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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1995 για τη
θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή

1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2495/95 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 για τον
καθορισμό ορισμένων πρόσθετων λεπτομερειών για την εφαρμογή του συμπληρωμα
τικού μηχανισμού στις συναλλαγές (ΣΜΣ) μεταξύ της Ισπανίας και της Κοινότητας,
με εξαίρεση την Πορτογαλία, όσον αφορά ορισμένα οπωροκηπευτικά
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2496/95 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 για καθο
ρισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλα
κτοκομικών προϊόντων
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/95 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 για την
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εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2499/95 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 για τροπο

ποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών
ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2500/95 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά
με τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής μπανανών στο πλαίσιο της δασμολο
γικής ποσόστωσης για το τέταρτο τρίμηνο του 1995 (')
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2502/95 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 για καθο
ρισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη 29

(') Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που
έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2503/95 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 για καθο
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ρυζιού
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Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο
95/435/EK :

Απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1995 με την οποία επιτρέπεται στην
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να συνάψει συμφωνία με τη Δημοκρατία
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2494/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 1995

γιο τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 213,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου (3),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),
Εκτιμώντας :

σε μαρκοοικονομικά και διεθνή πλαίσια, καθώς και ότι οι
δείκτες αυτοί διαφέρουν από τους δείκτες που χρησιμοποι
ούνται για εθνικούς και μικροοικονομικούς σκοπούς ·

ότι, όπως γίνεται δεκτό, o πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο
που εκδηλώνεται σε όλες τις μορφές εμπορικών συναλ
λαγών, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς επενδυτικών
αγαθών, των δημοσίων συμβάσεων, του κόστους εργασίας
και της καταναλωτικής δαπάνης· ότι, για να γίνει κατα
νοητή η πληθωριστή διαδικασία σε εθνικό επίπεδο και

μεταξύ των κρατών μελών και της Κοινότητας, χρειάζεται
μια σειρά στατιστικών, σημαντικό στοιχείο των οποίων
αποτελούν οι δείκτες τιμών καταναλωτή ·

ότι, αντί των παραπλήσιων δεικτών τιμών καταναλωτή που
καταρτίζουν ή πρόκειται να καταρτίσουν τα κράτη μέλη, ή
παράλληλα με αυτούς, είναι δυνατόν να καταρτιστούν
συγκρίσιμοι δείκτες τιμών καταναλωτή ·

ότι το άρθρο 109 I παράγραφος 1 της συνθήκης δεσμεύει
την Επιτροπή και το ΕΝΙ να υποβάλουν έκθεση στο
Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν τα
κράτη μέλη όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους για την υλοποίηση της οικονομικής και νομισματικής
ένωσης με στόχο τη μεγαλύτερη σταθερότητα των τιμών ·
ότι το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου σχετικά με τα κριτήρια
σύγκλισης που προβλέπονται στο άρθρο 109 I ορίζει ότι o
βαθμός διαρκούς σταθερότητας των τιμών τον οποίο έχουν
επιτύχει τα κράτη μέλη κρίνεται από τον πληθωρισμό, για
τον υπολογισμό του οποίου χρησιμοποιείται o δείκτης
τιμών καταναλωτή με συγκρίσιμη βάση, λαμβάνοντας
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των εθνικών ορισμών · ότι για
τους υφιστάμενους δείκτες τιμών καταναλωτή δεν χρησιμο
ποιείται άμεσα συγκρίσιμη βάση ·

ότι η Κοινότητα, και ιδίως οι φορολογικές και νομισματικές
υπηρεσίες της θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους δείκτες
τιμών καταναλωτή ανά τακτικά και σύντομα χρονικά
διαστήματα, ώστε να συγκρίνουν τα ποσοστά πληθωρισμού
(') ΕΕ αριθ. C 84 της 6. 4. 1995, σ. 7.
O ΕΕ αριθ. C 249 της 25. 9. 1995.
(3) Γνώμη που δόθηκε στις 31 Μαρτίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 236 της 11 .
9. 1995 , σ. 11 ).
f») ΕΕ αριθ. C 236 της 11 . 9. 1995, σ. 11 .

ότι η κατάρτιση συγκρίσιμων δεικτών τιμών καταναλωτή
συνεπάγεται δαπάνες κατανεμόμενες μεταξύ Κοινότητας
και κρατών μελών ·
ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η θέσπιση
κοινών στατιστικών κανόνων για τους δείκτες τιμών κατα
ναλωτή μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνον
σε κοινοτικό επίπεδο και ότι η συλλογή στοιχείων και η
κατάρτιση συγκρίσιμων δεικτών τιμών καταναλωτή θα
γίνεται στα κράτη μέλη υπό την εποπτεία των εθνικών
στατιστικών υπηρεσιών
ότι, ενόψει της ολοκλήρωσης της Οικονομικής και Νομι
σματικής Ένωσης, θα πρέπει να υπάρχει ένας δείκτης τιμών
καταναλωτή για το σύνολο της Κοινότητας ·
ότι η Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος (ΕΣΠ) που
θεσπίστηκε με την απόφαση 89/382/EOK/Eυρατόμ του
Συμβουλίου (5) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη για το σχέδιο
κανονισμού,
(5) ΕΕ αριθ. L 181 της 28. 6. 1989, σ. 47 .
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Στόχος

Στόχος του κανονισμού είναι η θέση των απαραίτητων
στατιστικών βάσεων για τον υπολογισμό δεικτών τιμών
καταναλωτή συγκρίσιμων σε κοινοτικό επίπεδο.

Αρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισμοί :

α) εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): o
συγκρίσιμος δείκτης τιμών καταναλωτή που καταρτίζει
κάθε κράτος μέλος·

β) ευρωπαϊκός δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕυρΔΤΚ): o
δείκτης τιμών καταναλωτή που καταρτίζει η Επιτροπή
(Eurostat) για την Κοινότητα βάσει των ΕνΔΤΚ των
κρατών μελών·

γ) δείκτης τιμών καταναλωτή της Νομισματικής Ένωσης
(ΔΤΚΝΕ): o δείκτης τιμών καταναλωτή που καταρτίζει
η Επιτροπή (Eurostat) στα πλαίσια της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης βάσει των ΕνΔΤΚ των κρατών
μελών που δεν έτυχαν παρέκκλισης δυνάμει του άρθρου
109K της συνθήκης, επί όσο διάστημα ισχύουν τέτοιες
παρεκκλίσεις.
Αρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

O ΕνΔΤΚ βασίζεται στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών
που δέιατίθενται προς αγορά στο οικονομικό έδαφος του
κράτους μέλους με σκοπό την άμεση ικανοποίηση της κατα
ναλωτικής ζήτησης. Τα ζητήματα τα σχετικά με τη στάθ

μιση θα καθοριστούν από την Επιτροπή με τη διαδικασία
του άρθρου 14.
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α) Στάδιο I:

Μέχρι το Μάρτιο του 1996 το αργότερο, η Επιτροπή
(Eurostat) θα καταρτίσει, σε συνεργασία με τα κράτη
μέλη, για τους σκοπούς της έκθεσης που προβλέπεται
από το άρθρο 109 I της συνθήκης («κριτήρια
σύγκλισης») μια προσωρινή σειρά δεικτών τιμών κατα
ναλωτή για κάθε κράτος μέλος. Οι δείκτες αυτοί θα
βασίζονται εξ ολοκλήρου σε δεδομένα που αποτελούν τη
βάση των υφισταμένων εθνικών δεικτών τιμών κατανα
λωτή, τα οποία και προσαρμόζονται ως εξής :
i) εξαιρείται η ιδιοκατοίκηση ·
ii) εξαιρείται η υγεία και η παιδεία ·
iii) εξαιρούνται ορισμένα άλλα στοιχεία που δεν καλύ
πτονται ή των οποίων η επεξεργασία γίνεται κατά
τρόπο διαφορετικό από αρκετά κράτη μέλη.
β) Στάδιο II:

O ΕνΔΤΚ θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον δείκτη
Ιανουαρίου 1997. H κοινή περίοδος αναφοράς του δείκτη
είναι το 1996. Οι εκτιμήσεις για τις διακυμάνσεις τιμών
κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει τον Ιανουάριο
του 1997, καθώς και για τους επόμενους μήνες θα καταρ
τιστούν με βάση τους δείκτες του 1996.
2. H Επιτροπή (Eurostat) μπορεί, ενδεχομένως, μετά από
αίτημα κράτους μέλους και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό
Νομισματικό Ίδρυμα, να επιτρέψει για μια περίοδο ενός
έτους κατ' ανώτατο όριο παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της
παραγράφου 1 , εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
πρέπει να επιφέρει σημαντικές προσαρμογές στο στατιστικό
του σύστημα προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
που του επιβάλλει o παρών κανονισμός.
3. Τα εκτελεστικά του παρόντος κανονισμού μέτρα,
αναγκαία για την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας των
ΕνΔΤΚ και για τη διατήρηση και ενίσχυση της αξιοπιστίας
και της καταλληλότητάς τους, θα εγκριθούν με τη διαδικα
σία του άρθρου 14, μετά από διαβουλεύσεις με το Ευρω
παϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο.

