρο 11 ,
Μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής
επιτροπής, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2423/88,

(3)

H Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια στα μέρη που
είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται και έλαβε λεπτομε
ρείς πληροφορίες από τους καταγγέλλοντες κοινοτι
κούς παραγωγούς ορισμένους παραγωγούς της
Ταϊβάν και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και
από ορισμένες επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ που
εξάγουν μικροδίσους 3,5" καταγωγής Λαϊκής Δημο
κρατίας της Κίνας σύμφωνα με τους ισχυρισμούς. Οι
πληροφορίες που ελήφθησαν από τους ιάπωνες παρα
γωγούς με μία μόνον εξαίρεση, δεν ήταν πλήρεις

(4)

H Επιτροπή διεξήγαγε έρευνα στις εγκαταστάσεις
των ακόλουθων επιχειρήσεων :

Εκτιμώντας ότι :

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Τον Ιούλιο 1991 , η Επιτροπή, με ανακοίνωση που
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων (2), ανήγγειλε την έναρξη διαδι
κασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές
στην Κοινότητα ορισμένων μαγνητικών δίσκων
(μικροδίσκων 3,5"), καταγωγής Ιαπωνίας Ταϊβάν και
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και άρχισε την
έρευνα.

α) Καταγγέλλοντες κοινοτικοί παραγωγοί
Βέλγιο

— Sentinel Computer Products Europe NV, Wellen
H διαδικασία άρχισε μετά από καταγγελία που
υπέβαλε η DΙSΚΜΑ (Committee of Européen Diskette
Manufacturera) για λογαριασμό των παραγωγών των
οποίων, όπως υποστηρίζεται, η συνολική παραγωγή
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο της κοινοτικής παρα
γωγής μικροδίσκων 3,5".

H καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία ως προς
την ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ όσον αφορά το εν
λόγω προϊόν που προέρχεται από τις προαναφερόμε
νες χώρες και τη σημαντική ζημία που προέκυψε από
την πρακτική αυτή, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή
για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας.

(2)

H Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τους παραγωγούς
τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς που είναι γνωστό
ότι ενδιαφέρονται, τους αντιπροσώπους των χωρών
εξαγωγής και τους καταγγέλλοντες και έδωσε στα

(') ΕΕ αρι9. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. C 174 της 5. 7. 1991 , σ. 16.

Γαλλία

— RPS, Rhône Poulenc Systems, Noisy Le Grand
Γερμανία
— Boeder AG, Flörsheim am Main
Ιταλία

— Balteadisk Spa, Arnad

β) Ιάπωνες παραγωγοί
— Hitachi-Maxell Ltd, Tokyo

— Memorex Telex Japan Ltd, Tokyo
— Memorex Copal Corporation Ltd, Fukushima

γ) Παραγωγοί της Ταϊβάν

— CIS Technology Inc., Hsin-Chu
— Megamedia Corporation, Taipei
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δ) Επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ που εξάγουν
μικροδίσκους 3,5" καταγωγής Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Κίνας

από τους μικροδισκους 3,5" μικρότερης χωρητικότη
τας ως προς τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
καθώς και την τελική χρήση.

— Hanny Magnetics Ltd
— Lambda Magnetic Ltd

Ωστόσο, τα επιχειρήματα αυτά δεν είναι πειστικά

δεδομένου ότι, παρόλες τις διαφορές που υπάρχουν

κατά τους ισχυρισμούς ως προς την τεχνολογία που

— Prime Standard Ltd

χρησιμοποιείται για την παραγωγή μικροδίσκων 3,5"

με χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη από 4 megabyte

ε) Εισαγωγείς και επιχειρήσεις μεταπώλησης στην
Κοινότητα που συνδέονται με τους ιάπωνες παρα
γωγούς

καθώς και των λοιπών μικροδίσκων 3,5", τα βασικά
φυσικά χαρακτηριστικά και οι τελικές χρήσεις είναι
στην ουσία τα ίδια και όλοι οι μικροδίσκοι 3,5"
είναι, σε μεγάλο βαθμό, εναλλάξιμοι.

Γαλλία

— Memorex Computer Supplies
Γερμανία
— Maxell Europe GmbH
— Memorex Computer Supplies
— Sony Deutschland GmbH
— TDK Electronics Europe GmbH

( 10)

ii) Ομοειδές προϊόν

(11 )

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι διάφοροι τύποι των
μικροδίσκων που πωλούνται στην εγχώρια αγορά της
Ιαπωνίας και της Ταϊβάν είναι ομοειδείς με εκείνους
που εξάγονται στην Κοινότητα από τις δύο αυτές
χώρες καθώς και από τη Λαϊκή Δημοκρατία τη
Κίνας.

( 12)

Ομοίως οι διάφοροι τύποι μικροδίσκων που παρά
γονται στην Κοινότητα και εκείνοι που εξάγονται
στην Κοινότητα από τις τρεις εν λόγω χώρες χρησι
μοποιούν την ίδια βασική τεχνολογία και είναι
ομοειδείς ως προς τα βασικά φυσικά χαρακτηριστικά

Κάτω Χώρες
— Memorex Telex Distribution

Ηνωμένο Βασίλειο
— Maxell UK Ltd

— Memorex Computer Supplies
— Sony UK Ltd
— TDK UK Ltd

(5)

H έρευνα ντάμπινγκ κάλυψε την περίοδο από 1ης
Απριλίου 1990 έως 31 Μαρτίου 1991 (περίοδος
έρευνας).

(6)

H έρευνα υπερέβη τη συνήθη προθεσμία του ενός
έτους λόγω του όγκου και του πολύπλοκου χαρα
κτήρα των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και εξετά

τους και τις τελικές χρήσεις. Επομένως, μπορούν να
θεωρούνται ως ομοειδή προϊόντα κατά την έννοια
του άρθρου 2 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2423/88.
Γ. ΧΩΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΏΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΕΞΑΓΩ

στηκαν.

B. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

i) Περιγραφή του υπό εξέταση προϊόντος
(7)

Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της καταγγελίας
και ως προς το οποίο κινήθηκε η διαδικασία είναι οι
μικροδίσκοι 3,5", που χρησιμοποιούνται για την
εγγραφή και αποθήκευση κωδικοποιημένων ψηφια
κών πληροφοριών υπολογιστή (κωδικός ΣΟ ex 8523
20 90).

(8)

Οι μικροδίσκοι είναι διαθέσιμοι σε διάφορους
τύπους, ανάλογα με τη χωρητικότητα αποθήκευσης
και τη μέθοδο μάρκετινγκ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν
σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα βασικά φυσικά
χαρακτηριστικά και την τεχνολογία των διαφόρων
τύπων. Εξάλλου, οι διάφοροι τύποι των προϊόντων
είναι εναλλάξιμοι σε σημαντικό βαθμό.

(9)

Ένας ιάπωνας παραγωγός ζήτησε να εξαιρεθούν από
τη διαδικασία οι μικροδίσκοι με χωρητικότητα

αποθήκευσης ίση με ή μεγαλύτερη από 4 megabyte.
Προκειμένου να στηρίξει το αίτημά του, o εν λόγω
παραγωγός υποστήριξε ότι οι εν λόγω παραγωγός
υποστήριξε ότι οι εν λόγω μικροδίσκοι διαφέρουν

Υπό τις συνθήκες αυτές, όλοι οι μικροδίσκοι 3,5"
πρέπει να θεωρούνται ως ενιαίο προϊόν για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας.

ΓΕΩΝ

( 13)

Όλοι οι παραγωγοί της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας που απήντησαν πλήρως στο ερωτηματολόγιο
της Επιτροπής και εξήγαγαν το εν λόγω προϊόν στην
Κοινότητα κατά την περίοδο της έρευνας υποστήρι
ξαν ότι αποτελούν εταιρείες που έχουν συσταθεί με
ξένες επενδύσεις, είτε υπό μορφή κοινών επιχειρή
σεων είτε με πλειοψηφική συμμετοχή ξένων επεν
δυτών. Οι εν λόγω παραγωγοί υποστήριξαν,
επομένως, ότι αναπτύσσουν δραστηριότητες σε ένα
περιβάλλον που είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιο με
εκείνο των επιχειρήσεων σε οικονομία αγοράς.
Οι εν λόγω παραγωγοί ζήτησαν, ως εκ τούτου, από
την Επιτροπή να προβεί σε χωριστά συμπεράσματα
για καθεμία επιχείρηση. Για να στηρίξουν το αίτημα
αυτό, ορισμένοι παραγωγοί υπέβαλαν έγγραφα
σχετικά με το καθεστώς τους.

Εν προκειμένω, θεωρείται ότι, όσον αφορά τις εξαγω
γές από χώρες που δεν έχουν οικονομία αγοράς, η
χωριστή μεταχείριση των επιχειρήσεων πρέπει να
παραμένει απόλυτη εξαίρεση και να εφαρμόζεται
μόνο στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι παρα
γωγοί έχουν αποδείξει ότι μπορούν να καθορίζουν
ελεύθερα τις τιμές εξαγωγής χωρίς παρέμβαση των
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κρατικών αρχών. Πράγματι, δεν είναι σκόπιμο να
καθορισθούν χωριστά περιθώρια ντάμπινγκ δεδομέ
νου ότι το κράτος, μέσω των μορφών ελέγχου που
ασκεί, θα μπορούσε να μεταβάλει τη δομή της παρα
γωγής και του εμπορίου, ούτως ώστε να επωφελείται
από το χαμηλότερο περιθώριο και έτσι να αποδυνα
μώνει την αποτελεσματικότητα κάθε μέτρου. Το
γεγονός και μόνο ότι μια χώρα έχει καθεστώς κοινής
επιχείρησης ή ότι ένας ξένος επενδυτής κατέχει την
πλειοψηφία των μετοχών, δεν αρκεί για να αιτιολο
γήσει τον καθορισμό χωριστών συμπερασμάτων ως
προς τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότη
τες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Με βάση τις
πληροφορίες που υπεβλήθησαν από όλες τις ενδιαφε
ρόμενες επιχειρήσεις, εκτός από μία, διαπιστώθηκε
ότι είτε οι κρατικές αρχές της Κίνας έχουν πλειοψη
φική συμμετοχή είτε δεν έχει αποδειχθεί η έλλειψη
επιρροής στις εμπορικές αποφάσεις των επιχειρήσεων

(14)

πωλήσεις του ενδιαφερόμενου παραγωγού στον ίδιο
εμπορικό τομέα, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατό να
διαπιστωθούν επικερδείς εγχώριες πωλήσεις του
ομοειδούς προϊόντος για τον ενδιαφερόμενο παρα
γωγό ή τους άλλους ιάπωνες παραγωγούς. Όσον
αφορά το περιθώριο κέρδους που χρησιμοποιήθηκε,
ελλείψει πληροφοριών όσον αφορά τις εγχώριες
πωλήσεις στον ίδιο εμπορικό τομέα από τον ενδιαφε
ρόμενο παραγωγό ή από άλλους ιάπωνες παραγω
γούς, η Επιτροπή προσδιόρισε τα προσωρινά συμπε
ράσματά της με βάση περιθώριο κέρδους 15 %, όπως
ανέφερε o καταγγέλλων όσον αφορά τις πωλήσεις
του ομοειδούς προϊόντος στην εγχώρια αγορά της
Ιαπωνίας Το περιθώριο αυτό θεωρείται εύλογο γι'
αυτόν τον τύπο του προϊόντος στην αγορά της Ιαπω
νίας.
( 17)

αυτών.

Διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι μια επιχείρηση, με βάση
τα άρθρα σύνδεσης και άλλα έγγραφα σχετικά με τη
σύσταση και τη λειτουργία της, η οποία ελέγχετο

πλήρως από ξένο επενδυτή, πέρα από το γεγονός ότι
είχε κερδοσκοπικό χαρακτήρα και την ελευθερία να
μεταφέρει τα κέρδη της εκτός της Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Κίνας, ήταν εντελώς ανεξάρτητη όσον
αφορά την εμπορική διαχείριση και τον καθορισμό
των τιμών εξαγωγής.
( 18)

Για έναν από τους δυο παραγωγούς της Κοινότητας
που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής,
η κανονική αξία υπολογίσθηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2423/88, με βάση την πραγματικά καταβλη
θείσα τιμή στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών πράξεων
για τις εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος.
Οι πωλήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε ικανοποι
ητικές ποσότητες προκειμένου να καταστεί δυνατή η
αρμόζουσα σύγκριση.

(19)

Οσον αφορά τον άλλο παραγωγό της Ταϊβάν, διαπι
στώθηκε ότι o όγκος των εγχώριων πωλήσεων του
ομοειδούς προϊόντος ήταν χαμηλότερος από το 5%
των εξαγωγών στην Κοινότητα του εν λόγω προϊ
όντος Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική που έχει
επιβεβαιωθεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θεωρήθηκε ότι οι εγχώριες
πωλήσεις του παραγωγού αυτού πραγματοποιήθηκαν
σε ποσότητες ανεπαρκείς για να επιτραπεί κατάλ
ληλη σύγκριση. Επομένως η κανονική αξία έπρεπε
να κατασκευασθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρα
φος 3 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2423/88 με βάση το κόστος παραγωγής του
ενδιαφερόμενου παραγωγού και, ελλείψει κατάλλη
λων στοιχείων σχετικά με τα έξοδα και τα κέρδη του
ενδιαφερόμενου παραγωγού στην εγχώρια αγορά,
λόγω των ανεπαρκών ποσοτήτων που επωλήθησαν
στην αγορά, με βάση ποσό που αντιστοιχεί στα
έξοδα πωλήσεων και κερδών και στα γενικά και διοι
κητικά έξοδα, που υπολογίσθηκε με βάση τα έξοδα
και τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τον άλλο
παραγωγό της Ταϊβάν για τις πωλήσεις του ομοει
δούς προϊόντος στην εγχώρια αγορά.

i) Κανονική αξία

Για όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες εξαγωγής καθορί
στηκαν, προσωρινά, κανονικές αξίες για όλους τους
τύπους του εν λόγω προϊόντος που εξήχθησαν στην
Κοινότητα κατά την περίοδο έρευνας.

( 15)

Μόνον ένας ιάπωνας παραγωγός υπέβαλε στοιχεία
σχετικά με τις τιμές πώλησης στην εγχώρια αγορά
και το κόστος παραγωγής τους. Μολονότι κατέστη
δυνατό κατά την επιτόπια έρευνα να επαληθευθεί το
κόστος παραγωγής που κοινοποίησε o εν λόγω παρα
γωγός, τα στοιχεία τα σχετικά με τις εγχώριες πωλή
σεις που παρεσχέθησαν στην Επιτροπή δεν ήταν
πλήρη, και δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί ικανο
ποιητική επαλήθευση των εγχώριων τιμών πώλησης.

(16)

H κανονική αξία για τον ιάπωνα παραγωγό καθορί
στηκε, επομένως με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88. Εν προκει
μένω, θεωρήθηκε ότι την πλέον εύλογη βάση συνιστά
το κόστος παραγωγής του ενδιαφερόμενου παραγω
γού συν εύλογο περιθώριο κέρδους Σύμφωνα με το
άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο ii) του εν
λόγω κανονισμού, τα έξοδα πώλησης καθώς και τα
γενικά και διοικητικά έξοδα με βάση τις εγχώριες

Λόγω ελλείψεως πληροφοριών εκ μέρους των λοιπών
ενδιαφερόμενων ιαπώνων παραγωγών, οι κανονικές
αξίες που καθορίστηκαν κατά τον τρόπο αυτό θεωρή
θηκαν ως η καλύτερη και πλέον εύλ*>γη βάση για τον
προσδιορισμό της κανονικής αξίας για τους παραγω
γούς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7
στοιχείο 6) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.
β) Ταϊβάν

Δ. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

α) Ιαπωνία

Αριθ. L 95/7
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γ) Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

εξαγωγών που πραγματοποιήθηκαν στην Κοινότητα
κατά την περίοδο της έρευνας. Για τον άλλο παρα

Δεδομένου ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν
είναι χώρα με οικονομία αγοράς, η κανονική αξία
καθορίστηκε με βάση στοιχεία που ελήφθησαν στο

γωγό της Ταϊβάν, οι εξαγωγές στην Κοινότητα κατά
την περίοδο της έρευνας των μικροδίσκων που
παρουσίαζαν «φύρα», δηλαδή των απορριπτόμενων

πλαίσιο οικονομίας αγοράς. Εν προκειμένω, o καταγ
γέλλουν είχε προτείνει να καθοριστεί η εγχώρια αξία
με βάση τις εγχώριες τιμές πωλήσεων του ομοειδούς
προϊόντος στην Ταϊβάν, δηλαδή σε χώρα με ανάλογη
οικονομία αγοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.

τον καθορισμό της τιμής εξαγωγής. Κατόπιν συμφω
νίας με τους ενδιαφερόμενους ιάπωνες παραγωγούς
οι συναλλαγές κατά τις εξαγωγές που ελήφθησαν
υπόψη κατά την περίοδο της έρευνας καλύπτει περισ
σότερο από το 75 % των συνολικών εξαγωγών στην

Ένας κινέζος παραγωγός υποστήριξε ότι η κανονική
αξία έπρεπε αντίθετα να καθοριστεί με βάση τις
τιμές στις οποίες το ομοειδές προϊόν που είχε παρα

β) Ιαπωνία

χθεί από τον παραγωγό αυτό επωλήθη στις ΗΠΑ,
όπου επωλήθησαν τα περισσότερα από τα προϊόντα
του. Εναλλακτικά, o εν λόγω παραγωγός πρότεινε
ότι, επειδή όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος είχαν
παρασχεθεί από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε
χώρες με οικονομία αγοράς, δηλαδή στις ΗΠΑ και
στο Χονγκ Κονγκ, η κανονική αξία πρέπει να κατα
σκευαστεί με βάση τα έξοδα που πραγματοποίησε o
ενδιαφερόμενος κινέζος παραγωγός ενώ τα υπόλοιπα
έξοδα πρέπει να καθοριστούν με βάση τη χώρα με
ανάλογη οικονομία αγοράς.

(22)

(23)

Εν προκειμένω, ούτε οι τιμές που εφαρμόζονται για
την εξαγωγή σε τρίτες χώρες ούτε τα έξοδα που πραγ
ματοποίησε o ενδιαφερόμενος παραγωγός δεν
πληρούν τα κριτήρια τα σχετικά με τον καθορισμό
της κανονικής αξίας, τα οποία καθορίζονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2423/88. Τα επιχειρήματα του εν λόγω παραγωγού
δεν μπορούν, συνεπώς να γίνουν αποδεκτά.
Όσον αφορά την επιλογή της χώρας με οικονομία
αγοράς, η Ταϊβάν θεωρείται ανάλογη και κατάλληλη
χώρα, λαμβανομένης υπόψη της παρουσίας πολυάριθ
μων ανταγωνιζόμενων παραγωγών για τις πωλήσεις
του εν λόγω προϊόντος. H χώρα αυτή, όπως η Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας εξαρτάται από την παροχή
ορισμένων δομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται
κατά τη διαδικασία παραγωγής. Επιπλέον, o όγκος
παραγωγής των δύο επιχειρήσεων της Ταϊβάν που
αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας ήταν αντιπρο
σωπευτικός σε σύγκριση με τον όγκο των εξαγωγών
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κοινότητα.