Αρθρο 4

Όροι συγκρισιμότητας

Αρθρο 6

Οι ΕνΔΤΚ θεωρούνται συγκρίσιμοι όταν αντικατοπτρίζουν

Βασικές πληροφορίες

μόνον τις διαφορές ανάμεσα στις διακυμάνσεις των τιμών ή
στις εθνικές καταναλωτικές συνήθειες.
Οι ΕνΔΤΚ οι οποίοι διαφέρουν εξαιτίας των αποκκλίσεων
μεταξύ των εννοιών, μεθόδων ή πρακτικών που χρησιμοποι

ήθηκαν κατά τον ορισμό και την κατάρτισή τους δεν

Βασικές πληροφορίες είναι οι τιμές και οι σταθμίσεις των
αγαθών και υπηρεσιών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για
να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των δεικτών σύμφωνα
με τους όρους του άρθρου 4.

θεωρούνται συγκρίσιμοι.

H Επιτροπή (Eurostat), θεσπίζει με τη διαδικασία του

άρθρου 14 τις διατάξεις που θα επιτρέψουν την εξασφάλιση
συγκρίσιμων ΕνΔΤΚ,
Αρθρο 5

Χρονοδιάγραμμα και παρεκκλίσεις

1 . Τα μέτρα τα αναγκαία για την κατάρτιση συγκρίσιμων
δεικτών τιμών καταναλωτή κλιμακώνονται ως εξής :

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από έρευνες στατιστικών
μονάδων όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 696/93 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 για τις
στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παρα
γωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (') ή από
άλλες πηγές, εφόσον εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων
συγκρισιμότητας των δεικτών σύμφωνα με το άρθρο 4 του
παρόντος κανονισμού.
(') ΕΕ αριθ. L 76 της 30. 3. 1993, σ. 1 .
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ΑρSρο 7

Άρθρο 1 1

Πηγές

Δημοσίευση

Οι στατιστικές υπηρεσίες που καλούνται από τα κράτη μέλη
να συνεργαστούν για τη συλλογή ή την ανακοίνωση στοι
χείων σχετικά με τις τιμές είναι υποχρεωμένες να επιτρέ
πουν τον έλεγχο των τιμών που πράγματι ισχύουν και να
παρέχουν ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες τη στιγμή που
θα τους ζητηθούν.

O ΕνΔΤΚ, o ΕυρΔΤΚ και o ΔΤΚΝΕ καθώς και οι δείκτες οι
σχετικοί με ένα υποσύνολο των κατηγοριών του άρθρου 9
που επιλέγονται με τη διαδικασία του άρθρου 14, δημοσι

εύονται από την Επιτροπή (Eurostat) εντός προθεσμίας το
πολύ πέντε εργάσιμων ημερών από το τέλος της περιόδου
που ορίζει το άρθρο 10.
ΑρSρο 12

Αρθρο 8

Συγκρισιμότητα των δεδομένων

Συχνότητα

1 . O ΕνΔΤΚ, και o ΕυρΔΤΚ και o ΔΤΚΝΕ καταρτίζονται
κάθε μήνα.
2. Οι πίνακες τιμών καταρτίζονται κάθε μήνα. H
Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να επιτρέψει παρεκκλίσεις από
τη μηνιαία κατάρτιση υπό τον όρο ότι δεν δημιουργούνται
προβλήματα για την κατάρτιση ΕνΔΤΚ που ανταποκρίνον
ται στους όρους συγκρισιμότητας του άρθρου 4. H διάταξη
αυτή δεν εμποδίζει την συχνότερη κατάρτιση πινάκων
τιμών.

3. Οι σταθμίσεις του ΕνΔΤΚ αναπροσαρμόζονται
τακτικά ώστε να ανταποκρίνονται στους όρους συγκρισιμό
τητας του άρθρου 4. Για το σκοπό αυτό δεν απαιτούνται
έρευνες στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς συχνότερα
από μία φορά κάθε πέντε χρόνια, εκτός για τα κράτη μέλη

για τα οποία κρίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 14 ότι
οι μεταβολές των καταναλωτικών συνηθειών είναι τέτοιες

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν τις πληροφορίες στην
Επιτροπή (Eurostat), κατόπιν αιτήματος της, συμπεριλαμβα
νομένων και των συλλεγομένων σύμφωνα με το άρθρο 6, με
όσες λεπτομέρειες χρειάζεται για να εκτιμηθεί αν τηρούνται
οι όροι συγκρισιμότητας του άρθρου 4 και η ποιότητα των
ΕνΔΤΚ .

ΑρSρο 13

Χρηματοδότηση

Τα εκτελεστικά μέτρα του παρόντος κανονισμού λαμβάνο
νται αφού ληφθεί κατά το δυνατόν υπόψη η σχέση κόστους/
αποτελεσματικότητας και υπό τον όρο ότι δεν απαιτούν
σημαντικούς πρόσθετους πόρους σε ένα κράτος μέλος, εκτός
αν η Επιτροπή (Eurostat) αναλάβει τα δύο τρίτα των πρόσθε
των δαπανών μέχρι το τέλος τον δεύτερου έτους της εφαρ
μογής των μέτρων.

ώστε να επιβάλλονται τακτικότερες έρευνες.
ΑρSρο 14

ΑρSρο 9

Παραγωγή αποτελεσμάτων
Τα κράτη μέλη επεξεργάζονται τα δεδομένα που συγκεντρώ
νονται και καταρτίζουν τον ΕνΔΤΚ, με βάση ένα δείκτη

τύπου Laspeyres, ώστε να καλύπτονται οι κατηγορίες της
διεθνούς ταξινόμησης COICOP (Classification of Individual
Consumption by Purpose) (') οι οποίες θα προσαρμόζονται με
τη διαδικασία του άρθρου 14 για την κατάρτιση συγκρίσι
μων ΕνΔΤΚ. Με την ίδια διαδικασία καθορίζονται οι
μέθοδοι, διαδικασίες και τύποι που εξασφαλίζουν την
τήρηση των όρων συγκρισιμότητας.
ΑρSρο 10

Διαβίβαση των αποτελεσμάτων

Διαδικασία

1 . Την Επιτροπή επικουρεί η επιτροπή του στατιστικού
προγράμματος, κατωτέρω καλούμενη «η επιτροπή».

2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. H
επιτροπή εκφέρει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός
προθεσμίας που καθορίζεται από τον πρόεδρο ανάλογα με
τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. H γνώμη διατυπώνε
ται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148,
παράγραφος 2 της συνθήκης για την έγκριση των αποφά
σεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο μετά από
πρόταση της Επιτροπής. Κατά τη ψηφοφορία στα πλαίσια
της επιτροπής του στατιστικού προγράμματος οι ψήφοι των
αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα
με το προαναφερόμενο άρθρο. O πρόεδρος δεν λαμβάνει
μέρος στη ψηφοφορία.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τους

H Επιτροπή θεσπίζει τα εν λόγω μέτρα εφόσον είναι

ΕνΔΤΚ εντός προθεσμίας το πολύ τριάντα ημερών από το

σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρεται o δείκτης.
(') Δημοσιεύτηκε από τα Ηνωμένα Έθνη σειρά F αριθ. 2, αναθεώρη
ση 3, πίνακας 6.1 και τροποποιήθηκε από τον ΟΟΣΑ (DΕS/ΝΙ/
86.9), Παρίσι 1986.

Όταν τα μέτρα δεν συμφωνούν με τη γνώμη της επιτροπής ή
ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
στο Συμβούλιο πρόταση για τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
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Εάν, εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης, το
Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί, η Επιτροπή λαμβάνει τα
προτεινόμενα μέτρα.
ΆρSρο 15

Αναθεώρηση

Ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή, η Επιτροπή
(Eurostat) υποβάλλει, εντός δύο ετών από την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού και εν συνε
χεία εντός μιας νέας προθεσμίας δύο ετών, έκθεση σχετικά
με τους ΕνΔΤΚ που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τον

27 . 10 . 95

παρόντα κανονισμό, η οποία αφορά ειδικά την αξιοπιστία
και την τήρηση των όρων συγκρισιμότητας.
Στα πλαίσια αυτών των εκθέσεων, η Επιτροπή θα διατυπώ
σει τη θέση της για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του
άρθρου 14 και θα υποβάλλει ενδεχομένως τις δέουσες
τροποποιήσεις.
ΆρSρο 16

Έναρξη ισχύος
O παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Λουξεμβούργο, 23 Οκτωβρίου 1995.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. SOLBES MIRA
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2495/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Οκτωβρίου 1995

για τον καθορισμό ορισμένων πρόσθετων λεπτομερειών για την εφαρμογή του
συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές (ΣΜΣ) μεταξύ της Ισπανίας και της
Κοινότητας, με εξαίρεση την Πορτογαλία, όσον αφορά ορισμένα οπωροκηπευτικά
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

κοινοτικής αγοράς, οδηγούν, για τις τομάτες, τις αγγινάρες
και τα πεπόνια στον καθορισμό, έως τις 31 Δεκεμβρίου
1995 , περιόδου I σύμφωνα με το παράρτημα ·

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ότι πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι διατάξεις του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3944/89, οι σχετικές με τη στατιστική παρακο
λούθηση και τις διάφορες ανακοινώσεις των κρατών μελών,
εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργία
του ΣΜΣ ·

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 1989 για τον καθορισμό των γενικών κανό
νων εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού κατά τις
συναλλαγές νωπών οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 38 1 8/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 9,

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 816/89 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 997/95 (4), καθόρισε τον κατάλογο των προϊόντων που
υπάγονται στο συμπληρωματικό μηχανισμό που εφαρμόζε
ται στις συναλλαγές στον τομέα των οπωροκηπευτικών από
την 1η Ιανουαρίου 1990 · ότι, μεταξύ των προϊόντων αυτών,
συμπεριλαμβάνονται οι τομάτες, οι αγκινάρες και τα

Για τις τομάτες, τις αγκινάρες και τα πεπόνια που υπάγο
νται στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στον πίνακα, οι
περίοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα.

ΆρSρο 2

πεπόνια ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3944/89 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3308/91 (δ), θέσπισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του

συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές νωπών
οπωροκηπευτικών, εφεξής ονομαζόμενου «ΣΜΣ» ·
ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2247/95 της Επιτροπής (7)
καθόρισε για τις τομάτες, τις αγγινάρες και τα πεπόνια, τις
περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 έως τις 5 Νοεμβρίου 1995 · ότι οι προο
πτικές αποστολών προς την υπόλοιπη κοινοτική αγορά, με
εξαίρεση την Πορτογαλία, καθώς και η κατάσταση της
(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ
Π) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L
L

312 της 27. 10. 1989, σ. 6.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 15 .
86 της 31 . 3. 1989, σ. 35.
101 της 4. 5 . 1995 , σ. 16.
379 της 28. 12. 1989, σ. 20.
313 της 14. 11 . 1991 , σ. 13.
229 της 26. 9. 1995 , σ. 3 .

Για τις αποστολές της Ισπανίας προς την υπόλοιπη κοινο
τική αγορά, με εξαίρεση την Πορτογαλία, των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 , εφαρμόζονται οι διατάξεις
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3944/89.

Εντούτοις, η ανακοίνωση που προβλέπεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού γίνεται το αργότερο
κάθε Τρίτη για τις αποστελλόμενες ποσότητες κατά τη διάρ
κεια της προηγούμενης εβδομάδας.
Οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 πρώτο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3944/89 διαβιβάζονται
στην Επιτροπή μηνιαίως, το αργότερο στις 5 κάθε μηνός για
τα στοιχεία του προηγουμένου μηνός· ενδεχομένως, η
ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει την ένδειξη « καμία».

ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Νοεμβρίου
1995 .
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Καθορισμός των περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89
Περίοδος απο 6 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1995
Κωδικός ΣΟ

Περίοδος

0702 00 45

1

0702 00 50

1

Αγκινάρες

070910 40

I

Πεπόνια

0807 10 90

I

Περιγραφή του προϊόντος

Τομάτες
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Αριθ. L 257/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2496/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Οκτωβρίου 1995

γνα καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

α) οι τιμές που εφαρμόζονται στις αγορές τρίτων χωρών ·

Έχοντας υπόψη :

β) οι τιμές οι πλέον ευνοϊκές κατά την εισαγωγή, προελεύ
σεως από τρίτες χώρες, στις τρίτες χώρες προορισμού ■

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1538/95 (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3,

γ) οι τιμές στην παραγωγή που διαπιστώνονται στις τρίτες
χώρες εξαγωγείς, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση,
τις επιδοτήσεις που χορηγούνται από τις χώρες αυτές ·
δ) οι τιμές προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» της Κοινό
τητας ·

Εκτιμώντας :

ότι, κατά το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 804/68, η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι

ότι, δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
804/68, η διαφορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές εμπόριο
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω
κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών εντός της
Κοινότητας δύναται να καλυφθεί με μια επιστροφή κατά

ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να κατα
στήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για
τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω
κανονισμού ανάλογα με τον προορισμό τους ·

την εξαγωγή εντός των ορίων που προκύπτουν από τις
συμφωνίες που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 228

ότι το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
804/68 προβλέπει ότι o κατάλογος των προϊόντων για τα
οποία χορηγείται μια επιστροφή κατά την εξαγωγή και το
ποσό της επιστροφής αυτής καθορίζονται τουλάχιστον μία
φορά κάθε τέσσερις εβδομάδες ■ ότι το ποσό της επιστροφής
δύναται να διατηρηθεί στο αυτό επίπεδο περισσότερο από
τέσσερις εβδομάδες·

της συνθήκης·

ότι, κατά τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 804/68 οι επιστροφές
για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω
κανονισμού τα οποία εξάγονται ως έχουν, καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη :

— η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως στην αγορά
της Κοινότητας όσον αφορά την τιμή του γάλακτος, των
γαλακτοκομικών προϊόντων και των διαθεσίμων ποσο
τήτων, καθώς και στο διεθνές εμπόριο, όσον αφορά τις
τιμές του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
— τα έξοδα εμπορίας και τα πλέον συμφέροντα έξοδα μετα
φοράς από την αγορά της Κοινότητας μέχρι τους λιμένες
ή άλλους τόπους εξαγωγής της Κοινότητας καθώς και τις
δαπάνες διοχετεύσεως μέχρι τις χώρες προορισμού,
— οι στόχοι της κοινής οργανώσεως αγοράς, στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, οι
οποίοι αποβλέπουν στην εξασφάλιση ισορροπίας και

κανονικών εξελίξεων των τιμών και των συναλλαγών
στις αγορές αυτές,

— τα όρια που προκύπτουν από τις συμφωνίες που έχουν
συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 228 της συνθήκης,
— η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινό
τητας,

— η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών ·
ότι, κατά το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, οι τιμές εντός της Κοινότητας καθορί