Επομένως η Επιτροπή καθόρισε την κανονική αξία
για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με βάση το
σταθμισμένο μέσο όρο της κανονικής αξίας που
καθορίστηκε για τους δύο ενδιαφερόμενους παραγω
γούς της Ταϊβάν.

ii) Τιμή εξαγωγής
α) Γενικά

(24)
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Για έναν παραγωγό της Ταϊβάν και για όλους τους
ενδιαφερόμενους παραγωγούς της Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Κίνας ελήφθη υπόψη το σύνολο σχεδόν των

προϊόντων, αποκλείσθηκαν από τον υπολογισμό για

Κοινότητα κατά την ίδια περίοδο.

(25)

Δεδομένου ότι όλες οι πωλήσεις κατά τις εξαγωγές
των ενδιαφερομένων ιαπώνων παραγωγών πραγματο
ποιήθηκαν σε συνδεδεμένους εισαγωγείς στην Κοινό
τητα, οι τιμές εξαγωγής των πωλήσεων αυτών κατα
σκευάστηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, με
βάση την τιμή στην οποία το εισαγόμενο προϊόν
μεταπωλήθηκε για πρώτη φορά σε ανεξάρτητο
αγοραστή στην Κοινότητα. Για την κατασκευή των
εν λόγω τιμών εξαγωγής, έγιναν προσαρμογές προκει
μένου να ληφθούν υπόψη όλα τα έξοδα που πραγμα
τοποιήθηκαν μεταξύ της εισαγωγής και της μεταπώ
λησης, καθώς και περιθώριο κέρδους 5 %, το οποίο
θεωρήθηκε προσωρινά εύλογο με βάση κέρδη που
πραγματοποιήθηκαν από τους ανεξάρτητους εισαγω
γείς στον τομέα των ηλεκτρονικών.

(26)

Ένας από τους ενδιαφερόμενους ιάπωνες παραγωγούς
αρνήθηκε να κοινοποιήσει τα στοιχεία τα σχετικά με
τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της εισα
γωγής και της μεταπώλησης όσον αφορά το δικό του
κέντρο διανομής στην Κοινότητα. Τα εν λόγω έξοδα
καθορίστηκαν, επομένως, σε συνάρτηση με τα διαθέ
σιμα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος
7 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.
Όσον αφορά τον παραγωγό αυτό, θεωρήθηκε ότι τα
έξοδα που πραγματοποίησε ένας άλλος ιάπωνας
παραγωγός, που διαθέτει παρόμοια δομή διανομής
στην Κοινότητα, αποτελούσαν την καταλληλότερη
βάση για τον καθορισμό των εν λόγω εξόδων.
O ίδιος ιάπωνας παραγωγός αρνήθηκε επίσης να
παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που εφαρ
μόζουν οι συνδεδεμένοι με αυτόν εισαγωγείς στην
Κοινότητα έναντι δύο μεγάλων ανεξάρτητων
πελατών, υποστηρίζοντας ότι οι πωλήσεις σε άλλους
πελάτες, που έχουν ήδη αναφερθεί, αντιπροσώπευαν
περισσότερο από το 80 % του συνόλου των εξαγωγών
του στην Κοινότητα. Ωστόσο, δεδομένου ότι καθένας
από τους δύο αυτούς πελάτες αντιπροσώπευε το 5 %
όλων των πωλήσεων του ενδιαφερόμενου παραγωγού
στην Κοινότητα, θεωρήθηκε ότι οι τιμές που εφαρμό
ζονται έναντι των δύο αυτών πελατών δεν είναι κατ'
ανάγκη σύμφωνες με το μέσο όρων των τιμών που
καταβλήθησαν από άλλους πελάτες στην Κοινότητα.
Υπό τις συνθήκες αυτές και σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 7 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ)
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αριθ. 2423/88, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι τιμές πώλη
σης στους δύο αυτούς πελάτες αντιστοιχούσαν στις
χαμηλότερες τιμές που διαπιστώθηκαν για τις πωλή
σεις του ενδιαφερόμενου παραγωγού στην Κοινότητα
και κατασκεύασε τις αντίστοιχες τιμές εξαγωγής με
τη μέθοδο που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη
23. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θα αποτελούσε
επιβράβευση για την άρνηση συνεργασίας.

πραγματοποιήθηκαν από τους ανεξάρτητους εισαγω
γείς στον τομέα των ηλεκτρονικών.
iii) Σύγκριση
(29)

H κανονική αξία, ανά τύπο προϊόντος, συγκρίθηκε με
την τιμής εξαγωγής του αντίστοιχου τύπου, για καθε
μία συναλλαγή χωριστά, στο ίδιο εμπορικό στάδιο
και εκ του εργοστασίου. Για την πραγματοποίηση
δίκαιης σύγκρισης, έγιναν προσαρμογές σύμφωνα με
το άρθρο 2 παράγραφοι 9 και 10 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, προκειμένου να ληφθούν
υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τη δυνατότητα
σύγκρισης των τιμών, όπως οι διαφορές ως προς τα
φυσικά χαρακτηριστικά και ως προς τα έξοδα πωλή
σεως για τα οποία υποβλήθησαν ικανοποιητικά
αποδεικτικά στοιχεία.

(30)

Όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά, για έναν
από τους δύο παραγωγούς της Ταϊβάν η κανονική
αξία προσαρμόστηκε με βάση το χαμηλότερο επίπεδο
πιστοποίησης, ήτοι τον έλεγχο της απόδοσης του
μικροδίσκου που επηρεάζει την εμπορική του αξία,
ορισμένων εξαγωγών του εν λόγω προϊόντος στην
Κοινότητα, σε σχέση με το ομοειδές προϊόν που
πωλείται στην εγχώρια αγορά.

(31)

Ένας κινέζος παραγωγός ζήτησε να προσαρμοστεί η
κανονική αξία προκειμένου να ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι οι εξαγωγές που είχε πραγματοποιήσει
στην Κοινότητα κατά την περίοδο της έρευνας συνί
σταντο μόνο σε μικροδίσκους 3,5" που δεν , είχαν
υποβληθεί σε δοκιμές πιστοποίησης. H Επιτροπή
θεώρησε το αίτημα αυτό αιτιολογημένο και εφάρ
μοσε την κατάλληλη προσαρμογή.

(32)

Όσον αφορά τις προσαρμογές για τα έξοδα πώλησης,
η κανονική αξία και οι τιμές εξαγωγής προσαρμό
στηκαν κατάλληλα ώστε να ληφθούν υπόψη τα
διάφορα στοιχεία όπως η μεταφορά, η ασφάλιση, οι
εργασίες διαφύλαξης και εκφόρτωσης, η συσκευασία,
οι όροι πληρωμών, οι μισθοί των υπαλλήλων και οι
προμήθειες.

(33)

Ένας παραγωγός της Ταϊβάν και ένας ιάπωνας παρα
γωγός ζήτησαν να γίνουν προσαρμογές της κανονι
κής αξίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα έξοδα
τεχνικής εξυπηρέτησης μετά την πώληση, που πραγ
ματοποιήθηκαν για τις εγχώριες πωλήσεις του ομοει
δούς προϊόντος. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι εν λόγω
παραγωγοί δεν υπέβαλαν αρκετά αποδεικτικά στοι
χεία σχετικά με το χαρακτήρα και το ποσό των εν
λόγω εξόδων, το αίτημα αυτό απορρίφθηκε.

Επιπλέον, o ιάπωνας παραγωγός ήταν o μόνος που
είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις εξαγωγής απ' ευθείας
σε ανεξάρτητους αγοραστές στην Κοινότητα. Οι
τιμές εξαγωγής για τις πωλήσεις αυτές καθορίστηκαν
με βάση τις πράγματι καταβληθείσες τιμές για το εν
λόγω προϊόν που επωλήθη προς εξαγωγή στην Κοινό
τητα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο
α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.
γ) Ταϊβάν

(27)

Οι τιμές εξαγωγής για τους δύο ενδιαφερόμενους
παραγωγούς της Ταϊβάν καθορίστηκαν, για τους
σκοπούς των προσωρινών συμπερασμάτων, με βάση
τις πράγματι καταβληθείσες τιμές για το προϊόν που
επωλήθη για εξαγωγή προς την Κοινότητα, κατά την
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 8 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.
δ) Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

(28)

Όλοι οι κινέζοι παραγωγοί, εκτός ενός, πραγματοποί
ησαν όλες τις πωλήσεις τους στην Κοινότητα μέσω
του Χονγκ Κονγκ. Υπό τις συνθήκες αυτές, εφόσον
οι πωλήσεις είχαν πραγματοποιηθεί απ' ευθείας στην
Κοινότητα ή μέσω του Χονγκ Κονγκ από τον παρα
γωγό αυτό, οι τιμές εξαγωγής καθορίστηκαν με βάση
τις πράγματι καταβληθείσες τιμές για το προϊόν που
επωλήθη για εξαγωγή προς την Κοινότητα.

Εφόσον οι εξαγωγές είχαν πραγματοποιηθεί μέσω
συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο Χονγκ Κονγκ σε
ανεξάρτητους αγοραστές της Κοινότητας, οι τιμές
εξαγωγής καθορίστηκαν με βάση τις τιμές εξαγωγής
στην Κοινότητα που εφαρμόζονται από την επιχεί
ρηση στο Χονγκ Κονγκ.

Εφόσον οι εξαγωγές είχαν πραγματοποιηθεί σε
συνδεδεμένους εισαγωγείς στην Κοινότητα, οι τιμές
εξαγωγής κατασκευάστηκαν με βάση την τιμή στην
οποία το εισαγόμενο προϊόν μεταπωλήθηκε για
πρώτη φορά σε ανεξάρτητους αγοραστές στην Κοινό
τητα. Για την κατασκευή της τιμής εξαγωγής, έγιναν
προσαρμογές προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλα τα
έξοδα που πραγματοποιήθκαν από τον συνδεόμενο
εισαγωγέα μεταξύ της εισαγωγής και της μεταπώ
λησης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε προσαρμογή για
να ληφθεί υπόψη περιθώριο κέρδους 5%, το οποίο
θεωρείται προσωρινά εύλογο με βάση τα κέρδη που

Αριθ. L 95/9

iv) Περιθώρια ντάμπινγκ
(34)

Από τη σύγκριση προέκυψε η ύπαρξη ντάμπινγκ,
δεδομένου ότι το περιθώριο ντάμπινγκ ισούται με τη
διαφορά μεταξύ της κανονικής αξίας που προσδιορί
στηκε και της τιμής εξαγωγής στην Κοινότητα.

Αριθ. L 95/ 10
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(35)

Για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική
σκέψη 13 καθορίστηκε γενικό περιθώριο ντάμπινγκ
για όλους τους κινέζους παραγωγούς, με εξαίρεση μια
επιχείρηση η οποία ελέγχετο πλήρως από ξένο επεν
δυτή, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 14.

(36)

O σταθμισμένος μέσος όρος των περιθωρίων ντά
μπινγκ για κάθε παραγωγό, εκφραζόμενος ως ποσο
στό της τιμής ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, έχει
ως εξής :

γωγούς και για το λόγο αυτό οι πωλήσεις τους αποτε
λούσαν πωλήσεις προς εξαγωγή των εν λόγω παραγω
γών και έπρεπε να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό
των αντίστοιχων περιθωρίων ντάμπινγκ. Ωστόσο,
δεδομένου ότι οι παραγωγοί αυτοί δεν απευθύνθηκαν
στην Επιτροπή για να ζητήσουν και να συμπληρώ
σουν το ερωτηματολόγιο που έχει καθοριστεί για το
σκοπό αυτό, δεν κατέστη δυνατόν να υπολογιστούν
χωριστά περιθώρια ντάμπινγκ.

Ιαπωνία

E. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

— Memorex :

41,3 %,

— TDK :

41,6 % ,

— Hitachi-Maxell :

37,3 %,

— Sony :

60,1 % ·

(39)

Ταϊβάν

— Megamedia :
— CIS Technology :

33,5 % ,
20,4 % ·

— Γενικό περιθώριο ντάμπινγκ : 41,5%,

(37)

35.6 % .

Όσον αφορά τους παραγωγούς της Ιαπωνίας και της
Ταϊβάν που δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της
Επιτροπής ούτε κατέστησαν γνωστές τις απόψεις
τους με άλλο τρόπο, τα περιθώριο ντάμπινγκ καθορί
στηκε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με
το άρθρο 7 παράγραφος 7 στοιχείο β) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88. Σχετικά με αυτό, θεωρή
θηκε ότι, με βάση το ποσοστό των συνολικών εισα
γωγών στην Κοινότητα που πραγματοποιείται από
τις επιχειρήσεις των ενδιαφερομένων αυτών χωρών

2423/88.

(40)

που συνεργάστηκαν στην έρευνα, τα συμπεράσματα
που συνήχθησαν όσον αφορά τις εν λόγω επιχειρή
σεις αποτελούν την καταλληλότερη βάση για τον
καθορισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ.

Πράγματι, η Επιτροπή θεώρησε ότι θα αποτελούσε
επιβράβευση για την άρνηση συνεργασίας και θα
μπορούσε να οδηγήσει σε καταστρατήγηση των
μέτρων αντιντάμπινγκ η εφαρμογή περιθωρίου ντά
μπινγκ για τους εν λόγω παραγωγούς χαμηλότερου
από το υψηλότερο περιθώριο που καθορίστηκε για
τους παραγωγούς ή τις ομάδες παραγωγών της αντί
στοιχης εξάγουσας χώρας που συνεργάστηκαν στην
έρευνα.

Επομένως είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί, για
τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς το υψηλότερο
περιθώριο ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε στην αντί
στοιχη χώρα.
(38)

Ένας ιάπωνας εξαγωγός που απάντησε στο ερωτημα
τολόγιο της Επιτροπής υποστήριξε ότι δεν παρήγαγε
ούτε επώλησε το εν λόγω προϊόν στην εγχώρια
αγορά. H Επιτροπή διαπίστωσε ότι o εξαγωγέας
αυτός αγόρασε το εν λόγω προϊόν από ιάπωνες παρα

Προκειμένου να καθοριστεί αν οι καταγγέλλοντες
αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής
κοινοτικής παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος η
Επιτροπή ζήτησε τη συνεργασία όλων των παραγω
γών που δεν υποστήριξαν την καταγγελία και είναι
γνωστό ότι ενδιαφέρονται, και έλαβε υπόψη τις
πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις
που δέχθηκαν να συνεργαστούν.
H Επιτροπή έπρεπε επίσης να λάβει υπόψη το γεγο
νός ότι ορισμένοι παραγωγοί της Κοινότητας είναι
συνδεδεμένοι με παραγωγούς των ενδιαφερομένων
χωρών εξαγωγής και ότι ορισμένοι άλλοι, μολονότι
δεν διατηρούν τέτοιες σχέσεις εισήγαγαν οι ίδιοι το
προϊόν σε τιμές ντάμπινγκ. Επομένως, η Επιτροπή
έπρεπε να αποφασίσει αν οι εν λόγω ομάδες παραγω
γών πρέπει να εξαιρεθούν από τον ορισμό της κοινο
τικής βιομηχανίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρα
φος 5 πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
— Hannv Zhuhai :
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Εν προκειμένω, σύμφωνα με την πρακτική που
ακολουθούν σταθερά τα κοινοτικά όργανα, η απαλ
λαγή των εν λόγω κοινοτικών παραγωγών πρέπει να
αποφασίζεται κατά περίπτωση, για εύλογους και
δίκαιους λόγους και λαμβανομένων υπόψη όλων των
νομικών και οικονομικών πτυχών. Τα κοινοτικά
όργανα έχουν, επανειλημμένως καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι η απαλλαγή αιτιολογείται αν οι
παραγωγοί της Κοινότητας έχουν συμμετάσχει στις
πρακτικές ντάμπινγκ, ή αν δεν έχουν υποστεί τις
επιπτώσεις των πρακτικών αυτών ή έχουν επωφελη
θεί κατά τρόπο αθέμιτο από αυτές.

(41 )

Στην παρούσα περίπτωση, όπως προέκυψε από την
έρευνα, ορισμένοι κοινοτικοί παραγωγοί, οι οποίοι
είναι συνδεδεμένοι με τους ιάπωνες παραγωγούς
πωλούν ταυτόχρονα τους μικροδίσκους 3,5" . που
παράγονται στην Κοινότητα και τους μικροδίσκους
3,5 " που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και εισά
γονται από τις μητρικές εταιρείες τους στην Ιαπωνία
μέσω των ειδικών δικτύων διανομής στην Κοινότητα.
Επιπλέον, οι τιμές των μικροδίσκων που παράγονται
στην Κοινότητα είναι ευθυγραμμισμένες με τις τιμές
των προϊόντων που εισάγονται από την Ιαπωνία,
δεδομένου ότι οι τιμές που εφρμόζονται στην κοινο
τική αγορά για όλους τους μικροδίσκους είτε παρά
γονται στην Ιαπωνία είτε στην Κοινότητα, αποφασί
ζονται από τη μητρική εταιρεία της Ιαπωνίας.
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(42)

διαστάσεων, που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ,
o εν λόγω παραγωγός αποφάσισε, εύλογα, να καλύ
ψει το δικό του πρόγραμμα πωλήσεων, κατά τη διάρ
κεια μεταβατικής περιόδου και στον απαιτούμενο
βαθμό, με τα εισαγόμενα προϊόντα. Επομένως οι
εισαγωγές αυτές πρέπει να θεωρούνται ως απαραίτη
τες για να υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και
να διασφαλίσουν εύλογο μερίδιο αγοράς όσον αφορά
τις δισκέτες νέων διαστάσεων. H πράξη αυτή αυτοά
μυνας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο για την
κάλυψη αθέμιτων οφελιών από τις πρακτικές ντά

Υπό τις συνθήκες αυτές και για τους σκοπούς των

προκαταρκτικών συμπερασμάτων, η Επιτροπή συνά
γει ότι οι εν λόγω παραγωγοί συμμετέχουν στις
πρακτικές ντάμπινγκ των μητρικών εταιρειών της
Ιαπωνίας και, μέσω του συστήματος μεταφοράς των
τιμών, όχι μόνο δεν υφίστανται τις επιπτώσεις των
πρακτικών αυτών αλλά αντίθετα επωφελούνται από
αυτές.