ζονται αφού ληφθούν υπόψη οι εφαρμοζόμενες τιμές που

ότι, βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1466/95
της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 1995 περί ειδικών λεπτομε
ρειών εφαρμογής για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2452/95 (4), η επιστροφή που χορηγείται στα ζαχαρούχα
γαλακτοκομικά προϊόντα ισούται με το άθροισμα των δύο
στοιχείων, το ένα εκ των οποίων έχει σκοπό να λάβει
υπόψη την ποσότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων και
το άλλο έχει σκοπό να λάβει υπόψη την ποσότητα της ζαχα
ρόζης που έχει προστεθεί · ότι, ωστόσο, αυτό το τελευταίο
στοιχείο λαμβάνεται υπόψη εάν η ζαχαρόζη που έχει
προστεθεί έχει παραχθεί από ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκά
λαμο που έχει συγκομισθεί στην Κοινότητα · ότι για τα
προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0402 99 11 ,
ex 0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53 , ex 0404 90 91 και

ex 0404 90 93 περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
μικρότερης ή ίσης από 9,5 % και περιεκτικότητας σε μη
λιπαρή ξηρή γαλακτική ουσία μικρότερης ή ίσης από 1 5 %
κατά βάρος, το πρώτο στοιχείο που προαναφέρθηκε καθορί
ζεται ανά 100 χιλιόγραμμα του πλήρους προϊόντος ■ ότι για
τα άλλα ζαχαρούχα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0402 και
0404, το στοιχείο αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το
βασικό ποσό με την περιεκτικότητα σε γαλακτοκομικά
προϊόντα του εν λόγω προϊόντος · ότι αυτό το βασικό ποσό

αποδεικνύονται οι πλέον ευνοϊκές για την εξαγωγή, οι δε

ισούται με την επιστροφή που θα καθορισθεί για ένα χιλιό

τιμές στο διεθνές εμπόριο καθορίζονται αφού ληφθούν
υπόψη ιδίως :

γραμμο γαλακτοκομικών προϊόντων που περιέχεται στο
πλήρες προϊόν·

(') EE αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
(2) EE αριθ. L 148 της 30. 6. 1995, σ. 17.

(3 ) EE αριθ. L 144 της 28 . 6. 1995 , σ . 22 .
(4) ΕΕ αριθ. L 252 της 20. 10. 1995 , σ. 12 .

Αριθ. L 257/8

ΓεΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ότι το δεύτερο στοιχείο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας
με την περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη ολοκλήρου του προϊόν
τος το ποσό βάσεως της επιστροφής που ισχύει την ημέρα
της εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής
οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ.
1101 /95 (2)·

ότι το ποσό επιστροφής για τα τυριά υπολογίζεται για τα
προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση ■ ότι η
κρούστα και τα υπολείμματα δεν είναι προϊόντα που αντα
ποκρίνονται στον προορισμό αυτόν · ότι για να αποφευχθεί
κάθε σύγχυση ερμηνείας πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα
τυριά αξίας ελεύθερο στα σύνορα μικρότερης από 181,13
Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα δεν απολαύουν επιστροφής ·
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Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) · ότι η
απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστά
σεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιορι
στικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·
ότι, λόγω της καταργήσεως του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1098/68 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1968 περί των
λεπτομερειών εφαρμογής των επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομι
κών προϊόντων (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/90 (8) πρέπει να αντικαταστα
θούν οι αναφορές στις ζώνες προορισμού από τον κωδικό
αριθμό της χώρας προορισμού που αναγράφεται στο παράρ
τημα του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 3079/94 της Επιτροπής της
16ης Δεκεμβρίου 1994 περί ονοματολογίας των χωρών για

τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας
και του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη της (9) ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 896/84 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 222/88 (4) προέβλεψε συμπληρωματικά μέτρα όσον
αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά τις αλλαγές
περιόδου · ότι οι διατάξεις αυτές προβλέπουν τη δυνατότητα
διαφοροποιήσεως των επιστροφών των αποδόσεων συναρ
τήσει της ημερομηνίας παρασκευής των προϊόντων ·
ότι, για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής για τα
λιωμένα τυριά, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, στην
περίπτωση που έχουν προστεθεί καζεΐνη ή/και καζεϊνικά
άλατα, η ποσότητα αυτή δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων, και ιδίως στις τιμές των
προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά,
οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής για τα προϊόντα και
τα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανο
νισμού ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

1 . Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή σε φυσική κατά
σταση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθορίζονται στα ποσά
που ορίζονται στο παράρτημα.
2. Δεν καθορίζεται επιστροφή για τις εξαγωγές προς τον
προορισμό αριθ. 400 για τα προϊόντα που υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ 0401 , 0402, 0403 , 0404, 0405 και 2309.
ΆρSρο 2

ότι με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ.
1380/95 (6), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου
1995 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 1995.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2 ) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) EE
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

177 της 1 . 7 . 1981 , σ. 4.
110 της 17. 5 . 1995 , σ. 1 .
91 της 1 . 4. 1984, σ. 71 .
28 της 1 . 2. 1988, σ. 1 .
102 της 28. 4. 1993, σ. 14.
138 της 21 . 6. 1995, σ. 1 .

(') ΕΕ αριθ. L 184 της 29. 7. 1968 , σ. 10.
(8) E E αριθ. L 267 της 29. 9. 1990, σ. 14.
H ΕΕ αριθ. L 325 της 17. 12. 1994, σ. 17 .
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Αριθ. L 257/9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 για καθορισμό των επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0401 10 10 000

+

0401 10 90 000

+

0401 20 11 100

+

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

5,586

0402 21 91 500

+

115,79

5,586

0402 21 91 600

+

125,48

5,586

0402 21 91 700

+

131,17

+

137,59

Ποσό των

επιστροφών (**)

Ποσό των

επιστροφών (**)

0401 20 11 500

+

8,635

0402 21 91 900

0401 20 19 100

+

5,586

0402 21 99 100

+

103,97

0401 20 19 500

+

8,635

0401 20 91 100

+

0402 21 99 200

+

104,68

11,50

0402 21 99 300

+

105,97

0401 20 91 500

+

13,40

0402 21 99 400

+

113,27

0401 20 99 100

+

11,50

0402 21 99 500

+

115,79

0401 20 99 500

+

13,40

0402 21 99 600

+

125,48

0401 30 U 100

+

17,20

0402 21 99 700

+

131,17

0401 30 11 400

+

26,53

0402 21 99 900

+

137,59

0401 30 11 700

+

39,85

0402 29 15 200

+

0,6000

0401 30 19 100

+

17,20

0402 29 15 300

+

0,9108

0401 30 19 400

+

26,53

0402 29 15 500

+

0,9596

0401 30 19 700

+

39,85

0402 29 15 900

+

1,0321

+

0,6000

0401 30 31 100

+

47,46

0402 29 19 200

0401 30 31 400

+

74,12 ,

0402 29 19 300

+

0,9108

0401 30 31 700

+

81,73

0402 29 19 500

+

0,9596

0401 30 39 100

+

47,46

0402 29 19 900

+

1,0321

0401 30 39 400

+

74,12

0402 29 91 100

+

1,0397

0401 30 39 700

+

81,73

0402 29 91 500

+

1,1327

0401 30 91 100

+

93,15

0402 29 99 100

+

1,0397

0401 30 91 400

+

136,90

0402 29 99 500

+

1,1327

0401 30 91 700

+

159,76

0402 91 11 110

+

5,586

0401 30 99 100

+

93,15

0402 91 11 120

+

0401 30 99 400

+

136,90

0402 91 11 310

+

18,18

0401 30 99 700

+

159,76

0402 91 11 350

+

22,29

0402 10 11 000

+

60,00

0402 91 11 370

+

27,10

0402 10 19 000

+

60,00

0402 91 19 110

+
+

11,50

5,586
11,50

0402 10 91 000

+

0,6000

0402 91 19 120

0402 10 99 000

+

0,6000

0402 91 19 310

+

18,18

0402 21 11 200

+

60,00

0402 91 19 350

+

22,29

0402 21 11 300

+

91,08

0402 91 19 370

+

27,10

0402 21 11 500

+

95,96

0402 91 31 100

+

22,72

+

32,03

0402 21 11 900

+

103,21

0402 91 31 300

0402 21 17 000

+

60,00

0402 91 39 100

+

22,72

0402 21 19 300

+

91,08

0402 91 39 300

+

32,03

0402 21 19 500

+

95,96

0402 91 51 000

+

26,53

0402 21 19 900

+

103,21

0402 91 59 000

+

26,53

+

93,15
93,15

0402 21 91 100

+

103,97

0402 91 91 000

0402 21 91 200

+

104,68

0402 91 99 000

+

0402 21 91 300

+

105,97

0402 99 11 110

+

0,0559

0402 21 91 400

+

113,27

0402 99 11 130

+

0,1150

Αριθ. I 257/ 10
Κώδικας

του προϊόντος

Γ1Γ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Προορισμός (*)

Ποσό των

επιστροφών (**)

0,1735
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Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

Ποσό των

επιστροφών (**)

0402 99 11 150

+

0403 90 51 100

+

0402 99 11 310

+

20,98

0403 90 51 300

+

0402 99 1 1 330

+

25,17

0403 90 53 000

+

11,50

0402 99 1 1 350

+

33,46

0403 90 59 110

+

17,20

0402 99 19 110

+

0,0559

0403 90 59 140

+

26,53

0402 99 19 130

+

0,1150

0403 90 59 170

+

39,85

0,1735

5,586

8,635

0402 99 19 150

+

0403 90 59 310

+

47,46

0402 99 19 310

+

20,98

0403 90 59 340

+

74,12

0402 99 19 330

+

25,17

0403 90 59 370

+

81,73

0402 99 19 350

+

33,46

0403 90 59 510

+

93,15

0402 99 31 110

+

0403 90 59 540

+

136,90

0402 99 31 150

+

0403 90 59 570

+

159,76

0402 99 31 300

+

0,4746

0403 90 61 100

+

0,0559

0402 99 31 500

+

0,8173

0403 90 61 300

+

0,0864

0402 99 39 110

+

0,2463

0403 90 63 000

+

0,1150

0402 99 39 150

+

0403 90 69 000

+

0402 99 39 300

+

0,4746

0404 90 11 100

+

0402 99 39 500

+

0,8173

0404 90 11 910

+

0402 99 91 000

+

0,9315

0404 90 1 1 950

+

18,02

0402 99 99 000

+

0,9315

0404 90 13 120

+

59,14

0403 10 02 000

+

0404 90 13 130

+

90,27

0403 10 04 200

+

0404 90 13 140

+

95,10

0403 10 04 300

+

0404 90 13 150

+

102,29

0403 10 04 500

+

0404 90 13 911

+

0403 10 04 900

+

0404 90 13 913

+

0403 10 06 000

+

0404 90 13 915

+

17,20

0403 10 12 000

+

0404 90 13 917

+

26,53

0403 10 14 200

+

0404 90 13 919

+

39.85

0403 10 14 300

+

0404 90 13931

+

18,02

0403 10 14 500

+

0404 90 13 933

+

22.09

0403 10 14 900

+

0404 90 13 935

+

26.86

0403 10 16 000

+

0404 90 13 937

+

31,75

0403 10 22 100

+

5,586

0404 90 13 939

+

33.19

0403 10 22 300

+

8,635

0404 90 19 110

+

103,05

0403 10 24 000

+

11,50

0404 90 19 115

+

103,74

0403 10 26 000

+

17,20

0404 90 19 120

+

105,03

0403 10 32 100

+

0,0559

0404 9019 130

+

112,26

0403 10 32 300

+

0,0864

0404 90 19 135

+

114,74

0403 10 34000

+

0,1150

0404 90 19 150

+

124,35

0403 10 36 000

+

0,1720

0404 90 19 160

+

130,00

0403 90 1 1 000

+

59,14

0404 90 19 180

+

136,35

0403 90 13 200

+

59,14

040490 31 100

+

59,14

0403 90 13 300

+

90,27

0404 90 31 910

+

0403 90 13 500

+

95,10

0404 90 31 950

+

0403 90 13 900

+

102,29

0404 90 33 120

+

59,14

0403 90 19 000

+

103,05

0404 90 33 130

+

90,27

0,2463
34,83

34,83

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,1720
59,14

5,586

5,586
11,50

5,586
18,02

0403 90 31 000

+

0,5914

0404 90 33 140

+

95.10

0403 90 33 200

+

0,5914

0404 90 33 150

+

102,29

0403 90 33 300

+

0,9027

0404 90 33 911

+

0403 90 33 500

+

0,9510

0404 90 33 913

+

0403 90 33 900

+

1,0229

0404 90 33 915

+

17.20

0403 90 39 000

+

1,0305

0404 90 33 917

+

26,53

5,586
11,50
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επιστροφών (**)

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

+

39,85

0404 90 99 990

+

+

18,02

0405 00 1 1 200

+

120,98

0404 90 33 933

+

22,09

0405 00 1 1 300

+

152,20

0404 90 33 935

+

26,86

0405 00 1 1 500

+

156,10

040490 33 937

+

31,75

0405 00 1 1 700

+

160,00

0404 90 33 939

+

33,19

0405 00 19 200

+

120,98

0404 90 39 110

+

103,05

0405 00 19 300

+

152,20

0404 90 39 115

+

103,74

0405 00 19 500

+

156,10

0404 90 39 120

+

105,03

0405 00 19 700

+

160,00

0404 90 39 130

+

112,26

0405 00 90 100

+

0404 90 39 150

181,13

+

0405 00 90 900

+

233,21

0406 10 20 100

+

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0404 90 33 919
0404 90 33 931

Ποσό των

114,74

0404 90 51 100

+

0,5914

0404 90 51 910

+

0,0559

0404 90 51 950

+

0404 90 53 110

+

0404 90 53 130

+

20,79

0406 10 20 230

404

0,9027

* * *

0404 90 53 150

+

0404 90 53 170

+

0,9510

1,0229

040490 53 911

+

0,0559

0404 90 53 913

+

0,1150

0404 90 53 915

+

0,1720

0404 90 53 917

+

0,2653

0404 90 53 919

+

0406 10 20 290

028

400
404

0406 10 20 610

34,33
—

42,17
—

34,33
—

* » *

42,17

028

11,87

037

0,3985

0,9315

028
400

0,5914

Ποσό των

επιστροφών (**)

—

0404 90 53 931

+

20,79

039

0404 90 53 933

+

24,95

400

0404 90 53 935

+

33,16

404

0404 90 53 937

+

34,51

» * *

78,67

0404 90 59 130

+

1,0305

028

17,59

0404 90 59 150

+

1,1226

037

0404 90 59 930

+

0,5698

039

0404 90 59 950

+

0,8173

400

0404 90 59 990

+

0,9315

404

0404 90 91 100

+

0,5914

* ♦ *

86,26

040490 91 910

+

0,0559

028

21,10

0404 90 91 950

+

040490 93 110

+

0,5914

0404 90 93 130

+

0,9027

0404 90 93 150

+

0,9510

0404 90 93 170

+

1,0229

+

0,0559

0404 90 93 913

+

0,1150

0404 90 93 915

+

0,1720

0404 90 93 917

+

0,2653

0404 90 93 919

+

0,3985

0404 90 93 911
\

040490 93 931

0404 90 93 933
0404 90 93 935
0404 90 93 937
0404 90 99 130

+
+
+
+

+

0406 10 20 620

0406 10 20 630

20,79

039
400

—

—

—

84,55

_

96,10

404
♦ * *

0406 10 20 640

97,40

028

037
039
400
404

0406 10 20 650

114,29
—

* » *

114,29

028

24,18

24,95
34,51

76,69

037

20,79
33,16

—

037

1,0305

039

0404 90 99 150

+

1,1226

400

0404 90 99 930

+

0,5698

404

0404 90 99 950

+

0,8173

* * *

—

—

57,14
—

118,98
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Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0406 10 20 660

+

0406 10 20 810

028
037
039

400

Ποσό των

επιστροφών (**)

—
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Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0406 30 10 200