Επιπλέον, αν οι εν λόγω παραγωγοί είχαν συμπεριλη
φθεί στον ορισμό της κοινοτικής βιομηχανίας οι
τιμές μεταφοράς με τις οποίες εισήγαγαν αυτοί τους
εν λόγω μικροδίσκους και τα σχετικά δομικά στοι
χεία από τους συνδεδεμένους ιάπωνες παραγωγούς,
θα αλλοίωναν την οικονομική αξιολόγηση της κοινο
τικής βιομηχανίας.

μπινγκ.

(45)

Ένας ιάπωνας εξαγωγέας υποστήριξε ότι δύο καταγ
γέλλοντες παραγωγοί πρέπει να εξαιρεθούν από τον
ορισμό της «κοινοτικής βιομηχανίας», δεδομένου ότι
η συμμετοχή του κράτους στις εν λόγω επιχειρήσεις ή
o έλεγχός τους ήταν τέτοιος ώστε αυτές δεν εκτί
θεντο στις συνήθεις δυνάμεις που λειτουργούν σε μια
οικονομία αγοράς. Εν προκειμένω, η Επιτροπή παρα
τηρεί ότι η κατοχή του κεφαλαίου από το κράτος δεν
έχει σχέση με τον ορισμό της κοινοτικής βιομηχα
νίας.

(46)

Λαμβανομένων υόψη των ανωτέρω περιστάσεων,
συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι δεν υπάρ
χει κανένας λόγος να εξαιρεθεί οποιοσδήποτε από
τους καταγγέλλοντες παραγωγούς από τον ορισμό
της κοινοτικής βιομηχανίας.

(47)

Με βάση τις εν λόγω εκτιμήσεις το μερίδιο της συνο1
λικής κοινοτικής παραγωγής των εν λόγω μικροδί
σκων που κατείχαν οι καταγγέλλοντες παραγωγοί
κατά την περίοδο της έρευνας ανήλθε σε 77%
περίπου.

Επομένως συνάγεται ότι οι εν λόγω παραγωγοί
πρέπει να εξαιρεθούν από τον ορισμό της «κοινο
τικής βιομηχανίας», σύμφωνα με το άρθρο 4 παρά
γραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.

(43)

Ορισμένοι από τους καταγγέλλοντες παραγωγούς
εισήγαγαν το υπό εξέταση προϊόν από παραγωγούς
ως προς τους οποίους διαπιστώθηκε η ύπαρξη ντά
μπινγκ. H Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω παραγωγοί
και εισαγωγείς δεν συμμετέχουν στις πρακτικές ντά
μπινγκ, δεδομένου ότι οι ανεξάρτητοι εισαγωγείς δεν
έλαβαν μέρος στις πρακτικές ντάμπινγκ. Επιπλέον, το
επίπεδο των εισαγωγών που πραγματοποίησαν όλοι
οι εν λόγω παραγωγοί εκτός ενός κατά την περίοδο
έρευνας δεν υπερβαίνει χωριστά, το 7% των συνο
λικών πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην
Κοινότητα κατά την ίδια περίοδο. Ένα τόσο χαμηλό
επίπεδο εισαγωγών δεν μπορεί, επομένως να προστά
τεψε τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς από τις
επιπτώσεις του ντάμπινγκ, ούτε αντιπροσωπεύει
σημαντικό όφελος. Πράγματι, τα περιορισμένα πλεο
νεκτήματα που μπόρεσαν να αντλήσουν οι εν λόγω
παραγωγοί από τις εισαγωγές αντισταθμίζονται σε
μεγάλο βαθμό από τα μειονεκτήματα του ντάμπινγκ.

ΣΤ. ΖΗΜΙΑ

i) Σωρευτική εκτίμηση των επιπτώσεων των εισαγω
γών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
(48)

(44)
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Κατά την περίοδο της έρευνας ένας από τους καταγ
γέλλοντες παραγωγούς της Κοινότητας εισήγαγε
μικροδίσκους 3,5" καταγωγής των εν λόγω χωρών σε
ποσότητες που θεωρούνται σημαντικές, δεδομένου
ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των συνο
λικών πωλήσεων του παραγωγού αυτού στην Κοινό
τητα. Διαπιστώθηκε ότι o εν λόγω κοινοτικός παρα
γωγός ήταν ήδη καθιερωμένος στην αγορά, παρήγαγε
κατά τρόπο αποτελεσματικό δισκέτες διαστάσεων
5 '/4" και διέθετε μεγάλη πελατεία. H απόφασή του
να προβεί σε εισαγωγές οφειλόταν στην επιθυμία του
να διατηρήσει την παραδοσιακή πελατεία του όσον
αφορά τις νέες δισκέτες 3,5", δεδομένου ότι η δική
του παραγωγή όσον αφορά τις διαστάσεις αυτές ήταν
ανεπαρκής. Λόγω της απειλής που αντιπροσωπεύουν
οι χαμηλές τιμές των εισαγωγών των δισκετών νέων

Προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των εισα
γωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στην
κοινοτική βιομηχανία, η Επιτροπή εξέτασε τις
επιπτώσεις όλων των εισαγωγών που πραγματοποιή
θηκαν σε τιμές ντάμπινγκ από τις χώρες που αποτέ
λεσαν αντικείμενο της έρευνας. Για να εξετάσει κατά
πόσο είναι σκόπιμη η σώρευση των εισαγωγών
αυτών, η Επιτροπή εξέτασε τη συγκρισιμότητα του
εισαγόμενου προϊόντος από τις ενδιαφερόμενες χώρες
σε συνάρτηση με τα ακόλουθα κριτήρια : ομοιότητα
ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά, εναλλαξιμότητα
των τελικών χρήσεων, όγκος των εισαγόμενων ποσο
τήτων, ταυτόχρονος ανταγωνισμός στην Κοινότητα
μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων και μεταξύ των
προϊόντων αυτών και του ομοειδούς προϊόντος της
κοινοτικής βιομηχανίας, ομοιότητα ως προς τα
δίκτυα διανομής και την πολιτική τιμών των παραγω
γών κάθε χώρας στην κοινοτική αγορά.
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Ορισμένοι από τους ενδιαφερόμενους ιάπωνες παρα
γωγούς πρόβαλαν τον ισχυρισμό ότι για τους
σκοπούς της εκτίμησης της ζημίας οι εισαγωγές
μικροδίσκων 3,5" από την Ιαπωνία δεν έπρεπε να
εξεταστούν σωρευτικά με τις εισαγωγές από την
. Ταϊβάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεδομέ
νου ότι, οι επιπτώσεις του προϊόντος της Ιαπωνίας
στην κοινοτική αγορά ήταν εντελώς διαφορετικές ως
προς την ποιότητα του προϊόντος τον όγκο των εισα
γωγών, τον καθορισμό των τιμών και τη στρατηγική
εμπορίας. Οι εν λόγω ιάπωνες παραγωγοί υποστήρι
ξαν ότι οι εξαγωγές τους στην Κοινότητα συνίστα
νται σχεδόν αποκλειστικά σε μικροδίσκους 3,5" που
προορίζονται για το τμήμα της αγοράς των προϊό
ντων υψηλής ποιότητας και υψηλών τιμών που
φέρουν εμπορικό σήμα και, επομένως δεν ανταγωνί
ζονται τις εισαγωγές μικροδίσκων χαμηλής ποιότη
τας από την Τα'ιΜν και τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας που συγκεντρώνονται στα τμήματα αγοράς
για τα προϊόντα που πωλούνται σε χαμηλές τιμές
όπου αναπτύσσει δραστηριότητες μόνον η κοινοτική
βιομηχανία. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι οι εισαγω
γές του εν λόγω προϊόντος από την Ιαπωνία μειώθη
καν με ταχύ ρυθμό, ενώ οι εισαγωγές από τις άλλες
δύο ενδιαφερόμενες χώρες εξαγωγής αυξήθηκαν

εφαρμόζονται στην Κοινότητα από τους παραγωγούς
των επιμέρους ενδιαφερομένων χωρών. Επιπλέον, o
όγκος των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ από καθεμία από τις χώρες αυτές δεν
μπορεί να θεωρείται σε καμία περίπτωση αμελητέος

(52)

ϋ) 'Ογκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
(53)

H Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά την περίοδο της
έρευνας οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων κατα
γωγής Ιαπωνίας δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση
το τμήμα των προϊόντων που φέρουν εμπορικό σήμα,
αλλά κάλυπταν, σε σημαντικές ποσότητες τους
διάφορους τύπους μικροδίσκων 3,5" που είναι διαθέ
σιμοι στην κοινοτική αγορά, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που δεν φέρουν εμπορικό σήμα, με τις δύο
κύριες χωρητικότητες μνήμης.
Όσον αφορά τον όγκο των εισαγωγών που αποτε
λούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ιαπωνία, αυξή
θηκαν από 64,5 εκατομμύρια μονάδες το 1988 σε
116,6 εκατομμύρια μονάδες το 1990, για να ανέλθει
στο ανώτατο ύψος των 131,5 εκατομμυρίων μονάδων
το 1989. Κατά την περίοδο της έρευνας οι εισαγωγές
μειώθηκαν σε 103,6 εκατομμύρια μονάδες. H εξέλιξη
αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι
ιάπωνες παραγωγοί στράφηκαν προς την παραγωγή
στην Κοινότητα και σε άλλες τρίτες χώρες. Παρά την
κάμψη αυτή, o όγκος των εισαγωγών που αποτελούν
αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ιαπωνία εξακολουθεί
να είναι σημαντικός και, σωρευτικά, αντιπροσωπεύει
τις διπλάσιες σχεδόν εισαγωγές σε τιμές ντάμπινγκ
από τις άλλες δύο ενδιαφερόμενες χώρες. Επομένως
τα .επιχειρήματα των ιαπώνων παραγωγών πρέπει να
απορριφθούν.

(51 )

Μετά την εξέταση των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι
οι μικροδίσκοι 3,5" που εισάγονται από καθεμία από
τις ενδιαφερόμενες χώρες συγκρινόμενοι ανά τύπο,
είναι ομοειδείς ως προς όλες τις πλευρές και εναλλά
ξιμοι και διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας
εντός συγκρίσιμης περιόδου και με παρόμοιες εμπορι
κές πολιτικές. Μεταξύ των εισαγωγών αυτών καθώς
και μεταξύ αυτών και του ομοειδούς προϊόντος που
κατασκευάζει η κοινοτική βιομηχανία ασκείται
ανταγωνισμός. Διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν υπάρχει
σαφής διάκριση μεταξύ της πολιτικής τιμών που

Υπό τις συνθήκες αυτές και σύμφωνα με τη συνήθη
πρακτική που ακολουθούν τα κοινοτικά όργανα,
θεωρείται ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να εξετα
στούν σωρευτικά οι εισαγωγές από όλες τις ενδιαφε
ρόμενες χώρες.

αισθητά.

(50)
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Δεδομένου ότι o κωδικός ΣΟ στον οποίο υπάγονται
οι μικροδίσκοι 3,5" καλύπτει και άλλους μαγνητικούς
δίσκους και μη εγγεγραμμένα δομικά στοιχεία για
τους δίσκους αυτούς δεν ήταν διαθέσιμα ακριβή
στοιχεία σχετικά με τις συνολικές εισαγωγές και τη
συνολική κατανάλωση του εν λόγω προϊόντος.
Ωστόσο, οι πληροφορίες που ελήφθησαν κατά την
έρευνα δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις εκτιμήσεις
στις οποίες προέβη o καταγγέλλων όσον αφορά το
ποσοστό των μικροδίσκων 3,5" σε σχέση με τις συνο
λικές εισαγωγές από τις ενδιαφερόμενες χώρες που
υπάγονται στον εν λόγω κωδικό ΣΟ. Επιπλέον, οι
εκτιμήσεις αυτές δεν αμφισβητήθηκαν από τα άλλα
μέρη που έλαβαν μέρος στη διαδικασία. Έτσι, οι
εκτιμήσεις αυτές καθώς και τα νέα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας,
επέτρεψαν στην Επιτροπή να αξιολογήσει με τον
πρόσφορο τρόπο την κοινοτική κατανάλωση του εν
λόγω προϊόντος

Με βάση τα στοιχεία αυτά, o όγκος των εισαγωγών
στην Κοινότητα του εν λόγω προϊόντος καταγωγής
των χωρών εξαγωγής που αποτελούν αντικείμενο της
έρευνας για τις οποίες διαπιστώθηκε η εφαρμογή
πρακτικών ντάμπινγκ, ανήλθε σε 74 εκατομμύρια
μονάδες το 1988, 142 εκατομμύρια μονάδες το 1989
και 156 εκατομμύρια μονάδες το 1990 και κατά την
περίοδο της έρευνας. Επομένως, σε σχέση με το 1988
διαπιστώθηκε αύξηση μεγαλύτερη από 110%.

(54)

Αν η εξέλιξη των εισαγωγών αυτών αξιολογηθεί με
βάση τη φαινομένη κοινοτική κατανάλωση, προκύ
πτει ότι τό συνδυασμένο μερίδιο της κοινοτικής
αγοράς που κατείχαν οι ενδιαφερόμενες χώρες
εξαγωγής το οποίο ήταν ίσο προς 37,2 % το 1988,
ανήλθε σε ανώτατο όριο 43,3 % το 1989 και μειώθηκε
σε 33,8% κατά την περίοδο της έρευνας. H κάμψη
αυτή του μεριδίου αγοράς οφείλεται αποκλειστικά
στη μείωση των εισαγωγών μικροδίσκων καταγωγής
Ιαπωνίας που, από το 1989 αντικαταστάθηκαν
σταδιακά από την παραγωγή των ενδιαφερομένων
επιχειρήσεων της Ιαπωνίας σε άλλες τρίτες χώρες και
στην Κοινότητα.
iii) Τιμές των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ

(55)

Οι τιμές των προϊόντων που εισήχθησαν από τις
ενδιαφερόμενες χώρες μειώθηκαν με ταχύ ρυθμό από
το 1988. Σε πολλές περιπτώσεις, οι τιμές αυτές μειώ
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θηκαν πάνω από 75 %, ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο
από εκείνο που θα μπορούσε λογικά να αναμένεται
λόγω των επιπτώσεων των οικονομιών κλίμακας και

αύξηση της παραγωγής πρέπει, ωστόσο, να εκτιμηθεί
με βάση την πρόσφατη δημιουργία της κοινοτικής
βιομηχανίας και την αύξηση της ζήτησης για το εν

της καμπύλης εκμάθησης στη βιομηχανία αυτή.

λόγω προϊόν στην Κοινότητα. Πράγματι, η συνολική
κοινοτική αγορά ανήλθε από 170 εκατομμύρια
μονάδες το 1988 σε 249 εκατομμύρια μονάδες το

Κατά την περίοδο της έρευνας, οι τιμές αυτές ήταν
σαφώς χαμηλότερες από τις τιμές που εφαρμόζει η
κοινοτική βιομηχανία. Για τους επιμέρους παραγω
γούς των χωρών εξαγωγής που αποτέλεσαν αντικεί
μενο της έρευνας οι πωλήσεις που πραγματοποιήθη
καν σε τιμές χαμηλότερες από τις κοινοτικές καθορί
στηκαν με σύγκριση των αντίστοιχων τιμών πώλησης
στον πρώτο ανεξάρτητο αγοραστή της Κοινότητας
προς το σταθμισμένο μέσο όρο των τιμών της κοινο
τικής βιομηχανίας Γενικά, η σύγκριση πραγματοποι
ήθηκε για τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της
Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, που αποτε
λούν συνολικά το μεγαλύτερο μέρος της κοινοτικής
αγοράς του εν λόγω προϊόντος και απορρόφησαν
περισσότερο από το 75% των εν λόγω εισαγωγών

1989, σε 398 εκατομμύρια μονάδες το 1990 και σε 425
εκατομμύρια μονάδες κατά την περίοδο της έρευνας.
Έτσι, o όγκος της παραγωγής της κοινοτικής βιομη
χανίας είναι χαμηλότερος από το επίπεδο που θα
μπορούσε να είχε επιτευχθεί, και, κατά την Επιτροπή,
θα είχε επιτευχθεί αν δεν πραγματοποιούντο οι εν
λόγω εισαγωγές. Επομένως, η κοινοτική βιομηχανία
υπέστη τις επιπτώσεις της συμπίεσης της παραγωγής.
(57)

που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

H σύγκριση αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση τους
επιμέρους τύπους του εισαγόμενου προϊόντος που
ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό του ντά
μπινγκ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκρισιμό
τητα των τιμών, έγιναν προσαρμογές για να ληφθούν
υπόψη οι διαφορές ως προς τα φυσικά χαρακτηρι
στικά μεταξύ του εν λόγω προϊόντος που εισήχθη
στην Κοινότητα από την Ταϊβάν και τη Λαϊκή Δημο
κρατία της Κίνας και του προϊόντος που παρήχθη
στην Κοινότητα. Οι προσαρμογές αυτές περιγράφο
νται στις αιτιολογικές σκέψεις 30 και 31 . Επίσης
έγιναν προσαρμογές ως προς το δασμό και το περι
θώριο κέρδους του εισαγωγέα που αναφέρονται στις
αιτιολογικές σκέψεις 25 και 28, στο βαθμό που ήταν

(58)

Από τη σύγκριση προέκυψαν περιθώρια απόκλισης
τιμών για όλους σχεδόν τους παραγωγούς που αποτέ
λεσαν αντικείμενο της έρευνας O σταθμισμένος
μέσος όρος των τιμών αυτών κυμάνθηκε μεταξύ 0,5
και 16,6 % για την Ιαπωνία, 13,6 και 20,4 % για την
Ταϊβάν, και 22,02 και 34,4 % για τη Λαϊκή Δημοκρα
τία της Κίνας.

iv) Κατάσταση της κοινοτικής βιομηχανίας
α) Παραγωγή και χρησιμοποίηση της παραγωγικής
ικανότητας
H παραγωγή της κοινοτικής βιομηχανίας όσον
αφορά το εν λόγω προϊόν αυξήθηκε από 37 εκατομ
μύρια μονάδες το 1989 πρώτο έτος κατά το οποίο
όλοι οι καταγγέλλοντες παραγωγοί ανέπτυξαν
πλήρως τις δραστηριότητας τους σε 55 εκατομμύρια
μονάδες το 1990, και σε 59 εκατομμύρια μονάδες
κατά την περίοδο της έρευνας. H απόλυτη αυτή

H εν λόγω συμπίεση της παραγωγής μπορεί επίσης να
παρατηρηθεί σε σχέση με τους συντελεστές χρήσης
των εγκαταστάσεων που, κατά την περίοδο της
έρευνας ήταν ακόμη, κατά μέσο όρο, στο χαμηλό
επίπεδο του 63 %, ακόμη δε και κάτω του 50 % για
ορισμένους από τους καταγγέλοντες κοινοτικούς
παραγωγούς. Επομένως, οι συντελεστές αυτοί είναι
σαφώς χαμηλότεροι από τα επίπεδα χρησιμοποίησης
της παραγωγικής ικανότητας που θα μπορούσε να
είχε επιτύχει η κοινοτική βιομηχανία για να επωφε
ληθεί πλήρως από τις οικονομίες κλίμακας

β) Πωλήσεις; αποθέματα και μερίδια αγοράς

αυτό δυνατό.