028
037

—

404

—

400

—

404

18,53

0406 10 20 830

028

037

_

18,53

0406 30 10 250

028

037

31,62

404

028
037

* * *

0406 30 10 300
31,62

404
* * *

0406 10 20 870

+

0406 10 20 900

+

0406 20 90 100

+

028
037
039

—

400

-

039
400

404

38.34
—

* * *

0406 3010 350

028
037

38,34

039

—

400
—

404

028

74,68

028

037
404
» * *

0406 20 90 915

028
400
404
* ♦ *

0406 20 90 917

028
400

404
***

0406 20 90 919

028
400
404
* * *

+

0406 30 10100

+

0406 30 10 150

028
037

039
400
404
♦ * *

34,43
—

38,52
—

—

—

50,55
—

56,51
—

—

—

34,43
_

38,52
—

—

—

039

74,68

400

—

404

99,57
—

***

0406 30 10 450

99,57

028
037

—

50,55
—

56,51
—

—

039

—

400

105,78

404

—

♦ * *

105,78
0406 30 10 500

+

0406 3010 550

028

73,60
—

82,23
—

—

118,23

037

—

—

—

039

118,23

400

0406 20 90 990

—

—

0406 30 10 400

400

—

—

* * *

0406 20 90 913

38,52

039

404

040610 20 850

—

—

400

♦ » *

34,43

-

039
400

—

039

* * *

* * *

Ποσό των

επιστροφών (**)

—

34,43

—

404

15,83

* * *

38,52

—

—

—

—

15,85
—

18,06

0406 30 10 600

028
037

—

■

—

039
400

50,55

404

22,16

* * *

56,51

27 . 10. 95
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Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0406 30 10 650

028
037
039
400

404

Ποσό των

επιστροφών (**)
—

Αριθ. L 257/ 13

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0406 30 31 730

028
037

—

039

0406 30 10 700

028
037
039
400

400

73,60

404

82,23

0406 30 31 910

028
037

—

039

—

400

—

404

73,60

0406 30 10 750

028
037

82,23

028
037

—

039
400

—

039

404

400

♦ * »

404
♦ * *

87,29
0406 30 31 950

028

028
037
039
400

404
* * *

037

97,53

+

0406 30 31 300

028

400
—

404
♦ * »

—

87,29
—

0406 30 39 100

+

0406 30 39 300

028
037

97,53

039
400

404
* * *

0406 30 31 500

028

037
039
400
404
* * *

028
037

400
404
» * ♦

—

34,43
—

38,52
—

—

—

50,55
—

56,51
—

—

—

73,60
—

82,23
—

_

—

—

34,43

—

—

0406 30 39 500

15,85

404

15,83

* * *

38,52

028
037

039

—

18,06

—

—

—

400

50,55

404

22,16

* ♦ ♦

56,51

—

—

0406 30 39 700

028

037

—

34,43

039
400

—

404

38,52

—

—

—

73,60
—

82,23

—

0406 30 39 930

028

—

—

037

039

—

—

♦ * *

0406 3031 710

—

—

400

037

56,51

_

039

0406 30 31 100

—

—

039

0406 30 10 800

50,55

—

0406 30 31 930
** *

—

—

* » *

404

—

—

♦ * *
♦ * ♦

Ποσό των

επιστροφών (**)

—

—

039

34,43
—

38,52

400
404
• * *

—

73,60
—

82,23
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EL

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0406 30 39 950

028

037

Ποσό των

Κώδικας

επιστροφών (**)

του προϊόντος

—

404
* * *

0406 30 90 000

028

+

0406 90 07 000

028
037

87,29

400
404
» * *

0406 40 50 000

028
400
404
♦ * ♦

0406 40 90 000

028
400
404
♦ ♦ *

0406 90 02 100

028

039
400

_

97,53

404
♦ * »

—

037
039

-

0406 90 08 100

87,29

400

97,53

—

—

114,29
—

140,08
—

114,29

404
* * *

—

—

—

039

—

105,52

028

Ποσό των

επιστροφών (**)

037

—

0406 90 08 900

+

0406 90 09 100

028

111,22

037

—

039

105,52

400

140,08
—

_

_

114,29

—

404

111,22

* * *

140,08

—

037

0406 90 09 900

+

0406 90 12 000

028

039

400

Προορισμός (*)

0406 90 06900

039
400

27. 10 . 95

037

114,29

039

404
♦ * »

0406 90 02 900

+

0406 90 03 100

028

400

140,08

* * *

0406 90 14 100

037

404
* « *

028

+

0406 90 04 100

028

400

404

140,08
0406 90 14900

+

0406 90 16 100

028
037

039

114,29

400

404

140,08

* * *

0406 90 04 900

+

0406 90 05 100

028

—

400

404
* * *

0406 90 05 900
0406 90 06 100

+

400

♦ ♦ *

+

0406 90 21900

028
037

—

039
400

—

404

140,08

* * *
—

0406 90 23 900
—

—

-

1 14,29
—

140,08
—

—

—

—

114,29
—

133,36

028
037

-

039

039

404

0406 90 16 900

114,29

028
037

—

—

037

039

—

140,08

039

404
* * *

114,29

_

037

400

—

039

114,29

* * *

0406 90 03 900

140,08

037

039
400

114,29

404

114,29
—

140,08

400
404
* * *

57,14
—

118,98

27 . 10. 95
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Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0406 90 25 900

028
037

039
400
404
* * *

0406 90 27 900

028
037
039

400
404
♦ * ♦

0406 90 31 119

028
037

Ποσό των

επιστροφών (**)
—

Κώδικας
του προϊόντος

Προορισμός (*)

0406 90 35 990

028

—

037

—

039

57,14

400
404

—

118,98
—

♦ * *

0406 90 37 000

039

—

49,34

400
404

—

100,83
—

♦ * *

0406 90 61 000

-

400

54,92

404

14,07
79,08

0406 90 31 151

028
037
039
400
404
* ♦ *

0406 90 31 159

+

0406 90 33 119

028
037
039
400
404
# ♦ *

0406 90 33 151

028
037

039
400

0406 90 33 919

400
404
♦ * *

0406 90 63 900

039
400

—

—

404
* * *

0406 90 69 100

+

0406 90 69 910

028

-

—

404
♦ * *

—

54,92

404

14,07
79,08

028
037

—

0406 90 75 900

—

92,33
92,33
186,48
140,66
186,48
—

61,55
61,55
131,87
70,33
145,05
—

—

145,05
—

37,51

37,51
132,76

404

105,52
132,76

028

039
400

5 1 ,33

—

400

037

—

140,08

039

* ♦ *

039
400

028

037

—

400

* * ♦

0406 90 73 900

—

61,55
131,87
70,33

13,15

—

114,29

61,55

73,71

028

—

—

039

400

51,33

—

037

404

039

0406 90 35 190

028

037

—

54,92
14,07
79,08

028

039

—

—

1 14,29

79,13
162,64
123,07
162,64

037

51,33
13,15
73,71

—

114,29

79,13

404

—

—

039

* * *

0406 90 63 100

Ποσό των

επιστροφών (**)

037

400

—

—

028

* * *

037

0406 90 33 951

—

028

037

—

039

* * *
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—

—

—

57,14

404

13,15

404

* * ♦

73,71

* * «

110,74

028

21,10

028

—

0406 90 76 100

037

37,51

037

039

37,51

039

400

139,38
79,13
139,38

400

404
* * *

404
* * *

—

—

—

51,66
—

97,40
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Κώδικας
του προϊόντος

0406 90 76 300

[EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Προορισμός (*)

028

037
039
400
404
♦ * *

0406 90 76 500

028

Ποσό των

Κώδικας

επιστροφών (**)

του προϊόντος

—

57,14

400

118,98

***

0406 90 85 999

+

040690 86 100

+

0406 90 86 200

65,94

0406 90 78 100

028

028

400

* * *

0406 90 78 300

028

037
039
400

404
* * *

040690 78 500

028
037
039
400

404
* * »

0406 90 79 900

028
037

039

51,66

* ♦ »

028

037
039
400
404

I

* * ♦

040690 85 910

028
037
039
400

404
***

0406 90 85 991

028
037
039

400

0406 90 86 300

78,67
78,67

028

17,59

037
039

97,40

400

—

404

—

—

57,14

0406 90 86400

84,55
—

86,26

028

21,10

037

—

118,98

039
400

—

96,10

404

—

* * *

—

65,94

—

♦ » *
—

0406 90 86900

028

97,40
___

—

037

118,98

039

—

400

114,29

—

404
—

49,34
100,83

0406 90 87 100

+

0406 90 87 200

028
037

114,29
—

11,87
—

—

039

—

—

400

—

404

114,29
114,29

0406 90 87 300

37,51
37,51
139,38
79,13
139,38
—

—

—

78,67

028

17,59

037

—

78,67

* ♦ *
—

039
400

—

—

84,55

404

040690 87 400

***

86,26

028

21,10

037
039

_

—

400

114,29

404
* * *

11,87

—

404

0406 90 81 900

_

* * *

* * *

400

118,98

404

039
400

57,14

039

118,98
21,10

037

404

—

037

404
* * *

24,18

404

—

039

028

Ποσό των

επιστροφών (**)

039

—

—

Προορισμός (*)

037

—

037

400

0406 90 85 995

27. 10 . 95

404
♦ * *

114,29

96,10
97,40

27 . 10. 95

Κώδικας
του προϊόντος
0406 90 87 951

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕL

Προορισμός (*)

επιστροφών (**)

Κώδικας
του προϊόντος
2309 10 15 500

+

37,51

2309 10 15 700

+

37,51

2309 10 19 010

+

132,76

2309 10 19 100

+

2309 10 19 200

+

028
037
039
400

404
♦ * *

0406 90 87 971

Ποσό των

028

79,13
132,76

24,18

037
039
400
404
♦ * *

0406 90 87 972

028
400

404
***

0406 90 87 979

028

65,06
—

118,98
—

34,33
—

♦ * *

0406 90 88 100

+

0406 90 88 200

028

037

404
* * *

0406 90 88 300

028

+

2309 10 15 100

+

2309 10 15 200

+

2309 10 15 300

+

2309 10 15 400

+

—

2309 10 19 500

+

2309 10 19 600

+

2309 10 19 700

+

2309 10 19 800

+

2309 10 70 010

+

2309 10 70 100

+

19,03

2309 10 70 200

+

25,37

2309 10 70 300

+

31,72

2309 10 70 500

+

38,05
44,39

24,18

50,74

2309 10 70 800

+

55,82

2309 90 35 010

+

2309 90 35 100

+

2309 90 35 200

+

65,06

—

—

118,98
—

11,87
-

78,67

2309 90 35 300

+

2309 90 35 400

+

2309 90 35 500

+

2309 90 35 700

+

2309 90 39 010

+

2309 90 39 100

+

2309 90 39 200

+

—

—

—

—

2309 90 39 300

+

78,67

2309 90 39 400

+

17,59

2309 90 39 500

+

2309 90 39 600

+

2309 90 39 700

+

2309 90 39 800

+

2309 90 70 010

+

2309 90 70 100

+

19.03

2309 90 70 200

+

25,37

—

84,55

404

2309 10 15 010

—

—

+

039

* * *

+

—

+

037

400

+

2309 10 19400

—

2309 10 70 600

039
400

2309 10 19 300

Ποσό των

επιστροφών (**)

2309 10 70 700

039

404

Προορισμός (*)

42,17

037

400

Αριά. L 257/ 17

86,26
—

—

—

—

—

—

—

—

—

2309 90 70 300

+

31,72

2309 90 70 500

+

38,05

2309 90 70 600

+

44,39

2309 90 70 700

+

50,74

2309 90 70 800

+

55,82

(*) Οι κωδικοί αριθμοί των προορισμών είναι εκείνοι που εμφαίνονται στο παραρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3079/94 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 325 της 17. 12.
1994, σ. 17.)

Για τους άλλους προορισμούς από εκείνους που εμφαίνονται για κάθε « κωδικό προϊόντος», το ποσό της επιστροφής που εφαρμόζεται εμφαίνεται με ***,
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν εμφαίνεται κανένας προορισμός (« + »), το ποσό της επιστροφής εφαρμόζεται προς οιονδήποτε προορισμό πλην εκείνων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

(**) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαδίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση
των όρων που προβλέπονται από τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93.

ΝΒ : Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής
( ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2497/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Οκτωβρίου 1995

γιο την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

εφαρμογής του, o μέσος όρος των υπολογιζομένων δασμών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 Ecu ανά τόνο του

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

καθορισμένου δασμού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρμογή ·
ότι υπήρξε η εν λόγω απόκλιση · ότι πρέπει, συνεπώς, να
προσαρμοστούν οι δασμοί κατά την εισαγωγή που καθορί

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766 του Συμβουλίου της 30ής
Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1 863/95 (2),

στηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2492/95,

τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1502/95 της Επιτροπής της 29ης
Ιουνίου 1995 περί λεπτομερειών εφαρμογής για την περίοδο
εμπορίας 1995/96 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συμβουλίου όσον αφορά τους δασμούς κατά την εισαγωγή

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

στον τομέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1817/95 (4), και ιδίως το άρθρο 2

ΑρSρο 1

παράγραφος 1 ,

Τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2492/95 αντικαθίστανται από τα παραρτήματα I και II του

Εκτιμώντας :

παρόντος κανονισμού.

ότι οι δασμοί κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών

έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 2492/95

ΑρSρο 2

της Επιτροπής (5) ·

ότι το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ.
2492/95 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου
1995 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 1995.
Γta την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριS.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
179
147
175
256

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
29. 7. 1995, σ. 1 .
30. 6. 1995, σ. 13.
27. 7. 1995, σ. 23,
26. 10. 1995, σ. 42.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Δασμοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
Δασμός κατα την εισαγωγή που

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

διεξάγεται δια ξηράς ποταμού ή
θαλάσσης και προέρχεται
από λιμάνια
της Μεσογείου, της Μαύρης
Θάλασσας
ή της Βαλτικής Θάλασσας

Δασμός κατα την εισαγωγή που
διεξάγεται δια θαλάσσης
προερχόμενη από λιμάνια (3)
(σε Ecu/τόνο ) (')

(σε Ecu/τόνο ) (')
1001 10 00

Σιτάρι σκληρό (2)

0,00

0,00

1001 90 91

Σιτάρι μαλακό που προορίζεται για σπορά :

8,35

0,00

1001 90 99

Σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που
προορίζεται για σπορά (4)

8,35

0,00

μέσης ποιότητας

28,31

18,31

βασικής ποιότητας

35,71

25,71

1002 00 00

Σίκαλη

57,05

47,05

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

57,05

47,05

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (4)

57,05

47,05

1005 10 90

Καλαμπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

75,28

65,28

75,28

65,28

57,05

47,05

1005 90 00

Καλαμπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για
σπορά (4)

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται
για σπορά

(') Σε περίπτωση εισαγωγής κατά τη διάρκεια του μηνός που έπεται εκείνου του καθορισμού, τα ποσά των δασμών κατά την εισαγωγή προσαυξάνονται σύμφωνα με το
άρθρο 2 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1502/95 .
(2) Για το σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1502/95 o εφαρμοζόμενος δασμός
είναι εκείνος που καθορίζεται για το μαλακό σιτάρι χαμηλής ποιότητας.
(3) Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό (άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1502/95 o εισαγωγέας μπορεί να
επωφεληθεί μειώσεως των δασμών κατά :
— 3 Ecu ανά τόνο εάν το λιμάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 Ecu ανά τόνο εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του
Ατλαντικού της Ιβηρικής χερσονήσου.
(4) O εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ' αποκοπή μειώσεως 8 Ecu ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1502/95.
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Στοιχεία υπολογισμού των δασμών (περίοδος από 25. 10. 1995 έως 7. 11 . 1995 ):
1 . Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδομάδων που προηγούνται της ημέρας του καθορισμού :
Χρηματιστηριακές τιμές

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12% υγρασία)
Τιμή ( Ecu/τόνο)

Πριμοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Mid-America

Mid-America

HRS2 . 14%

HRW2 . 1 1 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

139,06

142,19

137,46

97,40

186,13 ( )

109,38 (')

13,61

10,95

11,43

—

—

—

—

—

( Ecu/τόνο )

Πριμοδότηση για τις μεγάλες λίμνες (Ecu /τόνο)

18,70

—

-

—

(') Fob Duluth.