(56)
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O όγκος των πωλήσεων του εν λόγω προϊοντος στην
Κοινότητα από την κοινοτική βιομηχανία αντιστοι
χούσε στον όγκο της παραγωγής και, επομένως,
συμπιέστηκε εξίσου. Κατά συνέπεια, τα επίπεδα των
αποθεμάτων κατά το τέλος του έτους δεν φανερώ
νουν την πραγματική τάση προς οιαδήποτε κατεύ
θυνση. Από την εξέλιξη αυτή του όγκου των πωλή
σεων, σε σύγκριση με τη φαινομένη κοινοτική κατα
νάλωση, προκύπτει ότι το μερίδιο της αγοράς παρέ
μεινε στάσιμο σε 12 % περίπου από το 1989, παρότι η
κοινοτική βιομηχανία βρισκόταν σε φάση εκκίνησης,
κατά την οποία το μερίδιο αγοράς θα μπορούσε να
είχε αυξηθεί με πολύ ταχύτερο ρυθμό.
γ) Τιμές

(59)

Οι καταγγέλλοντες κοινοτικοί παραγωγοί μείωσαν
τις τιμές τους σε επίπεδα που, γενικά, δεν επέτρεπαν
να επιτευχθεί εύλογο κέρδος και, σε ορισμένες περι
πτώσεις δεν κάλυπταν το κόστος παραγωγής Διαπι
στώθηκε ότι η κοινοτική βιομηχανία, στην προσπά
θειά της να επιτύχει κατάλληλα επίπεδα χρησιμοποί
ησης της παραγωγικής ικανότητας και μερίδιο
αγοράς μείωσε τις τιμές κατά περισσότερο από 30 %
από το 1989. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω
κάμψη των τιμών, που επιδεινώθηκε ακόμη περισσό
τερο κατά το δεύτερο ήμισυ της περιόδου έρευνας
υπερέβη τη μείωση του κόστους παραγωγής που
επιτεύχθηκε από όλους τους καταγγέλλοντες κοινοτι
κούς παραγωγούς.
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δ) Αποδοτικότητα

(60)
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σεων συνεπεσε με μια κρίσιμη φάση στην ανάπτυξη
της κοινοτικής βιομηχανίας κατά την οποία προσπα
θούσε η τελευταία να εδραιώσει τη θέση της. H κατά
σταση αυτή παρεμπόδισε την αύξησή της και έπληξε
τη βιωσιμότητά της.

Λόγω της εξέλιξης των τιμών και του κόστους παρα
γωγής καθώς και της υποχρησιμοποίησης της παρα
γωγικής ικανότητας από το 1989, όλοι σχεδόν οι
ενδιαφερόμενοι κοινοτικοί παραγωγοί υπέστησαν
απώλειες. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις η
απόδοση των πωλήσεων ήταν σαφώς ανεπαρκής για
την ανάκτηση των υψηλών επενδύσεων που είχαν
ήδη πραγματοποιηθεί για την χρηματοδότηση των
επενδύσεων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί και για
τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που ήταν
απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλισθεί η
επιβίωση σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο και
υψηλής τεχνολογίας βιομηχανικό τομέα. Από το
1989, οι απώλειες του κύκλου εργασιών στην Κοινό
τητα που υπέστη η κοινοτική βιομηχανία ανήλθαν,
κατά μέσο όρο, σε περισσότερο από 3% ετησίως.

Υπό τις συνθήκες αυτές συνάγεται το συμπέρασμα
ότι η κοινοτική βιομηχανία υφίσταται σοβαρή ζημία,
η οποία καθίσταται ιδίως φανερή από τη σύγκριση
μεταξύ της σημερινής κατάστασης που χαρακτηρίζε
ται από συμπίεση των πωλήσεων και κάμψη των
τιμών, με συνεπαγόμενη έλλειψη αποδοτικότητας,
και μιας κατάστασης στην οποία, αν δεν είχαν εφαρ
μοστεί πρακτικές ντάμπινγκ, θα μπορούσαν να είχαν
επιτευχθεί εύλογα αποτελέσματα όσον αφορά τη
χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας τα
μερίδια αγοράς και τα ποσοστά κέρδους.
Z. ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

ε) Επενδύσεις

(63)
(61 )

Οι ενδιαφερόμενοι κοινοτικοί παραγωγοί που, σε
ορισμένες περιπτώσεις είχαν ήδη παραγάγει με
αποτελεσματικότητα τις γενεές δισκετών πριν από
τους μικροδίσκους 3,5", χρηματοδότησαν υψηλές
επενδύσεις κατά την περίοδο 1987-1989 προκειμένου
να επεκτείνουν την παραγωγή του εν λόγω προϊ
όντος.
Από το 1989, όλοι σχεδόν οι καταγγέλοντες κοινοτι
κοί παραγωγοί αναγκάστηκαν να μειώσουν αισθητά
τις επενδύσεις τους αναμένοντας την αποκατάσταση
συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού στην κοινοτική
αγορά.

i) Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντι
κείμενο ντάμπινγκ
(64)

v) Συμπεράσματα σχετική με τη ζημία

(62)

Προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της κοινο
τικής βιομηχανίας ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η
βιομηχανία αυτή βρίσκεται ακόμη σε πρώτη φάση
ανάπτυξης και, επομένως, εξαρτάται από τη συνεχή
ανάπτυξη των πωλήσεων και από περαιτέρω επενδύ
σεις κεφαλαίου. Οι επενδύσεις αυτές είναι επίσης
απαραίτητες σ' αυτόν τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο
βιομηχανικό τομέα εφόσον, στο άμεσο μέλλον, θα
διατίθενται πιθανότατα στην αγορά μικροδίσκοι με
συνεχώς αυξανόμενη χωρητικότητα μνήμης. Έτσι,
για να μπορέσει η κοινοτική βιομηχανία να πραγμα
τοποιήσει τις απαιτούμενες επενδύσεις πρέπει να
επιτύχει επίπεδα παραγωγής πωλήσεων και τιμών
που παρέχουν κατάλληλο βαθμό αποδοτικότητας.
Παρότι οι οικονομικοί δείκτες όπως η παραγωγή και
οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί, όπως συμβαίνει συνήθως
για τις νέες επιχειρήσεις σε μια αναπτυσσόμενη
αγορά, η αύξηση αυτή δεν είναι αρκετή προκειμένου
η κοινοτική βιομηχανία να είναι σε θέση να επιτύχει
εύλογα επίπεδα χρησιμοποίησης της παραγωγικής
ικανότητας και μερίδια αγοράς και να επωφεληθεί
από τις οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, λόγω της
σοβαρής μείωσης των τιμών και της επακόλουθης
επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης οι
καταγγέλλοντες κοινοτικοί παραγωγοί δεν μπόρεσαν
να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες επενδύσεις
στη βιομηχανία αυτή. H μείωση αυτή των επενδύ

H Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον η σημαντική ζημία
που υπέστη η κοινοτική βιομηχανία είχε προκληθεί
από τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντά
μπινγκ και αν διάφοροι άλλοι παράγοντες θα
μπορούσαν να είχαν προκαλέσει ή να συμβάλει στη
ζημία αυτή.

Κατά την εξέταση των στοιχείων, η Επιτροπή διαπί
στωσε ότι o συνεχώς αυξανόμενος όγκος και το
υψηλό μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που αποτέλε
σαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις τρεις ενδιαφερό
μενες χώρες συνέπιπταν χρονικά με τη δυσχερή οικο
νομική κατάσταση της κοινοτικής βιομηχανίας
Λόγω του ντάμπινγκ, τα εισαγόμενα προϊόντα
επωλήθησαν στην κοινοτική αγορά σε πολύ χαμηλές
τιμές. H διαφάνεια και η ελαστικότητα των τιμών της
αγοράς αυτής οφείλονται στο γεγονός ότι o ανταγω
νισμός ασκείται, σε μεγάλο βαθμό, στο επίπεδο μιας
κατηγορίας πελατών που είναι ειδικευμένοι επαγγελ
ματίες και για τους οποίους οι διακυμάνσεις των
τιμών έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ως εκ τούτου, η
κοινοτική βιομηχανία αναγκάστηκε να μειώσει τις
τιμές της στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει
εύλογο ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής
ικανότητας και μερίδιο αγοράς H κάμψη αυτή των
τιμών προκάλεσε με τη σειρά της γενική έλλειψη
αποδοτικότητας, που εκδηλώθηκε ιδίως με τις χρημα
τοοικονομικές απώλειες που σημειώθηκαν από το
1989.

ii) Επιπτώσεις άλλων παραγόντων
(65)

H Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον άλλοι παράγοντες
πέραν των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ, είχαν προκαλέσει τη ζημία που υπέστη η
κοινοτική βιομηχανία ή είχαν συμβάλει σ' αυτήν. H
Επιτροπή, εξέτασε, ιδίως την εξέλιξη και τις επιπτώ
σεις των εισαγωγών από τις τρίτες χώρες που δεν
καλύπτονται από την παρούσα διαδικασία, και την
εξέλιξη και τις επιπτώσεις των εισαγωγών από τις
τρίτες χώρες που δεν καλύπτονται από την παρούσα
διαδικασία, και την εξέλιξη της φαινομένης κατανά
λωσης στην κοινοτική αγορά.
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Οι εισαγωγές από τις τρίτες χώρες που δεν συμπερι
λαμβάνονται στη διαδικασία αυξήθηκαν από το 1988
σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την κοινοτική
κατανάλωση και, επομένως, το αντίστοιχο μερίδιο
αγοράς μειώθηκε από 44,7 % το 1988 σε 37,9 % κατά
την περίοδο έρευνας. Περίπου το 90% των εισαγω
γών αυτών προήλθαν από τις ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ
και τη Δημοκρατία της Κορέας.
H Επιτροπή έλαβε μια ακόμη καταγγελία που
υπέβαλε η DΙSΚΜΑ σχετικά με την άσκηση πρακτι
κής ντάμπινγκ και τη ζημία που προκάλεσε η
πρακτική αυτή όσον αφορά τις εισαγωγές του εν
λόγω προϊόντος καταγωγής Χονγκ Κονγκ και της
Δημοκρατίας της Κορέας, και άρχισε την έρευνα (').
Όταν αφορά τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, πρέπει να
σημειωθεί ότι το μερίδιο αγοράς τους παρέμεινε
σχετικά σταθερό από το 1989. Με βάσή τις πληροφο
ρίες που διέθετε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της
έρευνας, δεν μπόρεσε να συναχθεί κανένα συμπέ
ρασμα όσον αφορά το επίπεδο των τιμών των εισα
γωγών αυτών.

αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση της κοινοτι
κής βιομηχανίας, στο βαθμό που οι τιμές του εν λόγω
προϊόντος που κατασκευάζεται από τις συνδεόμενες
αυτές επιχειρήσεις στην Κοινότητα είναι παρόμοιες
με τις τιμές του εισαγόμενου προϊόντος που μεταπω
λείται από αυτές. Ωστόσο, οι τυχόν αρνητικές
επιπτώσεις περιορίστηκαν και δεν ήταν δυνατόν να
προκάλεσαν τη σοβαρή ζημία που υπέστη η κοινο
τική βιομηχανία.

(69)

(70)

(68)

Για να εκτιμήσει τη ζημία, η Επιτροπή εξέτασε τις
επιπτώσεις της παραγωγής του εν λόγω προϊόντος
από τις συνδεόμενες με τους ιάπωνες παραγωγούς
επιχειρήσεις με έδρα την Κοινότητα. Εν προκειμένω,
διαπιστώθηκε ότι το μερίδιο αγοράς των προϊόντων
αυτών αυξήθηκε μόνο από 9,5% το 1988 σε 10,7%
κατά την περίοδο της έρευνας. Πράγματι, η παρα
γωγή αυτή στην Κοινότητα θα μπορούσε να έχει

(') ΕΕ αρι9. C 239 της 18. 9. 1992, σ. 4.

Κατ' αρχάς υποστηρίχθηκε ότι οι εισαγωγές του εν
λόγω προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν από
ορισμένους από τους καταγγέλλοντες κοινοτικούς
παραγωγούς προκάλεσαν ζημία στους ίδιους τους
παραγωγούς που πραγματοποίησαν εισαγωγές και
στους λοιπούς καταγγέλλοντες παραγωγούς.

Οπως ήδη προκύπτει από την αιτιολογική σκέψη 43,
μόνον ένας από τους καταγγέλλοντες παραγωγούς
εισήγαγαν σημαντικές ποσότητες μικροδίσκων 3,5"
καταγωγής των ενδιαφερομένων χωρών. O εν λόγω
παραγωγός αποφάσισε να προσφύγει στις εισαγωγές
προκειμένου να κατοχυρώσει την ανταγωνιστικότητά
του στην Κοινότητα και να διατηρήσει το μερίδιο
της αγοράς του και, επομένως δεν είναι υπεύθυνος
για τη ζημία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές
στις οποίες μεταπωλήθηκε το εισαγόμενο προϊόν από
τον παραγωγό αυτό στην Κοινότητα ήταν οι ίδιες με
τις τιμές των ομοειδών προϊόντων της ίδιας της
επιχείρησης και επιπλέον σχεδόν ίδιες με τις τιμές
που εφαρμόζουν οι λοιποί καταγγέλλοντες κοινοτι
κοί παραγωγοί.

Ωστόσο, ακόμη και αν γίνει αποδεκτό ότι οι εισαγω
γές από άλλες τρίτες χώρες εκτός εκείνων που αποτε
λούν αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας προκά
λεσαν ζημία στην κοινοτική βιομηχανία, είναι αναμ
φισβήτητο ότι η ζημία που προκάλεσαν οι εισαγωγές
που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, εξεταζόμενες
χωριστά, είναι σοβαρή.
Οσον αφορά τις μεταβολές της κατανάλωσης, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι η φαινομένη κατανάλωση
του εν λόγω προϊόντος στην Κοινότητα αυξήθηκε
κατά 150% κατά την περίοδο της έρευνας σε σχέση
με το 1988. H ζημία που υπέστη η κοινοτική βιομη
χανία δεν μπορεί, επομένως να αποδοθεί σε συρρί
κνωση της ζήτησης του εν λόγω προϊόντος στην
Κοινότητα.

Ορισμένοι παραγωγοί των τριών ενδιαφερομένων
χωρών υποστήριξαν ότι η κοινοτική βιομηχανία, για
διάφορους λόγους, ήταν υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό
για τη ζημία που υπέστη και, επομένως, η ζημία δεν
μπορεί να αποδοθεί στις εισαγωγές που αποτέλεσαν
αντικείμενο ντάμπινγκ.

Ορισμένοι από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς
της Ιαπωνίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
υποστήριξαν ότι το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθη
σαν οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ και το Χονγκ Κονγκ
στην διαδικασία διαστρεβλώνει την εκτίμηση της
ζημίας.

(67)
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(71 )

Κατά δεύτερο λόγο, υποστηρίζεται ότι η καταγγέλ
λουσα κοινοτική βιομηχανία είχε αξιολογήσει
εσφαλμένα την εμπορική ανάπτυξη και είχε επενδύ
σει στην παραγωγική ικανότητα σε πολύ προχωρη
μένο στάδιο του κύκλου παραγωγής H ικανότητα
αυτή, όταν τέθηκε σε λειτουργία, αποδείχθηκε υπερ
βολική σε σχέση με την πρακτική εξέλιξη της αγοράς
και την ήδη εδραιωμένη θέση των λοιπών προμηθευ
τών στην κοινοτική αγορά.

Εν προκειμένω, πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινοτική
βιομηχανία αύξησε την παραγωγική ικανότητα της
κατά 23 %, αν συγκριθεί η υφιστάμενη παραγωγική
ικανότητα κατά την περίοδο της έρευνας σε σχέση με
εκείνη του 1989, πρώτο έτος κατά το οποίο οι κοινο
τικοί παραγωγοί ανέπτυξαν πλήρως τις δραστηριότη
τές τους. Κατά την ίδια περίοδο, η φαινομένη κατα
νάλωση του εν λόγω προϊόντος στην Κοινότητα
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αυξήθηκε κατά 44 %, πράγμα που δείχνει, επομένως
ότι η κοινοτική βιομηχανία δεν αξιολόγησε εσφαλ
μένα την ανάπτυξη της αγοράς. Επιπλέον, η

γόμενης έλλειψης αποδοτικότητας της κοινοτικής
βιομηχανίας προξένησαν, εξεταζόμενες μεμονωμένα,
σημαντική ζημία στην κοινοτική βιομηχανία.

προϊόντος στην κοινοτική αγορά δεν 8α πρέπει
επιπλέον να εμποδίζει τις νέες αποδοτικές επιχειρή
σεις που παράγουν μικροδίσκους 3,5" να συμμετά
σχουν στην κοινοτική αγορά υπό συνθήκες θεμιτού
ανταγωνισμού, όπως συνέβη για τις προηγούμενες
διαστάσεις δισκετών.

H. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

παρουσία εδραιωμένων προμηθευτών του εν λόγω

(72)

(75)

Προκειμένου να αξιολογήσει το κοινοτικό συμφέρον,
η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη δύο βασικά στοι
χεία. Πρώτον, η εξάλειψη των στρεβλώσεων του
ανταγωνισμού που προκύπτουν από αθέμιτες εμπορι
κές πρακτικές και, κατά τον τρόπο αυτό, η αποκτά
σταση συνθηκών ανοικτού και θεμιτού ανταγωνι
σμού στην κοινοτική βιομηχανία, ανταποκρίνεται
στο στόχο των μέτρων αντιντάμπινγκ και είναι προς
το γενικό κοινοτικό συμφέρον, κατά την έννοια του
άρθρου 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης. Δεύτερον, υπό τις
ιδιαίτερες συνθήκες της παρούσας διαδικασίας, αν
δεν ληφθούν προσωρινά μέτρα, θα επιδεινωθεί η ήδη
επισφαλής κατάσταση της κοινοτικής βιομηχανίας,
που εκδηλώνεται κυρίως με την έλλειψη της αποδοτι
κότητας και τη συνεπαγόμενη μείωση των επενδύ
σεων, πράγμα που έχει αρνητικές επιπτώσεις στη
βιωσιμότητά της. Αν η κοινοτική βιομηχανία ανα
γκαστεί να σταματήσει την παραγωγή της, η Κοινό
τητα θα εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις
τρίτες χώρες σε έναν τομέα με αυξανόμενη σημασία
από τεχνολογικής πλευράς. Επιπλέον, η εξάλειψη της
κοινοτικής παραγωγής θα είχε σοβαρές συνέπειες για
τους κοινοτικούς παραγωγούς δομικών στοιχείων για
τους μικροδίσκους 3,5 ".

(76)

Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη
υπέβαλαν τα ακόλουθα επιχειρήματα :

Σύμφωνα με ένα τρίτο επιχείρημα, λόγω της έλλειψης
κατάλληλης υποστήριξης στον τομέα της στρατηγι
κής για τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος στην
αγορά, η κοινοτική βιομηχανία αναγκάστηκε να
συγκεντρώσει τις πωλήσεις στο τμήμα της αγοράς
των προϊόντων που δεν φέρουν εμπορικό σήμα και
είναι χαμηλής τιμής. Στην συγκέντρωση αυτή οφεί
λεται, κατά τους ισχυρισμούς, η επισφαλής οικονο
μική κατάσταση των κοινοτικών προϊόντων. Ωστόσο,
διαπιστώθηκε ότι οι πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος
από την κοινοτική βιομηχανία κατανέμονται δίκαια
μεταξύ των τμημάτων της κοινοτικής αγοράς προϊό
ντων με εμπορικό σήμα και χωρίς εμπορικό σήμα
και, επομένως, η εν λόγω συγκέντρωση που υποστη
ρίχθηκε δεν επιβεβαιώθηκε. Επιπλέον, οι πιέσεις που
ασκήθηκαν στις τιμές από τις εν λόγω εισαγωγές που
αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ και η συνεπαγό
μενη έλλειψη αποδοτικότητας, υποχρέωσαν την
κοινοτική βιομηχανία να μειώσει τις επενδύσεις σε

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό καθώς και να περιορίσει
τα έξοδα για τη στρατηγική πωλήσεων.
(73)

(74)
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Τέλος οι ιάπωνες παραγωγοί έθεσαν υπό αμφισβή
τηση την τεχνολογική εμπειρία και τη βιωσιμότητα
της κοινοτικής βιομηχανίας υποστηρίζοντας ότι η
βιομηχανία αυτή βρίσκεται ακόμη σαφώς σε υστέ
ρηση σε σχέση με τους καθιερωμένους ιάπωνες παρα
γωγούς όσον αφορά την τεχνολογική τελειοποίηση
της παραγωγικής διαδικασίας και την ποιότητα των
προϊόντων της. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς
αυτούς, η έρευνα απέδειξε ότι η κοινοτική βιομηχα
νία είναι ανταγωνιστική ως προς την τεχνολογία, την
ικανότητα επεξεργασίας και τις τιμές, εφόσον o αντα
γωνσιμός είναι θεμιτός και δεν διαστρεβλώνεται από
τις πρακτικές ντάμπινγκ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε
ότι, κατά την περίοδο της έρευνας το κόστος παρα
γωγής του εν λόγω προϊόντος έφεραν οι καταγγέλ
λοντες κοινοτικοί παραγωγοί με το μεγαλύτερο
ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανό
τητας ήταν χαμηλότερο από εκείνο που διαπιστώ
θηκε στην Ιαπωνία.

Υπό τις συνθήκες αυτές, για τους σκοπούς των
προκαταρκτικών συμπερασμάτων και παρά την
πιθανή ύπαρξη διαφόρων άλλων αιτιών ζημίας η
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές
που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ καταγωγής
Ιαπωνίας Ταϊβάν και Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας λόγω των χαμηλών τιμών τους του σημαντι
κού μεριδίου της κοινοτικής αγοράς και της συνεπα

i) η αύξηση των τιμών των μικροδίσκων 3,5" που
εισάγονται μετά την επιβολή μέτρων αντιντά
μπινγκ θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις επιχει
ρήσεις που ασχολούνται με την αναπαραγωγή και
για τους καταναλωτές στην Κοινότητα ·
ϊί) η λήψη τέτοιων μέτρων, που θα απέκλειε τους
προμηθευτές των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών
από την κοινοτική αγορά, θα προκαλούσε μείωση
του φάσματος και της ποιότητας της προσφοράς
καθώς και αύξηση της ζήτησης σε σχέση με την
προσφορά, δεδομένου ότι οι κοινοτικοί παρα
γωγοί δεν είναι ακόμη σε θέση να ικανοποιούν
πλήρως την προβλεπόμενη ζήτηση.

(77)

Όσον αφορά τα συμφέροντα των επιχειρήσεων
αναπαραγωγής και των καταναλωτών του εν λόγω
προϊόντος στην Κοινότητα, τα πλεονεκτήματα των
οποίων απολαύνουν πρέπει να εξετάζονται με βάση
τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που συνεπάγεται η
μη αποκατάσταση θεμιτού ανταγωνισμού. Πράγματι,
αν δεν ληφθούν μέτρα, θα απειληθεί σοβαρά η βιωσι
μότητα της κοινοτικής βιομηχανίας, της οποίας η
εξαφάνιση θα συνεπαγόταν τη μείωση της προσφο
ράς και του ανταγωνισμού, εις βάρος των επιχειρή
σεων αναπαραγωγής και των καταναλωτών.
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(78)
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H Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η αποκατάσταση
συνθηκών ανοικτού και θεμιτού ανταγωνισμού δεν
θα πρέπει να εμποδίζει τους παραγωγούς των τρίτων
χωρών να ανταγωνιστούν την κοινοτική αγορά και,
επομένως η ποιότητα και το φάσμα της προσφοράς
δεν θα πρέπει να περιοριστούν.

(82)

Παρότι η κοινοτική παραγωγή δεν επαρκεί, επί του
παρόντος, για την κάλυψη της ζήτησης του εν λόγω
προϊόντος, τα μέτρα αντιντάμπινγκ θα εξαλείψουν
απλώς τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που οφείλε
ται στις πρακτικές ντάμπινγκ και, επομένως, δεν
εμποδίζουν την κάλυψη του κενού στη ζήτηση με
προμήθειες από τρίτες χώρες σε θεμιτές τιμές. Πράγ
ματι, όταν το επίπεδο των μέτρων αντιντάμπινγκ
είναι ίσο με το περιθώριο ντάμπινγκ, αλλά χαμηλό
τερο από το ποσό που απαιτείται για την πλήρη
εξάλειψη της ζημίας εξαλείφεται μόνο το αθέμιτο
στοιχείο του πλεονεκτήματος της τιμής των
εξαγωγών. Υπό τις συνθήκες αυτές μπορεί να
εξασφαλιστεί πλήρης ανταγωνιστικότητα μεταξύ των
εξαγωγέων με βάση το πραγματικό συγκριτικό πλεο
νέκτημά τους. Στις άλλες περιπτώσεις όταν η αύξηση
της τιμής που απαιτείται για την εξάλειψη της ζημίας
είναι χαμηλότερη από το περιθώριο ντάμπινγκ, η
αύξηση της τιμής του εισαγόμενου προϊόντος περιορί
ζεται σε επίπεδο που εκφράζει θεμιτές συνθήκες

(80)

Αφού έλαβε υπόψη τα γενικά και ειδικά συμφέροντα
των ενδιαφερομένων μερών, η Επιτροπή κατέληξε
προσωρινά στο συμπέρασμα ότι, στην παρούσα περί
πτωση, η λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ θα αποκατα
στήσει θεμιτές συνθήκες ανταγωνισμού με την
εξάλειψη των επιζήμιων επιπτώσεων που προκλήθη
καν από τις πρακτικές ντάμπινγκ, θα παράσχει στην
κοινοτική βιομηχανία τη δυνατότητα διατήρησης και
ανάπτυξης της βασικής αυτής τεχνολογίας και, με τον
τρόπο αυτό, θα παράσχει ορισμένες διασφαλίσεις
στην κοινοτική βιομηχανία δομικών στοιχείων.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποίησε το
κόστος παραγωγής των δύο καταγγελλόντων παρα
γωγών που είχαν το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και
το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποίησης της παρα
γωγικής ικανότητας που υπερβαίνουν το σημερινό
μέσο όρο της κοινοτικής βιομηχανίας. Όσον αφορά
το κέρδος ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η κοινοτική
βιομηχανία, που βρίσκεται σε πρώτο στάδιο
ανάπτυξης δεν μπορεί να αναμένει περιθώρια
κέρδους ευθυγραμμισμένα προς εκείνα που αποκομί
ζουν οι ήδη καθιερωμένοι παραγωγοί των ενδιαφερο
μένων τρίτων χωρών. Υπό τις συνθήκες αυτές, θεωρή
θηκε ότι περιθώριο κέρδους 10 % επί του κύκλου των
πωλήσεων αποτελεί το ελάχιστο περιθώριο κέρδους
προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της
κοινοτικής βιομηχανίας
i

O σταθμισμένος μέσος όρος των πραγματικών τιμών
πώλησης που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της
έρευνας από την κοινοτική βιομηχανία, αυξήθηκε,
για κάθε τύπο προϊόντος κατά περίπτωση, προκειμέ
νου να επιτευχθεί το συνολικό ελάχιστο ποσοστό
κέρδους που είναι απαραίτητο. Οι τιμές που επιτεύ
χθηκαν κατά τον τρόπο αυτό συγκρίθηκαν με τις
τιμές των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο
ντάμπινγκ και χρησιμοποιήθηκαν για να καθορισθεί
η απόκλιση των τιμών, όπως προκύπτει από την
αιτιολογική σκέψη 55.

H Επιτροπή θεωρεί, επομένως ότι το συμφέρον της
Κοινότητας απαιτεί να επιβληθούν μέτρα αντιντά
μπινγκ, υπό μορφή προσωρινών δασμών, ώστε να
μην προκληθεί περαιτέρω ζημία από τις εν λόγω
εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτών τιμών, που
εκφράζονται υπό μορφή σταθμισμένου μέσου όρου
και ποσοστού της τιμής «ελεύθερο στα κοινοτικά
σύνορα», υπερέβαιναν τα περιθώρια ντάμπινγκ που
διαπιστώθηκαν για όλους τους ενδιαφερόμενους
παραγωγούς της Ταϊβάν και της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας και κυμάνθηκαν μεταξύ 5,2 % και 40,9%
για τους ιάπωνες παραγωγούς.

Θ. ΔΑΣΜΟΣ

(81 )

Για τον καθορισμό του επιπέδου του προσωρινού
δασμού, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα περιθώρια ντά
μπινγκ που διαπιστώθηκαν και το ποσό του δασμού
που είναι απαραίτητο για την εξάλειψη της ζημίας
που υπέστη η κοινοτική βιομηχανία.

H ζημία εκδηλώθηκε κυρίως υπό μορφή πραγματο
ποίησης πωλήσεων σε τιμές χαμηλότερες από τις
κοινοτικές, κάμψης των τιμών και συμπίεσης της
χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και
του μεριδίου αγοράς πράγμα που προκάλεσε έλλειψη
ή απώλεια αποδοτικότητας. Προκειμένου να εξαλει
φθεί η ζημία αυτή, η κοινοτική βιομηχανία πρέπει να
είναι σε θέση να αυξήσει τις τιμές κατά τρόπο ώστε
να πραγματοποιήσει ικανοποιητικά κέρδη χωρίς να
υποστεί απώλεια του όγκου των πωλήσεων. Για το
σκοπό αυτό, πρέπει να αυξηθούν ανάλογα οι τιμές
των εν λόγω εισαγωγών από την Ιαπωνία, την
Ταϊβάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
Προκειμένου να υπολογίσει τις απαιτούμενες αυξή
σεις της τιμής, η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να συγκρί
νει τις πραγματικές τιμές των εισαγωγών αυτών με
τις τιμές πώλησης που εκφράζουν το κόστος παραγω
γής των καταγγελλόντων κοινοτικών παραγωγών,
στο οποίο προστέθηκε κατάλληλο περιθώριο
κέρδους.

ανταγωνισμού στην κοινοτική αγορά, πράγμα που
επιτρέπει στην κοινοτική βιομηχανία να πραγματο
ποιεί πωλήσεις σε οικονομικές τιμές. Επομένως οι
δυνατότητες πρόσβασης των εξαγωγέων στην κοινο
τική αγορά δεν περιορίζονται σε καμία περίπτωση.

(79)

Αριθ. L 95/17

(83)

Στις περιπτώσεις που τα περιθώρια ντάμπινγκ που
διαπιστώθηκαν για τους μεμονωμένους παραγωγούς
και εξαγωγείς ήταν χαμηλότερα από την αντίστοιχη

Αριθ. L 95/ 18
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αύξηση των τιμών εξαγωγής που είναι απαραίτητη
για την εξάλειψη της ζημίας, όπως υπολογίσθηκαν
ανωτέρω, οι προσωρινοί δασμοί που θα επιβληθούν
πρέπει να περιοριστούν στα περιθώρια ντάμπινγκ
(84)

(85)

I. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

(86)

μέρη μπορούν να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους και
να ζητήσουν ακρόαση. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινι
στεί ότι όλα τα συμπεράσματα που εκπονήθηκαν για
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι προσω
ρινά και ενδέχεται να πρέπει να επανεξεταστούν με
σκοπό την επιβολή οριστικού δασμού που μπορεί να
προτείνει η Επιτροπή,

που καθορίστηκαν.
Για τους λόγους που αναφέρονται στις αιτιολογικές
σκέψεις 13 και 14, πρέπει να καθοριστεί ενιαίος

δασμός για όλους τους παραγωγούς της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας, με εξαίρεση μια επιχείρηση
ως προς την οποία πρέπει να καθοριστεί μεμονωμέ
νος δασμός.
Προκειμένου να καθορίσει το επίπεδο του προσωρι
νού δασμού για τους παραγωγούς των ενδιαφερομέ
νων χωρών που δεν απήντησαν στο ερωτηματολόγιο
της Επιτροπής ούτε έκαναν γνωστές τις απόψεις τους
με άλλο τρόπο, η Επιτροπή, για τους λόγους που
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 37 όσον αφορά
τα περιθώρια ντάμπινγκ, θεωρεί σκόπιμο να χρησι
μοποιήσει τα συμπεράσματα της έρευνας ως βάση
και να επιβάλει τον υψηλότερο δασμό που έχει καθο
ρισθεί για τους παραγωγούς των αντίστοιχων χωρών.
Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να καθορι
στεί περίοδος εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα
Χώρα

Ιαπωνία

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

1 . Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις
εισαγωγές μικροδίσκων 3,5 " που χρησιμοποιούνται για την
εγγραφή και αποθήκευση κωδικοποιημένων ψηφιακών
πληροφοριών υπολογιστή, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
ex 8523 20 90 (κωδικός Tarie 8523 20 90* 10), καταγωγής
Ιαπωνίας, Ταϊβάν και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
2. Το ποσοστό του δασμού που εφαρμόζεται σε τιμή
ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, πριν από την επιβολή
δασμού, έχει ως εξής:

Προϊόντα που κατασκευάζονται από

Ποσοστό του δασμοί Συμπληρωματικός
κωδικός Tarie
%

Memorex Telex Japan Ltd

Ταϊβάν
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
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5,2

8705

Hitachi-Maxell
TDK

23,4
27,8

8706
8707

Άλλες επιχειρήσεις
CIS Technology
Άλλες επιχειρήσεις
Hanny Magnetics
Άλλες επιχειρήσεις

40,9
20,4
33,5
35,6
41,5

8708
8709
8710
8711
8712

3. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχυουν για τους τελω
νειακούς δασμούς.
4. H θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα των
προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκειται
σε παροχή εγγύησης, ισοδύναμης με το ποσό του προσωρι
νού δασμού.
Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 4 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, τα ενδιαφερόμενα
μέρη μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις

τους και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή ενός
μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
κανονισμού.

Άρθρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 , 12 και 13 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, το άρθρο 1 του παρόντος κανο
νισμού εφαρμόζεται για τετράμηνη περίοδο, εκτός αν το
Συμβούλιο θεσπίσει οριστικά μέτρα πριν από τη λήξη της
περιόδου αυτής.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 1993.
Για την Επιτροπή
Leon ΒRΙΤΓΑΝ

Μέλος της Επιτροπής

21 . 4. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 95/19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 921/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Απριλίου 1993
για αναστολή του προτιμησιακού δασμού και επαναφορά του δασμού του κοινού δασμολογίου
κατά την εισαγωγή μονοανθών γαρίφαλων (standard) καταγωγής Ισραήλ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή, και εάν
για τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής οι
τιμές του εισαγόμενου προϊόντος ήταν κάτω από το εν
λόγω επίπεδο·

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου της
21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των όρων εφαρμο
γής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων προϊόντων ανθοκομίας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ,
Ιορδανίας και Μαρόκου ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3551 /88 (2), και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρμογής ενός προτιμησιακού δασμού για τα τριαντά
φυλλα με μεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος
τα μονοανθή γαρίφαλα (Standard) και τα πολυανθή γαρί
φαλα (Spray), εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώ
σεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή στην
Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1551 /91 του Συμβουλίου (3)
καθόρισε το άνοιγμα και τον τρόπο διαχειρίσεως των
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τα άνθη και
τα μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, νωπά, που κατάγονται
αντιστοίχως από την Κύπρο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και
το Ισραήλ·
ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3341 /92
θεσπίζει, αφενός μεν, ότι για ένα προϊόν και μια δοθείσα
καταγωγή, o προτιμησιακός δασμός εφαρμόζεται εάν η τιμή
του εισαγόμενου προϊόντος είναι τουλάχιστον ίση με το
85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή · ότι, αφετέρου, o
προτιμησιακός δασμός, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,
αναστέλλεται και o δασμός του κοινού δασμολογίου επανα
φέρεται για ένα προϊόν και για μια δεδομένη καταγωγή εάν :

α) κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων ημερών πώλησης οι
τιμές του εισαχθέντος προϊόντος για το 30% τουλάχι
στον των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες
τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές εισαγωγής είναι
χαμηλότερες του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παρα
γωγή ·

β) για μια περίοδο πέντε έως επτά συνεχόμενων ημερών
πώλησης, οι τιμές του εισαχθέντος προϊόντος για το
30 % τουλάχιστον των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρ
χουν διαθέσιμες τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές
εισαγωγής είναι, εναλλάξ, υψηλότερες και χαμηλότερες
(') ΕΕ αριθ. L 382 της 31 . 12. 1987, σ. 22.
(2) ΕΕ αριθ. L 311 της 17. 11 . 1988, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 336 της 20. 11 . 1992, σ. 8.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2960/92 της Επιτροπής (4) .
καθόρισε τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για τα γαρίφαλα
και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (S),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3556/88 (6), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν
λόγω καθεστώτος·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (7) χρησιμοποιούνται για να μετατραπεί το
νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων χωρών και
αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των γεωργικών
ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών· ότι οι
λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετατροπών
αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3819/92 της Επιτροπής (8) ·

ότι, με βάση τις διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 και (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συμπερά
νουμε ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο
2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 για αναστολή του προτιμησιακού δασμού για τα
μονοανθή γαρίφαλα (standard) που κατάγονται από το
Ισραήλ ■ ότι θα πρέπει να επαναφερθεί o δασμός του κοινού
δασμολογίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Για τις εισαγωγές μονοανθών γαρίφαλων (standard) κωδικός
ΣΟ ex 0603 10 53) καταγωγής Ισραήλ, o προτιμησιακός
δασμός που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3341 /92 αναστέλλεται και επαναφέρεται o δασμός του
κοινού δασμολογίου.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Απριλίου
1993.

(4)
(5)
(6)
O
(S)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

298 της 14. 10. 1992, σ. 9.
72 της 18. 3. 1988, σ. 16.
311 της 17. 11 . 1988, σ. 8.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 17.

Αριθ. L 95/20

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

21 . 4. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

21 . 4. 93

Αριθ. L 95/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 922/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Απριλίου 1993

για αναστολή του προτιμησιακού δασμού και επαναφορά του δασμού του κοινού δασμολογίου
κατά την εισαγωγή πολυανθών γαρίφαλων (spray) καταγωγής Ισραήλ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή, και εάν
για τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι
τιμές του εισαγόμενου προϊόντος ήταν κάτω από το εν
λόγω επίπεδο ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου της
21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των όρων εφαρμο
γής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων προϊόντων ανθοκομίας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ,
Ιορδανίας και Μαρόκου ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3551 /88 0, και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρμογής ενός προτιμησιακού δασμού για τα τριαντά
φυλλα με μεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος,
τα μονοανθή γαρίφαλα (Standard) και τα πολυανθή γαρί
φαλα (Spray), εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώ
σεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή στην
Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3341 /92 του Συμβουλίου (3)
καθόρισε το άνοιγμα και τον τρόπο διαχειρίσεως των
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τα άνθη και
τα μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, νωπά, που κατάγονται
αντιστοίχως από την Κύπρο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και
το Ισραήλ·
ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87
θεσπίζει, αφενός μεν, ότι για ένα προϊόν και μια δοθείσα

καταγωγή, o προτιμησιακός δασμός εφαρμόζεται εάν η τιμή
του εισαγόμενου προϊόντος είναι τουλάχιστον ίση με το
85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή · ότι, αφετέρου, o
προτιμησιακός δασμός, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,
αναστέλλεται και o δασμός του κοινού δασμολογίου επανα
φέρεται για ένα προϊόν και για μια δεδομένη καταγωγή εάν :
α) κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων ημερών πώλησης οι
τιμές του εισαχθέντος προϊόντος, για το 30 % τουλάχι
στον των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες
τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές εισαγωγής είναι
χαμηλότερες του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παρα
γωγή ·

β) για μια περίοδο πέντε έως επτά συνεχόμενων ημερών
πώλησης οι τιμές του εισαχθέντος προϊόντος για το
30% τουλάχιστον των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρ
χουν διαθέσιμες τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές
εισαγωγής είναι, εναλλάξ, υψηλότερες και χαμηλότερες
(') ΕΕ αριθ. L 382 της 31 . 12. 1987, σ. 22.
O ΕΕ αριθ. L 311 της 17. 11 . 1988, σ. 1 .
C) ΕΕ αριθ. L 336 της 20. 11 . 1992, σ. 8.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2960/92 της Επιτροπής (4)
καθόρισε τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για τα γαρίφαλα
και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3556/88 (6), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν
λόγω καθεστώτος·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (7) χρησιμοποιούνται για να μετατραπεί το
νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων χωρών και
αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των γεωργικών
ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών· ότι οι
λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετατροπών
αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3819/92 της Επιτροπής (8) *
ότι, με βάση τις διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 και (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συμπερά
νουμε ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο
2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 για αναστολή του προτιμησιακού δασμού για τα
πολυανθή γαρίφαλα (spray) που κατάγονται από το Ισραήλ ·
ότι θα πρέπει να επαναφερθεί o δασμός του κοινού δασμο
λογίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άpθpο 1

Για τις εισαγωγές πολυανθών γαρίφαλων (spray) κωδικός
ΣΟ ex 0603 10 53) καταγωγής Ισραήλ, o προτιμησιακός
δασμός που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3341 /92 αναστέλλεται και επαναφέρεται o δασμός του
κοινού δασμολογίου.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Απριλίου
1993 .

(4)
(5)
(6)
0
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

298 της 14. 10. 1992, σ. 9.
72 της 18î 3. 1988, σ. 16.
311 της 17. 11 . 1988, σ. 8.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1993, σ. 17.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 95/22

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 20 Απριλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

21 . 4. 93

21 . 4. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 95/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 923/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Απριλίου 1993

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον

τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από

Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·

ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι
σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 19ης Απριλίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3814/92 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της

28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής, που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και' ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 789/93 της Επιτρο
πής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 916/93 (5) ·
ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 789/93 της

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή, που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευτικού
ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη, καθορίζονται
στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Απριλίου
1993 .

O πάρων κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
0
0
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(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , α 4.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 7.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
79 της 1 . 4. 1993, σ. 66.
94 της 20. 4. 1993, σ. 27.

Αριθ. L 95/24

21 . 4. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (3)

1701 11 10

36,090)

1701 11 90

36,09 (')

1701 12 10

36,09(0

1701 12 90

36,09(0

1701 91 00

43,57

1701 99 10

43,57

1701 99 90

43,57 (2)

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αρι9. 837/68 της Επιτροπής
(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , το ποσό αυτό εφαρμόζεται
επίσης στη ζάχαρη που έχει ληφθεί από λευκή ζάχαρη και ακατέργαστη ζάχαρη και στην οποία έχουν προστεθεί ουσίες
εκτός των αρωματικών ή των χρωστικών.

(3) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1
της απόφασης 91 /482/EOK.
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Αριθ. L 95/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 924/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Απριλίου 1993

περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3814/92 (2), και ιδίως το άρθρο

εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα
άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, η οποία ισχύει
σήμερα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ·

ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι
σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 19η Απριλίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα,

16 παράγραφος 8,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 τόυ Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας:
ότι οι εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης έχουν
καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 768/93 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 887/93 (5) ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 768/93 στα στοιχεία που διαθέτει η
Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση του ποσού βάσεως της

ΆρSρο 1

Τα ποσά βάσεως της εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την
εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 και καθορίζεται στο παράρτημα του τροποποιημέ
νου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 768/93 τροποποιούνται
σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Απριλίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 20 Απριλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
387 της 31 . 12. 1992, α 7.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
79 της 1 . 4. 1993, σ. 14.
92 της 16. 4. 1993, σ. 42.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 1993 περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της
εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
(σε Ecu)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό βάσεως
ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη
και ανά 100 kg καθαρού βάρους "
του εν λόγω προϊόντος (')

Ποσό της επιστροφής
για 100 kg ξηράς ουσίας (')

1702 20 10
17022090
1702 30 10
170240 10
1702 60 10
1702 6090

0,4357
0,4357
—
—
—
0,4357

—
—
52,57
52,57
52,57
—

1702 90 30

—

1702 90 60

0,4357

'

52,57
—

1702 9071

0,4357

—

17029090
2106 9030
2106 90 59

0,4357
—
0,4357

—
52,57
—

·

C) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρ8ρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.
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Αριθ. L 95/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 925/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Απριλίου 1993
για τον καθορισμό των γεωργικών ισοτιμιών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ('), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 1 ,

ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3819/92 προβλέπεται ότι όταν η γεωργική ισοτιμία
προκαθορίζεται πρέπει να προσαρμόζεται στην περίπτωση
κατά την οποία η απόκλισή της από την ισχύουσα γεωργική
ισοτιμία την ημέρα κατά την οποία επέρχεται το γενεσι
ουργό αίτιο που εφαρμόζεται στο εν λόγω ποσό υπερβαίνει
τα 4 σημεία · ότι στην περίπτωση αυτή η προκαθορισμένη
γεωργική ισοτιμία προσεγγίζει την ισχύουσα ισοτιμία
μέχρις αποκλίσεως 4 σημείων · ότι πρέπει να καθοριστεί η
ισοτιμία με την οποία αντικαθίσταται η προκαθορισμένη
γεωργική ισοτιμία,

Εκτιμώντας:
Ε-,ΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι οι γεωργικές ισοτιμίες καθορίστηκαν από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 853/93 της Επιτροπής (2) ·
ότι στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3813/92 αναφέρεται ότι, όταν για μια περίοδο αναφοράς η
απόλυτη τιμή της διαφοράς μεταξύ των αποκκλίσεων των
νομισμάτων δύο κρατών μελών υπερβαίνει τα τέσσερα
σημεία, οι νομισματικές αποκκλίσεις των εν λόγω κρατών
μελών που υπερβαίνουν τα δύο σημεία ανάγονται αμέσως
σε δύο σημεία · ότι, βάσει του άρθρου 1 στοιχείο στ) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92, νοείται ως νομισματική
απόκκλιση το ποσοστό της γεωργικής ισοτιμίας που αντι
προσωπεύει η διαφορά μεταξύ της ισοτιμίας αυτής και της
αντιπροσωπευτικής ισοτιμίας της αγοράς·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς καθορίζο
νται με βάση τις περιόδους αναφοράς που καθορίζονται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3819/92 της
Επιτροπής της 28ης Δεκεμβρίου 1992 για τις λεπτομέρειες
καθορισμού και εφαρμογής των ισοτιμιών που θα χρησιμο
ποιηθούν στο γεωργικό τομέα (3) ·
ότι, λόγω των συναλλαγματικών ισοτιμιών που διαπιστώθη
καν κατά την περίοδο αναφοράς από 11 έως 20 Απριλίου
1993, πρέπει να καθοριστεί μια νέα γεωργική ισοτιμία για
τη λίρα στερλίνα και για την ισπανική πεσέτα ·

ΑρSρο 1
Οι γεωργικές ισοτιμίες καθορίζονται στο παράρτημα I.
Αρ&ρο 2

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 1 1 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3819/92, η προκαθορισμένη
γεωργική ισοτιμία αντικαθίσταται με την ισοτιμία του Ecu
για το εν λόγω νόμισμα, που εμφαίνεται στο παράρτημα II :

— πίνακας A, όταν η τελευταία αυτή ισοτιμία είναι μεγα
λύτερη από την προκαθορισμένη ισοτιμία ή
— πίνακας B, όταν η τελευταία αυτή ισοτιμία είναι μικρό
τερη από την προκαθορισμένη ισοτιμία.
ΆρSρο 3
O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 853/93 καταργείται.

ΑρSρο 4
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Απριλίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 1993.
Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 89 της 9. 4. 1993, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 17.
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Αριθ. L 95/28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Γεωργικές ισοτιμίες
1 Ecu =

48,5563

Βελγικά φράγκα ή
φράγκα Λουξεμβούργου
8,97989 Δανικές κορόνες
2,35418 Γερμανικά μάρκα
314,412
Δραχμές
166,261
Ισπανικές πεσέτες
7,89563 Γαλλικά φράγκα
0,957268 Ιρλανδικές λίρες
2 287,88
Ιταλικές λίρες
2,65256 Ολλανδικά φιορίνια
214,525
Πορτογαλικά εσκούδα
0,970726 Λίρες στερλίνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Γεωργικές ισοτιμίες προκαθορισμένες και προσαρμοσμένες

Πίνακας A

1 Ecu =
\

46,6888

Βελγικά φράγκα ή
φράγκα Λουξεμβούργου
8,63451 Δανικές κορόνες
2,26363 Γερμανικά μάρκα
302,319
Δραχμές
159,866
Ισπανικές πεσέτες
7,59195 Γαλλικά φράγκα
0,920450 Ιρλανδικές λίρες
2 199,88
Ιταλικές λίρες
2,55054 Ολλανδικά φιορίνια
206,274
Πορτογαλικά εσκούδα
0,933390 Λίρες στερλίνες

Πίνακας B

1 Ecu =

50,5795

Βελγικά φράγκα ή
φράγκα Λουξεμβούργου
9,35405 Δανικές κορόνες
2,45227 Γερμανικά μάρκα
327,513
Δραχμές
173,189
Ισπανικές πεσέτες
8,22461 Γαλλικά φράγκα
0,997154 Ιρλανδικές λίρες
2 383,21
Ιταλικές λίρες
2,76308 Ολλανδικά φιορίνια
223,464
Πορτογαλικά εσκούδα
1,01117 Λίρες στερλίνες
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Αριθ. L 95/29

II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΠΑ 93/13/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Απριλίου 1993

σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι, ειδικότερα, οι νομοθεσίες των κρατών μελών σχετικά
με τις καταχρηστικές ρήτρες των συυμβάσεων με τους κατα
ναλωτές παρουσιάζουν έντονες διαφορές *

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 1 00A,

ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε στις
συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές να μην
περιλαμβάνονται καταχρηστικές ρήτρες·

την πρόταση της Επιτροπής ('),
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι έχει σημασία να θεσπιστούν μέτρα για την προοδευτική
εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια
χρονικής περιόδου η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992 1
ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς
εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύ
θερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των
υπηρεσιών και των κεφαλαίων·
ότι οι νομοθεσίες των κρατών μελών σχετικά με τις ρήτρες
των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ του πωλητή
αγαθών ή του παρέχοντος υπηρεσίες, αφενός και του κατα
ναλωτή, αφετέρου, διαφέρουν πολύ με αποτέλεσμα να
διαφέρουν οι εθνικές αγορές πώλησης αγαθών και προσφο
ράς υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, και ότι είναι δυνατό
να εμφανιστούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των
πωλητών και των παρεχόντων υπηρεσίες ιδίως κατά την
εμπορία σε άλλα κράτη μέλη ·
(') ΕΕ αριθ. C 73 της 24. 3. 1992, σ. 7.
(2) ΕΕ αριθ. C 236 της 16. 12. 1991 , σ. 108 και
ΕΕ αριθ. C 21 της 25. 1 . 1993.
0 ΕΕ αριθ. C 159 της 17. 6. 1991 , σ. 34.

ότι, γενικά, o καταναλωτής δεν γνωρίζει τους κανόνες
δικαίου που ισχύουν στα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις
συμβάσεις που αφορούν την πώληση αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών · ότι η άγνοια αυτή μπορεί να αποθαρρύνει, να
προβεί σε αγορές αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σ' αυτά τα
κράτη μέλη ·
ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία της εσωτε
ρικής αγοράς και να διασφαλίζεται η προστασία του πολίτη
ως καταναλωτή κατά την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών

με συμβάσεις που διέπονται από την νομοθεσία κρατών
μελών διάφορων του κράτους του καταναλωτή, είναι ουσιώ
δους σημασίας να καταργηθούν οι καταχρηστικές ρήτρες ·
ότι με τον τρόπο αυτό πρόκειται να διευκολυνθούν οι πωλη
τές αγαθών και οι παρέχοντες υπηρεσίες τόσο μέσα στην
δική τους χώρα όσο και στην εσωτερική αγορά · ότι, ως εκ
τούτου, θα τονωθεί o ανταγωνισμός και θα υπάρξει έτσι
αύξηση των δυνατοτήτων επιλογής για τους πολίτες της
Κοινότητας ως καταναλωτές·
ότι στα δύο κοινοτικά προγράμματα σχετικά με την πολι
τική προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών (4) έχει
υπογραμμισθεί η σημασία της προστασίας και ενημέρωσης
των καταναλωτών από την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών
στις συμβάσεις · ότι η προστασία αυτή πρέπει να εξασφαλί

ζεται μέσω νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, είτε
εναρμονισμένων στο κοινοτικό επίπεδο είτε θεσπιζόμενων
απευθείας σ' αυτό το επίπεδο ·
(4) ΕΕ αριθ. C 92 της 25. 4. 1975, σ. 1 και
ΕΕ αριθ. C 133 της 3. 6. 1981 , σ. 1 .

Αριθ. L 95/30
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ότι σύμφωνα με την αρχή που διατυπώνεται μέσα σε αυτά
τα δύο προγράμματα υπό τον τίτλο «προστασία των οικο
νομικών συμφερόντων των καταναλωτών», οι αποκτώντες
αγαθά ή υπηρεσίες πρέπει να προστατεύονται από τις κατα
χρήσεις ισχύος εκ μέρους του πωλητή ή του παρέχοντος
υπηρεσίες ιδίως από τις συμβάσεις προσχωρήσεως και από
τον καταχρηστικό αποκλεισμό βασικών δικαιωμάτων μέσα
στις συμβάσεις ·

ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη
προστασία των καταναλωτών με τη θέσπιση ενιαίων κανό
νων σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες· ότι αυτοί οι
κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε σύμβαση που
συνάπτεται μεταξύ ενός επαγγελματία και ενός κατανα
λωτή · ότι, συνεπώς, εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία
οι συμβάσεις εργασίας, οι συμβάσεις που αφορούν κληρονο
μικά δικαιώματα, οι συμβάσεις οικογενειακού δικαίου
καθώς και οι συμβάσεις που αφορούν τη σύσταση και το
καταστατικό εταιρειών·
ότι o καταναλωτής πρέπει να απολαύει της αυτής προστα
σίας στα πλαίσια της προφορικής όσο και της γραπτής
σύμβασης, στην τελευταία δε περίπτωση, ανεξάρτητα απ' το
αν οι όροι της σύμβασης περιέχονται σε ένα ή περισσότερα
έγγραφα ·
ότι, παρ' όλα αυτά, ως έχουν σήμερα οι εθνικές νομοθεσίες,
μόνον μερική εναρμόνιση είναι δυνατή ■ ότι, ιδίως, μόνον οι
συμβατικές ρήτρες για τις οποίες δεν υπήρξε ατομική
διαπραγμάτευση αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας
οδηγίας· ότι έχει σημασία εν προκειμένω να δοθεί στα
κράτη η δυνατότητα, τηρουμένης της συνθήκης, να παρέ
χουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας στον καταναλωτή
μέσω εθνικών διατάξεων αυστηρότερων από τις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας ·
ότι οι νομοθετιές ή κανονιστικές διατάξεις των κρατών
μελών που καθορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τους όρους των
συμβάσεων με τους καταναλωτές θεωρείται ότι δεν περιέ
χουν καταχρηστικές ρήτρες · ότι, κατά συνέπεια, δεν χρειά
ζεται να υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι
ρήτρες που απηχούν νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου καθώς και αρχές ή διατάξεις διεθνών
συμβάσεων, στις οποίες έχουν προσχωρήσει τα κράτη μέλη
ή η Κοινότητα ■ ότι, γι' αυτό τον λόγο, η έκφραση «νομοθε
τικές ή κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου» που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 καλύπτει τους
κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται κατά νόμο μεταξύ των
συμβαλλομένων, εάν δεν έχει συμφωνηθεί άλλως·
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην περι
λαμβάνονται στη νομοθεσία τους καταχρηστικές ρήτρες
κυρίως εν όψει του γεγονότος ότι η παρούσα οδηγία ισχύει
και για τις επαγγελματικές δραστηριότητες δημοσίου
δικαίου ·

ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα γενικά κριτήρια εκτί
μησης του καταχρηστικού χαρακτήρα των συμβατικών
ρητρών ·

ότι η βάσει των καθορισθέντων γενικών κριτηρίων, η εκτί
μηση του καταχρηστικού χαρακτήρα των ρητρών, ιδίως στις
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επαγγελματικές δραστηριότητες δημοσίου δικαίου που
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό λαμβάνοντας υπόψη την
ταυτότητα συμφερόντων με τους χρήστες πρέπει να
συμπληρώνεται από κάποιο μέσο γενικής αξιολόγησης των
διαφόρων εμπλεκομένων συμφερόντων · ότι αυτό αποτελεί
την απαίτηση καλής πίστης· ότι, κατά την εκτίμηση της
καλής πίστης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη
διαπραγματευτική δύναμη εκατέρου των συμβαλλομένων,
στο αν o καταναλωτής παρακινήθηκε κατά οποιοδήποτε
τρόπο να αποδεχθεί τη ρήτρα και αν η παροχή των αγαθών
ή των υπηρεσιών έγινε κατόπιν ειδικής παραγγελίας του
καταναλωτή · ότι αυτή η απαίτηση μπορεί να ικανοποιηθεί
από τον επαγγελματία όταν συναλλάσσεται με έντιμο και
δίκαιο τρόπο με τον αντισυμβαλλόμενο του οποίου οφείλει
να λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα ·

ότι, για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας o κατάλογος
των ρητρών που περιέχεται στο παράρτημα είναι, κατ'
ανάγκην, ενδεικτικός και επομένως δεκτικός προσθηκών, ή
αυστηρότερης διατύπωσης ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρ
μογής αυτών των ρητρών, από τα κράτη μέλη στα πλαίσια
της νομοθεσίας τους *

ότι η φύση των αγαθών ή των υπηρεσιών πρέπει να επηρεά
ζει την εκτίμηση όσον αφορά τον καταχρηστικό χαρακτήρα
των συμβατικών ρητρών·
ότι, για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας η εκτίμηση του
καταχρηστικού χαρακτήρα δεν πρέπει να αφορά τις ρήτρες
που περιγράφουν το βασικό αντικείμενο της σύμβασης ούτε
τη σχέση ποιότητας τιμής του προμηθευομένου αγαθού ή
της παροχής· ότι το βασικό αντικείμενο' της σύμβασης και
η σχέση ποιότητας/τιμής μπορούν, ωστόσο, να λαμβάνον
ται υπόψη κατά την εκτίμηση του καταχρηστικού χαρα
κτήρα άλλων ρητρών * ότι απόρροια αυτού είναι, μεταξύ
άλλων, πως στις ασφαλιστικές συμβάσεις οι ρήτρες που
καθορίζονται ή οριοθετούν με σαφήνεια τον ασφαλιζόμενο
κίνδυνο και την υποχρέωση του ασφαλιστή δεν υπάγονται
σε αυτή την εκτίμηση εφόσον οι περιορισμοί αυτοί έχουν
ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των ασφαλίστρων που
καταβάλλει o καταναλωτής·
ότι οι συμβάσεις πρέπει να συντάσσονται με σαφή και
κατανοητό τρόπο · ότι o καταναλωτής πρέπει να έχει πράγ
ματι την ευκαιρία να λάβει γνώση όλων των ρητρών και ότι
σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να υπερισχύσει η πιο
ευνοϊκή ερμηνεία για τον καταναλωτή ·

ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
ώστε να αποφεύγεται η παρουσία καταχρηστικών ρητρών
μέσα στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτή
και επαγγελματία· ότι, εάν παρ' όλα αυτά εμφανίζονται
στις συμβάσεις καταχρηστικές ρήτρες, δεν θα δεσμεύουν
τον καταναλωτή, η δε σύμβαση θα εξακολουθεί να δεσμεύει
τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τους ίδιους όρους εάν
μπορεί να υφίσταται χωρίς τις καταχρηστικές ρήτρες ·
ότι υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις κίνδυνος άρσης της
προστασίας που παρέχει η παρούσα οδηγία στον κατανα
λωτή, ορίζοντας το δίκαιο τρίτης χώρας ως δίκαιο που
διέπει τη σύμβαση · ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να περι
ληφθούν στην οδηγία διατάξεις που θα αποσοβούν αυτόν
τον κίνδυνο·
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ότι τα άτομα η οργανισμοί που, συμφωνά με την νομοθεσία
ενός κράτους μέλους έχουν έννομο συμφέρον να προστα
τεύουν τον καταναλωτή, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
προσφυγής κατά των συμβατικών όρων που συντάσσονται
με σκοπό τη γενικευμένη χρήση μέσα στις συμβάσεις που
συνάπτονται με καταναλωτές, και ειδικά κατά των κατα
χρηστικών ρητρών, είτε ενώπιον δικαστικής αρχής είτε
ενώπιον διοικητικού οργάνου που είναι αρμόδιο να αποφα
σίζει για τις καταγγελίες ή και να κινεί τις κατάλληλες
δικαστικές διαδικασίες ■ ότι αυτή η δυνατότητα δεν συνεπά
γεται πάντως εκ των προτέρων έλεγχο των γενικών όρων
που χρησιμοποιούνται σε δεδομένο οικονομικό τομέα·

ότι οι δικαστικές αρχές και τα διοικητικά όργανα πρέπει να
διαθέτουν τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα ώστε να
θέτουν τέρμα στην εφαρμογή των καταχρηστικών ρητρών
στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές,
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και τις υποχρεώσεις των μερών, τα απορρέοντα από τη
σύμβαση.
2. Θεωρείται πάντοτε ότι η ρήτρα δεν αποτέλεσε αντικεί
μενο ατομικής διαπραγμάτευσης, όταν έχει συνταχθεί εκ
των προτέρων και όταν o καταναλωτής εκ των πραγμάτων,
δε μπόρεσε να επιρεάσει το περιεχόμενό της ιδίως στα
πλαίσια μιας σύμβασης προσχωρήσεως.
Το γεγονός ότι για ορισμένα στοιχεία κάποιας ρήτρας ή για
μια μεμονωμένη ρήτρα υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση,
δεν αποκλείει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο
υπόλοιπο μιας σύμβασης εάν η συνολική αξιολόγηση
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, παρ' όλα αυτά, πρόκειται για
σύμβαση προσχώρησης.
Εάν o επαγγελματίας ισχυρίζεται ότι για μια τυποποιημένη
ρήτρα υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση, φέρει το βάρος της
απόδειξης.

3. Το παράρτημα περιέχει ενδεικτικό και μη εξαντλητικό
κατάλογο ρητρών που είναι δυνατόν να κηρυχθούν κατα
χρηστικές.

Άρθρο 1

1 . H παρούσα οδηγία έχει αντικείμενο την προσέγγιση
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών μελών, οι οποίες αφορούν τις καταχρηστικές
ρήτρες στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ενός επαγ
γελματία και ενός καταναλωτή.

2. Οι ρήτρες της σύμβασης που απηχούν νομοθετικές ή
κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου καθώς και
διατάξεις ή αρχές διεθνών συμβάσεων στις οποίες έχουν
προσχωρήσει τα κράτη μέλη ή η Κοινότητα, ιδίως στον
τομέα των μεταφορών, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας.
H έκφραση «νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις αναγ
καστικού δικαίου» που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγρα
φος 2 καλύπτει επίσης τους κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται
κατά νόμον μεταξύ των συμβαλλομένων, εάν δεν έχει
συμφωνηθεί άλλως.
Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

α) «καταχρηστικές ρήτρες»: οι ρήτρες μιας σύμβασης όπως
αυτές ουρίζονται στο άρθρο 3 ·
β) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά
τις συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί
για σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι με τις επαγγελμα
τικές του δραστηριότητες ■
γ) «επαγγελματίας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που,
κατά τις συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία,
ενεργεί στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριό
τητας είτε δημόσια είτε ιδιωτικής.
Άρθρο 3

1 . Ρήτρα σύμβασης που δεν απετέλεσε αντικείμενο ατομι
κής διαπραγμάτευσης θεωρείται καταχρηστική όταν παρά
την απαίτηση καλής πίστης δημιουργεί εις βάρος του κατα
ναλωτή σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα

Άρθρο 4

1 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, o καταχρηστικός
χαρακτήρας μιας συμβατικής ρήτρας κρίνεται, αφού
ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή των υπηρεσιών που
αφορά η σύμβαση και όλες οι κατά τον χρόνο της σύναψης
της σύμβασης περιστάσεις που περιέβαλαν την εν λόγω
σύναψη, καθώς και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης
ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται.
2. H εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα των
ρητρών δεν αφορά ούτε τον καθορισμό του κυρίου αντικει
μένου της σύμβασης ούτε το ανάλογο ή μη μεταξύ της τιμής
και της αμοιβής αφενός και των υπηρεσιών ή αγαθών που
θα παρασχεθούν ως αντάλλαγμα, αφετέρου, εφόσον οι
ρήτρες αυτές είναι διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και
κατανοητό.
Άρθρο 5

Στην περίπτωση συμβάσεων των οποίων όλες ή μερικές
ρήτρες που προτείνονται στον καταναλωτή έχουν συνταχθεί
εγγράφως οι ρήτρες αυτές πρέπει να συντάσσονται πάντοτε
με σαφή και κατανοητό τρόπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας
για την έννοια μιας ρήτρας επικρατεί η ευνοϊκότερη για τον
καταναλωτή ερμηνεία. Αυτός o ερμηνευτικός κανόνας δεν
εφαρμόζεται στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπο
νται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.
Άρθρο 6

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις σύμφωνα με τις
οποίες οι καταχρηστικές ρήτρες σύμβασης μεταξύ επαγγελ
ματία και κατναλωτή, τηρουμένων των σχετικών όρων της
εθνικής νομοθεσίας, δεν δεσμεύουν τους καταναλωτές, ενώ
η σύμβαση εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους
εάν μπορεί να υπάρξει και χωρίς τις καταχρηστικές ρήτρες.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να
μην αίρεται η προστασία που παρέχει στον καταναλωτή η
παρούσα οδηγία, λόγω του ότι επιλέγεται, ως δίκαιο που
διέπει τη σύμβαση, δίκαιο τρίτης χώρας εάν η σύμβαση
έχει στενή σχέση με την επικράτεια των κρατών μελών.
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Αρθρο 7

1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, προς το συμφέρον των
καταναλωτών, καθώς και των ανταγωνιζόμενων επαγγελμα
τιών, να υπάρχουν τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα,
προκειμένου να πάψει η χρησιμοποίηση των καταχρηστι
κών ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτονται από έναν
επαγγελματία με καταναλωτές.
2. Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν διατάξεις που δίνουν σε
άτομα ή οργανισμούς που έχουν, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, ορισθεί ως έχοντες έννομο συμφέρον για την
προστασία των καταναλωτών, τη δυνατότητα να προσφύ
γουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ενώπιον των αρμοδίων
δικαστηρίων ή διοικητικών οργάνων, τα οποία αποφαίνο
νται για το εάν συμβατικές ρήτρες, που έχουν συνταχθεί με
σκοπό τη γενικευμένη χρήση έχουν καταχρηστικό χαρα
κτήρα και εφαρμόζουν τα κατάλληλα και αποτελεσματικά
μέσα για να πάψει η χρησιμοποίηση των ρητρών αυτών.
3. Τηρουμένης της εθνικής νομοθεσίας, οι προσφυγές που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να ασκούνται,
κατά πλειόνων επαγγελματιών, χωριστά ή από κοινού, του
αυτού επαγγελματικού τομέα ή κατά των ενώσεών τους που
χρησιμοποιούν ή συνιστούν τη χρησιμοποίηση των αυτών ή
παρόμοιων γενικών συμβατικών ρητρών.
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στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ημερομηνία, έκθεση σχετικά με
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
ΆρSρο 10

1.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις απαιτούμενες νομοθε

τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να
συμμορφωθούν με την -παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31
Δεκεμβρίου 1994. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις που
συνάπτονται με καταναλωτές μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1994.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη
μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους.
Οι λεπτομερείες διατάξεις αυτής της αναφοράς εκδίδονται
από τα κράτη μέλη.
3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το
κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
ΑρSρο 11

ΑρSρο 8

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή διατηρούν, στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία, αυστηρότερες
διατάξεις σύμφωνες προς τη συνθήκη, για να εξασφαλίζεται
μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή.

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Λουξεμβούργο, 5 Απριλίου 1993.

ΑρSρο 9

Για το Συμβούλιο

H Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο το αργότερο πέντε έτη μετά την αναφερόμενη

N. HELVEG PETERSEN

O Πρόεδρος

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

1 . Ρήτρες που έχουν σκοπό ή αποτέλεσμα :
α) να αποκλείουν ή να περιορίζουν την εκ του νόμου ευθύνη του επαγγελματία σε περίπτωση θανάτου ή
σωματικής βλάβης καταναλωτή, που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη αυτού του επαγγελματία·
6) να αποκλείουν ή να περιορίζουν κατά τρόπο ανάρμοστο εκ του νόμου τα δικαιώματα του καταναλωτή
έναντι του επαγγελματία ή άλλου συμβαλλομένου μέρους σε περίπτωση μη πλήρους ή μερικής εκτέλεσης ή
πλημμελούς εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις συμβατικές υποχρεώσεις εκ μέρους του επαγγελματία, συμπε
ριλαμβανομένης της δυνατότητας συμψηφισμού οφειλής έναντι του επαγγελματία με απαίτηση που θα είχε
αντ' αυτού·

γ) να αποκλείουν το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή, ενώ η εκτέλεση των υποχρεώσεων του επαγ
γελματία υπόκειται σε όρο, η εκπλήρωση του οποίου εξαρτάται από τη βούλησή του και μόνο·
δ) να επιτρέπουν στον επαγγελματία να παρακρατεί τα ποσά που έχει καταβάλει o καταναλωτής όταν o κατα
ναλωτής υπαναχωρώντας δεν δέχεται να συνάψει ή να εκτελέσει τη σύμβαση, χωρίς να προβλέπεται δικαί
ωμα του καταναλωτή να λάβει ισοδύναμη αποζημίωση από τον επαγγελματία όταν αυτός είναι εκείνος που
υπαναχωρεί ·
ε) να επιβάλλουν στον καταναλωτή που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του, δυσανάλογα υψηλή αποζημίωση ·
στ) να επιτρέπουν στον επαγγελματία να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά την κρίση του εάν η ίδια ευχέρεια δεν
αναγνωρίζεται στον καταναλωτή, καθώς και να επιτρέπουν στον επαγγελματία να παρακρατεί τα ποσά
που έχουν καταβληθεί για παροχές που δεν έχουν ακόμα παρασχεθεί από αυτόν στην περίπτωση που τη
σύμβαση καταγγέλλει o ίδιος o επαγγελματίας·
ζ) να επιτρέπουν στον επαγγελματία να καταγγέλλει χωρίς εύλογη προειδοποίηση σύμβαση αορίστου διαρ
κείας, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος ·

η) να παρατείνεται αυτομάτως η ισχύς σύμβασης ορισμένης διαρκείας, εν απουσία αντίθετης δήλωσης του
καταναλωτή, ενώ ως προθεσμία για τη δήλωση αυτής της βούλησης του καταναλωτή περί μη παράτασης
έχει οριστεί μια ημερομηνία απέχουσα υπερβολικά από τη λήξη της σύμβασης *
θ) να συνάγουν αμετάκλητα την εκ μέρους του καταναλωτή αποδοχή ρητρών τις οποίες δεν είχε καμία πραγ
ματική δυνατότητα να γνωρίζει πριν συνάψει τη σύμβαση ·

ι) να επιτρέπουν στον επαγγελματία να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της σύμβασης χωρίς σοβαρό λόγο o
οποίος να προβλέπεται στη σύμβαση ·
κ) να επιτρέπουν στους επαγγελματίες να τροποποιούν μονομερώς και χωρίς σοβαρό λόγο τα χαρακτηριστικά
του προς παράδοση προϊόντος ή της προς παροχήν υπηρεσίας·
λ) να προβλέπουν ότι η τιμή των αγαθών καθορίζεται κατά τη στιγμή της παράδοσης, ή να παρέχουν στον
πωλητή αγαθών ή στον παρέχοντα υπηρεσίες το δικαίωμα να αυξάνει τις τιμές του, χωρίς o καταναλωτής
να έχει, και στις δύο περιπτώσεις αντίστοιχο δικαίωμα που να του επιτρέπει να λύει τη σύμβαση στην
περίπτωση που η τελική τιμή είναι πολύ υψηλή σε σχέση με την τιμή που συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη
της σύμβασης ·

μ) να παρέχουν στον επαγγελματία το δικαίωμα να καθορίζει εάν τα εμπορεύματα που παραδίδονται ή οι
υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης ή να του παρέχουν το αποκλει
στικό δικαίωμα να ερμηνεύει μια οποιαδήποτε ρήτρα της σύμβασης·
v) να περιορίζουν την υποχρέωση του επαγγελματία να τηρεί τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι εντολο
δόχοι του ή να εξαρτά την τήρηση των υποχρεώσεών του από την τήρηση ειδικής τυπικής διαδικασίας ·
ξ) να υποχρεώνουν τον καταναλωτή να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του ενώ ταυτόχρονα o επαγγελμα
τίας δεν έχει εκπληρώσει τις δικές τους ·
o) να προβλέπουν τη δυνατότητα εκχώρησης της σύμβασης από τον επαγγελματία όταν αυτή ενδέχεται να
δημιουργεί ελάττωση των εγγυήσεων για τον καταναλωτή, χωρίς αυτός είναι σύμφωνος·
π) να καταργούν, ή να παρεμποδίζουν την προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου ή την άσκηση ενδίκων μέσων από
τον καταναλωτή, ιδίως με το να υποχρεώνουν τον καταναλωτή να καταφεύγει αποκλειστικά σε διαιτησία
μη καλυπτόμενη από νομικές διατάξεις με το να περιορίζουν μη προσηκόντως τα αποδεικτικά μέσα του
καταναλωτή, ή με το να επιβάλλουν σ' αυτόν το βάρος της απόδειξης το οποίο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο
δίκαιο, φέρει κανονικά άλλος συμβαλλόμενος.
2. Πεδίο εφαρμογής των στοιχείων ζ), ι) και X) έχει ως εξής:

α) το στοιχείο ζ) δεν αντιβαίνει στις ρήτρες με τις οποίες o προμηθευτής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λύσει σύμβαση αορίστου χρόνου μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση,
εφόσον συντρέχει βασικός λόγος αρκεί να επιβαρύνεται o επαγγελματίας με την υποχρέωση να πληροφορεί
παραχρήμα το άλλο ή τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη ·
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6) το στοιχείο ι) δεν αντιβαίνει στις ρήτρες με τις οποίες o προμηθευτής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών επιφυ
λάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί το επιτόκιο που οφείλεται από τον καταναλωτή ή που οφείλεται
σε αυτόν, ή το ποσό όλων των άλλων επιβαρύνσεων των σχετικών με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
χωρίς καμία προειδοποίηση σε περίπτωση βάσιμου λόγου, αρκεί o επαγγελματίας να επιβαρύνεται με την
υποχρέωση να πληροφορεί αμέσως το άλλο ή τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη και αυτό ή αυτά να είναι ελεύ
θερα να καταγγείλουν πάραυτα τη σύμβαση ·
Το στοιχείο λ) δεν αντιβαίνει εξάλλου στις ρήτρες με τις οποίες o επαγγελματίας επιφυλάσσεται του δικαιώ
ματος να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους μιας σύμβασης αορίστου χρόνου, εφόσον όμως θα τον βαρύ
νει η υποχρέωση να προειδοποιήσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τον καταναλωτή, o οποίος και
παραμένει ελεύθερος να καταγγείλει τη σύμβαση ·
γ) τα στοιχεία ζ), ι) και λ) δεν εφαρμόζονται όταν πρόκειται για :
— συναλλαγές που αφορούν κινητές αξίες και προϊόντα ή υπηρεσίες η τιμή των οποίων υπόκεινται στις
διακυμάνσεις επιτοκίου της χρηματαγοράς που δεν ελέγχει o επαγγελματίας
— συμβάσεις αγοράς ή πώλησης συναλλάγματος, ταξιδιωτικών επιταγών ή διεθνών ταχυδρομικών ενταλμά
των που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα ·
δ) το στοιχείο λ) δεν αντιβαίνει στις ρήτρες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της τιμής, εφόσον οι ρήτρες αυτές
είναι νόμιμες και o τρόπος μεταβολής της τιμής περιγράφεται επακριβώς.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Μαρτίου 1993

που εγκρίνει το ισπανικό πρόγραμμα ενίσχυσης του γεωργικού εισοδήματος για τους κατό
χους γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Εστρεμαδούρα (περιοχές Don Benito, Puebla de
Alcocer, Castuera, Trujillo και Logrosán)
(93/221 /EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 768/89 του Συμβουλίου της 21ης
Μαρτίου 1989 για τη θέσπιση καθεστώτος μεταβατικών
ενισχύσεων του γεωργικού εισοδήματος ('), και ιδίως το
άρθρο 7 παράγραφος 3,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/89 της Επιτροπής της 19ης
Δεκεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής του καθεστώτος μεταβατικών ενισχύσεων του
γεωργικού εισοδήματος (2), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1110/91 (3), και ιδίως το άρθρο 10
παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:

ότι, στις 4 Μαρτίου 1993, οι ισπανικές αρχές κοινοποίησαν
στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να καθιερώσουν ένα
πρόγραμμα ενίσχυσης του γεωργικού εισοδήματος για τους
κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Εστρεμαδούρα
(περιοχές Don Benito, Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo και
Logrosán) *
ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
768/89 και με τους όρους εφαρμογής τους, και ιδίως με τους
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο του προαναφερθέντος κανονισμού ·
ότι, στις 22 Μαρτίου 1993, έγινε διαβούλευση με την
επιτροπή διαχείρισης ενισχύσεων του γεωργικού εισοδήμα
τος για τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση μέτρα ·
ότι, στις 23 Μαρτίου 1993, έγινε διαβούλευση με την
επιτροπή του ΕΓΤΠΕ για τα μέγιστα ποσά που θα μπορού

C) ΕΕ αριθ. L 84 της 29. 3. 1989, σ. 8.
(2) ΕΕ αριθ. L 371 της 20. 12. 1989, α 17.
C) ΕΕ αριθ. L 110 της 1 . 5. 1991 , σ. 72.

σαν να επιβαρύνουν ετησίως τον κοινοτικό προϋπολογισμό
από την έγκριση αυτού του προγράμματος
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

H Επιτροπή εγκρίνει με την παρούσα απόφαση το
πρόγραμμα ενίσχυσης του γεωργικού εισοδήματος για τους
κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Εστρεμαδούρα
(Don Benito, Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo και Logrosán)
που της κοινοποιήθηκε από τις ισπανικές αρχές στις 4
Μαρτίου 1993 .
Άρθρο 2

Τα μέγιστα ποσά που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν
ετησίως τον κοινοτικό προϋπολογισμό από την απόφαση
αυτή είναι τα ακόλουθα :
με Ecu)
1993

4 260000

1994

3 621 000

1995

2 982 000

1996

2 343 000

1997

1 704000

Άρθρο 3
H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 26 Μαρτίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

\

Αριθ. L 95/36

21 . 4. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Μαρτίου 1993
που εγκρίνει το ισπανικό πρόγραμμα ενίσχυσης του γεωργικού εισοδήματος για τους κατό
χους γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Καστίλη-La Mancha
(93/222/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Έχοντας υπόψη :
Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 768/89 του Συμβουλίου της 21ης
Μαρτίου 1989 για τη θέσπιση καθεστώτος μεταβατικών
ενισχύσεων του γεωργικού εισοδήματος ('), και ιδίως το
άρθρο 7 παράγραφος 3,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/89 της Επιτροπής της 19ης
Δεκεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής του καθεστώτος μεταβατικών ενισχύσεων του
γεωργικού εισοδήματος (2), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1110/91 (3), και ιδίως το άρθρο 10
παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:

ότι, στις 17 Φεβρουαρίου 1993, οι ισπανικές αρχές κοινοποί
ησαν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να καθιερώσουν ένα
πρόγραμμα ενίσχυσης του γεωργικού εισοδήματος για τους
κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Καστίλη-La
Mancha· ότι η Επιτροπή έλαβε εκ μέρους των ισπανικών
αρχών συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με αυτό το
πρόγραμμα στις 5 Μαρτίου 1993 ·

H Επιτροπή εγκρίνει με την παρούσα απόφαση το
πρόγραμμα ενίσχυσης του γεωργικού εισοδήματος για τους
κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Καστίλη-La
Mancha που της κοινοποιήθηκε από τις ισπανικές αρχές στις
17 Φεβρουαρίου 1993.
Άρθρο 2
Τα μέγιστα ποσά που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν
ετησίως τον κοινοτικό προϋπολογισμό από την απόφαση
αυτή είναι τα ακόλουθα :
(σε Ecu)
1993

1 328 000

1994

1 129 000

1995

929 000

Άρθρο 3

ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
768/89 και με τους όρους εφαρμογής τους, και ιδίως με τους
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο του προαναφερθέντος κανονισμού ·

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ότι, στις 22 Μαρτίου 1993, έγινε διαβούλευση με την
επιτροπή διαχείρισης ενισχύσεων του γεωργικού εισοδήμα
τος για τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση μέτρα ■

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 1993.

ότι, στις 23 Μαρτίου 1993, έγινε διαβούλευση με την
επιτροπή του ΕΓΤΠΕ για τα μέγιστα ποσά που θα μπορού
σαν να επιβαρύνουν ετησίως τον κοινοτικό προϋπολογισμό
από την έγκριση αυτού του προγράμματος,

(') ΕΕ αριθ. L 84 της 29. 3. 1989, σ. 8.
0 ΕΕ αριθ. L 371 της 20. 12. 1989, σ. 17.
(3) ΕΕ αριθ. L 110 της 1 . 5. 1991 , σ. 72.

Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Μαρτίου 1993

που εγκρίνει το ισπανικό πρόγραμμα ενίσχυσης του γεωργικού εισοδήματος για τους κατό
χους γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Andalusia
(93/223/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 768/89 του Συμβουλίου της 21ης
Μαρτίου 1989 για τη θέσπιση καθεστώτος μεταβατικών
ενισχύσεων του γεωργικού εισοδήματος 0), και ιδίως το
άρθρο 7 παράγραφος 3,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/89 της Επιτροπής της 19ης
Δεκεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής του καθεστώτος μεταβατικών ενισχύσεων του
γεωργικού εισοδήματος 0, όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1110/91 (3), και ιδίως το άρθρο 10
παράγραφος 3,

ΆρSρο 1

H Επιτροπή εγκρίνει με την παρούσα απόφαση το
πρόγραμμα ενίσχυσης του γεωργικού εισοδήματος για τους
κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Andalusia που
της κοινοποιήθηκε από τις ισπανικές αρχές στις 9 Μαρτίου
1993.

ΆρΒρο 2

Τα μέγιστα ποσά που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν
ετησίως τον κοινοτικό προϋπολογισμό από την απόφαση
αυτή είναι τα ακόλουθα :
(σε Ecu)

Εκτιμώντας:
ότι, στις 9 Μαρτίου 1993, οι ισπανικές αρχές κοινοποίησαν
στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να καθιερώσουν ένα
πρόγραμμα ενίσχυσης του γεωργικού εισοδήματος για τους
κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Andalusia ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
768/89 και με τους όρους εφαρμογής τους και ιδίως με τους
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο του προαναφερθέντος κανονισμού ·
ότι, στις 22 Μαρτίου 1993, έγινε διαβούλευση με την
επιτροπή διαχείρισης ενισχύσεων του γεωργικού εισοδήμα
τος για τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση μέτρα ■
ότι, στις 23 Μαρτίου 1993, έγινε διαβούλευση με την
επιτροπή του ΕΓΤΠΕ για τα μέγιστα ποσά που θα μπορού
σαν να επιβαρύνουν ετησίως τον κοινοτικό προϋπολογισμό
από την έγκριση αυτού του προγράμματος,

(') ΕΕ αριθ. L 84 της 29. 3. 1989, σ. 8.
O ΕΕ αριθ. L 371 της 20. 12. 1989, σ. 17.
(3) ΕΕ αριθ. L 110 της 1 . 5. 1991, σ. 72.

1993

6 023 000

1994

5 119 000

1995

4 216 000

1996

1997

3 312 000

,

2 409 000

ΑρSρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξελλες, 26 Μαρτίου 1993.

Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Μαρτίου 1993

για συμπλήρωση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για παροχή κοινοτικής διαρθρωτικής
βοήθειας για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και δασοκο
μικών προϊόντων στη Γερμανία (χωρίς τα πέντε νέα ομοσπονδιακά κράτη)
(Το κείμενο στη γερμανική γλώσοα είναι το μόνο αυθεντικό)
(93/224/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 του Συμβουλίου της 29ης
Μαρτίου 1990 για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης
και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (2),
και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας :

ότι, με την απόφαση 92/78/EOK (3), η Επιτροπή ενέκρινε το
κοινοτικό πλαίσιο στήριξης παροχής κοινοτικής βοήθειας
για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας
των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων στη Γερμανία
(χωρίς τα πέντε νέα ομοσπονδιακά κράτη) ·
ότι η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας υπέβαλε στις 6 Μαρτίου και στις 8 Απριλίου 1992
δύο τομεακά σχέδια για τον εκσυγχρονισμό των των συνθη
κών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων
σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
866/90 ·

ότι τα σχέδια που υπέβαλε το εν λόγω κράτος μέλος περιέ
χουν περιγραφή των καίριων σημείων των σχεδίων κάθε
τομέα, καθώς και στοιχεία για την εκτιμούμενη συμμετοχή
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Προσανατολισμού·
ότι η επιτροπή παρακολούθησης που είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ)

αριθ. 866/90 και (ΕΟΚ) αριθ. 867/90, έλαβε απόφαση
σχετικά με τις αλλαγές του προγράμματος χρηματοδότησης
του κοινοτικού πλαισίου στήριξης·

ότι οι αποφάσεις της ανωτέρω επιτροπής καθώς και η
αναστολή των μεταφερομένων και επιπρόσθετων μέσων του
προϋπολογισμού, απαιτούν την εκπόνηση ενός χρηματοδο
τικού πλαισίου υπό μορφή δημοσιονομικής βοήθειας εκ
μέρους της Κοινότητας·

ότι το εν λόγω κοινοτικό πλαίσιο στήριξης θεσπίστηκε σε
συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, με βάση την
έννοια της εταιρικής σχέσης που ορίζεται στο άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 της 24ης Ιουνίου 1988 περί
της αποστολής των διαρθρωτικών ταμείων και της αποτελε
σματικότητάς τους καθώς και περί του μεταξύ αυτών συντο
νισμού των παρεμβάσεών τους και συντονισμού με τις
(') ΕΕ αριθ. L 91 της 6. 4. 1990, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 353 της 17. 12. 1990, σ. 23 .
(3) ΕΕ αριθ. L 31 της 7. 2. 1992, σ. 38.

παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των
άλλων χρηματοδοτικών μέσων (4) ·

ότι όλα τα μέτρα που απαρτίζουν το κοινοτικό πλαίσιο
στήριξης είναι σύμφωνα με την απόφαση 90/342/EOK της
Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 1990 περί των κριτηρίων επιλο
γής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν πραγματοποι
ούνται επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίη
σης και εμορίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊό
ντων (5) ·

ότι η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχό
μενο συμμετοχής και άλλων δανειοδοτικών μέσων στη

χρηματοδότηση του εν λόγω κοινοτικού πλαισίου στήριξης
σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία
τους ·

ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου
1988 για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων
των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους καθώς
και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ
σεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών οργά
νων (6), η απόφαση της Επιτροπής για την κατάρτιση του
κοινοτικού πλαισίου στήριξης, θα διαβιβασθεί στο κράτος
μέλος ως δήλωση προθέσεων ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88, η ανάληψη δηνοσιονομικών
υποχρεώσεων υπό μορφή συμμετοχής των διαρθρωτικών
ταμείων στη χρηματοδότηση δράσεων καλυπτόμενων από
το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης θα γίνει βάσει μεταγενέστε
ρων αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες θα εγκριθούν
οι σχετικές δράσεις ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Γεωργικών Διαρ
θρώσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

Εγκρίνεται η προσθήκη στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για
παροχή κοινοτικής διαρθρωτικής βοήθειας για τη βελτίωση
των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών
και δασοκομικών προϊόντων στη Γερμανία (χωρίς τα πέντε
νέα ομοσπονδιακά κράτη) με ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου
1991 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1993.
(4) ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 9.
(5) ΕΕ αριθ. L 163 της 29. 6. 1990, σ. 71 .
(") ΕΕ αριθ. L 374 της 31 . 12. 1988, σ. 1 .
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H Επιτροπή δηλώνει ότι προτίθεται να συμβάλει στην εφαρ
μογή του κοινοτικού πλαισίου στήριξης σύμφωνα με τις
αναλυτικές διατάξεις αυτού και τις κατευθυντήριες οδηγίες
των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων χρηματοδοτικών
μέσων.

Άρθρο 2
Τα ουσιαστικά στοιχεία αυτής της προσθήκης στο κοινο
τικό πλαίσο στήριξης είναι :

α) δήλωση των βασικών προτεραιοτήτων για κοινή δράση
στους ακόλουθους τομείς:
1 , δασοκομικά προϊόντα
2, κρέατα
3, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
4, σιτηρά
5, οίνος και αλκοολούχα ποτά

6, οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβανομένων των φρουτο
χυμών)
7, ανθοκομία και φυτά διακόσμησης
8, σπόροι προς σπορά και
9, γεώμηλα·
6) ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχέδιο όπου αναφέρονται
λεπτομερώς σε σταθερές τιμές 1933, το συνολικό κόστος
των προτεραιοτήτων σε όλους τους τομείς για την κοινή
δράση της Κοινότητας και του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους ύψους 460 717 555 Ecu για ολόκληρη την περίοδο
και οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις που προβλέπονται για
δημοσιονομική βοήθεια από την Κοινότητα κατανεμη
μένη ως εξής:
î

Αριθ. L 95/39
(σε Ecu)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

δασοκομικά προϊόντα
κρέατα
γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
σιτηρά
οίνος και αλκοολούχα ποτά
οπωροκηπευτικά
(συμπεριλαμβανο
μένων των φρουτοχυμών)
7, ανθοκςμία και φυτά διακόσμησης
8, σπόροι προς σπορά
9, γεώμηλα
Σύνολο

633 128
14782 702
10079 462
2 314677
1 319 761

18 159 355
3 185 833
606 093
10 695 567
61 776 578

Το ποσό που υπολείπεται και αντιστοιχεί στη συμμετοχή
του κράτους μέλους (65 466 035 Ecu για το δημόσιο τομέα
και 333 475 141 Ecu για τον ιδιωτικό τομέα) μπορεί να καλυ

φθεί εν μέρει με κοινοτικά δάνεια από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και τα υπόλοιπα δανειοδοτικά μέσα.
ΆρSρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας.
Βρυξέλλες 29 Μαρτίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 95/40
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Μαρτίου 1993

για την τροποποίηση της έβδομης απόφασης 85/356/EOK του Συμβουλίου για την ισοδυνα
μία των σπόρων που παράγονται σε τρίτες χώρες
(93/225/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
την έβδομη απόφαση 85/356/EOK του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1985 για την ισοδυναμία των σπόρων που παρά
γονται σε τρίτες χώρες ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 92/519/EOK της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 4,

ΆρSρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 85/356/EOK τροποποιείται ως
εξής:
Στις στήλες 3, 4 και 5 του τμήματος του πίνακα που
αφορά την Τουρκία, στο μέρος I σημείο 2, μετά την περί
πτωση «Beta vulgaris», προστίθενται οι ακόλουθες περι
πτώσεις :

Εκτιμώντας:
3

ότι στην απόφαση 85/356/EOK το Συμβούλιο καθόρισε ότι
οι σπόροι προς σπορά ορισμένων ειδών, οι οποίοι παράγον
ται στην Τουρκία, είναι ισοδύναμοι με τους αντίστοιχους
σπόρους που παράγονται στην Κοινότητα ·
ότι η εξέταση των κανόνων και του τρόπου εφαρμογής
αυτών στην Τουρκία απέδειξε ότι, για τον αραβόσιτο και
τον ηλίανθο, οι όροι που διέπουν τους σπόρους συγκομίζο
νται και ελέγχονται στη χώρα αυτή παρέχουν, όσον αφορά
τα χαρακτηριστικά των σπόρων, δηλαδή ταυτότητα,
εξέταση, σήμανση και έλεγχο, τις ίδιες διασφαλίσεις και
τους όρους που ισχύουν για τους αντίστοιχους σπόρους που
συγκομίζονται και ελέγχονται στο εσωτερικό της Κοινό

4

5

— Certified seèd/Semen-

CZ/ 1

«- 66/402

Zea mays

ces certifiées

— 69/208

Helianthus annuus

— Certified seed/Semen-

ApSpo 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

τητας·

ότι, επομένως πρέπι να παραταθεί η ισχύουσα ισοδυναμία
με την Τουρκία ■
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Σπόρων
προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασι
κών Φυτών προς Φύτευση,

(') ΕΕ αρι9. L 195 της 26. 7. 1985, σ. 20.
(2) ΕΕ αριθ. L 325 της 11 . 11 . 1992, σ. 24.

CZ/ 1 »

ces certifiées

Βρυξέλλες 29 Μαρτίου 1993.
Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