2. Ναύλος/κόστος : Κόλπος του Μεξικού - Rotterdam : 10,63 Ecu/τόνο. Μεγάλες Λίμνες/Saint Laurent-Rotterdam : 28,31 Ecu/τόνο.
3 . Επιδοτήσεις [άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1502/95 : 0,00 Ecu/τόνο],
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Αριθ. L 257/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2498/95 ΤΗΣ EΠITP0ΠHΣ

της 26ης Οκτωβρίου 1995

γιο καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής της 21ης
Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ)
αριθ. 1740/95 ( 2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 3,

τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα
και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του ·

ότι, σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ'
αποκοπήν τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν,
όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται
στο άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορί
ζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται
στο παράρτημα.

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύ
σεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια
για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου
1995 .

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

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 1995.
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 337 της 24. 12 . 1994, σ. 66.
(2) EE αριθ. L 167 της 18. 7. 1995, σ. 10.

P) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(4) Ε Ε αριθ. L 22 της 31 . 1 . 1995 , σ. 1 .
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του κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά
την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός
τρίτης χώρας C )

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

0702 00 40

052

54,3
80,2
59,6
41,7

060
064

066

068

l

0806 10 40

052

94,0

064

75,6

62,3
53,0

Κατ' αποκοπή τιμή
κατά την εισαγωγή

066

49,4

220

110,8

151,8
132,4

512
600

186,0
64,5

999

117,9
130,3
74,9

624

123,2

052

70,1

999

109,7

053

166,9

0808 10 92, 0808 10 94,

060

61,0

0808 10 98

066

624

0805 30 30

Κωδικός
τρίτης χώρας (')

400

212

0709 90 79

Κωδικός ΣΟ

412

204

ex 0707 00 30

(σε Ecu/100 χιλιόγραμμα)

064

76,4

53,8

388

39,2

068

60,4

400

56,5

204

49,1

404

624

149,4

508

46,3
68,4

999

87,2

512

21,8

052

55,6

524

57,4

204

77,5

528

48,0

624

196,3

800

72,7

999

804

26,9

052

109,8
66,4

999

51,4

388

62,5

052

99,0

400

151,4

064

81,4

512

54,8

388

79,6

0808 20 57

520

66,5

400

53,8

524

50,3

512

89,7

528

61,0

528

84,1

600

94,4

800

55,8

624

78,0

804

112,9

999

76,1

999

82,0

I

(') Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 3079/94 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 325 της 17 . 12 . 1994, σ. 17 ). O κωδικός «999 »
αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2499/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Οκτωβρίου 1995

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών
ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

οτι, από την εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών
καθορισμού που υπενθυμίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να
τροποποιηθούν τα ισχύοντα ποσά σύμφωνα με το παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού,

τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1101 /95 0,
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής της 23ης
Ιουνίου 1995 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής
για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης άλλων
από τις μελάσσες (3), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγω
γικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην
ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια έχουν καθορι
σθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1568/95 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 2488/95 (5) ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορί
ζονται όπως αναγράφεται στο παράρτημα.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου
1995 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 1995 .
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE
(2) EE
(3) EE
(4) EE
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι3.
αριθ.

L
L
L
L
L

177
110
141
150
256

της
της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
17. 5 . 1995 , σ. 1 .
24. 6. 1995 , σ. 16.
1 . 7. 1995, σ. 36.
26. 10. 1995 , σ. 26.
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στον κανονισμό της Επιτροπής της 26ης Οκτώβριο» 1995 για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και
πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και
των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε Ecu)

Κωδικός ΣΟ

1701
1701
1701
1701
1701
1701
1701
1702

11
11
12
12
91
99
99
90

IO (')
90 (')
IO (')
90 (')
00 (2)
10 (2)
90 (2)
99 (3)

Αντιπροσωπευτική τιμή
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

23,66

4,47

23,66
23,66
23,66
28,42
28,42

9,70

4,28
9,27
11,02
6,50

28,42
0,28

6,50
0,37

(') Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 431 /68 του
Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 89 της 10. 4. 1968, σ, 3 ).
(2) Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του
Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 94 της 21 . 4. 1972, σ. 1 ).
(3) Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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Αριθ. L 257/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2500/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Οκτωβρίου 1995

σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής μπανανών στο πλαίσιο της
δασμολογικής ποσόστωσης για το τέταρτο τρίμηνο του 1995
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

κατηγορία επιχειρηματιών υπερβαίνουν τις διαθέσιμες
ποσότητες, εφαρμόζεται, σε καθεμία από τις αιτήσεις που
αναφέρουν τη συγκεκριμένη χώρα καταγωγής, ποσοστό

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

μείωσης ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου της 13ης
Φεβρουαρίου 1993 , για την κοινή οργάνωση της αγοράς
μπανάνας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2),

ότι, επειδή οι ποσότητες μπανανών καταγωγής Καμερούν
για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις υπερβαίνουν τη διαθέ
σιμη ποσότητα, πρέπει να εφαρμοσθεί συντελεστής
μείωσης · ότι οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εισα
γωγής οι οποίες υποβλήθηκαν από επιχειρηματίες της κατη
γορίας B για την Κόστα Ρίκα πρέπει να απορριφθούν,
επειδή δεν υπάρχουν πλέον ποσότητες διαθέσιμες, για την
εν λόγω χώρα καταγωγής και τη συγκεκριμένη κατηγορία
επιχειρηματιών, για νέες αιτήσεις · ότι τα πιστοποιητικά
εισαγωγής δύνανται να εκδοθούν για την ποσότητα που
εμφαίνεται σε όλες τις άλλες νέες αιτήσεις ·

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1442/93 της Επιτροπής της 10ης
Ιουνίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
καθεστώτος εισαγωγής μπανανών στην Κοινότητα (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1 164/95 (4), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 478/95 της Επιτροπής της 1ης
Μαρτίου 1995 σχετικά με τις συμπληρωματικές λεπτομέ
ρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς δασμολογικής ποσό
στωσης κατά την εισαγωγή μπανανών στην Κοινότητα και
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1442/93 (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΚ)
αριθ. 702/95 (6), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2234/95 της
Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 1995 σχετικά με την
έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής μπανανών στο πλαίσιο
της δασμολογικής ποσόστωσης για το τέταρτο τρίμηνο του
1995 και την υποβολή των αιτήσεων (7), όπως διορθώθηκε
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2329/95 (8), καθορίζει τις

ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες για τις νέες αιτήσεις
έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, στο πλαίσιο της
δασμολογικής ποσόστωσης, το τέταρτο τρίμηνο του 1995 ·
ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
478/95 προβλέπει τον καθορισμό, χωρίς καμία καθυστέ
ρηση, των ποσοτήτων για τις οποίες δύνανται να εκδοθούν
πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη χώρα ή χώρες κατα
γωγής ■

ότι το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1442/93 ορίζει ότι, όταν, σε περίπτωση συγκεκριμένου
τριμήνου και για μία χώρα ή ομάδα χωρών που περιλαμβά
νονται στο παράρτημα I του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 478/95,
οι ποσότητες που καλύπτονται από τις αιτήσεις για χορή

γηση πιστοποιητικών εισαγωγής από τη μία ή την άλλη
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

τερα τα εν λόγω πιστοποιητικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

(') EE
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) E E
(5) ΕΕ
(6) EE

ότι o παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως ώστε
να μπορέσουν να χορηγηθούν όσον το δυνατόν γρηγορό

47 της 25 . 2. 1993, σ. 1 .
349 της 31 . 12. 1994, σ. 105 .
142 της 12. 6. 1993, σ. 6.
117 της 24. 5. 1995, σ. 14.
49 της 4. 3. 1995, σ. 13.
71 της 31 . 3. 1995, σ. 84.

(7) ΕΕ αριθ. L 225 της 22. 9. 1995, σ. 13.
(8) ΕΕ αριθ. L 235 της 4. 10. 1995, σ. 7.

ΑρSρο 1

Όσον αφορά τις νέες αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο
4 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 478/95, εκδί
δονται πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο της δασμολο
γικής ποσόστωσης για εισαγωγές μπανάνας το τέταρτο
τρίμηνο του 1995 :

α) για την ποσότητα που αναφέρεται στη νέα αίτηση για
χορήγηση πιστοποιητικού πολλαπλασιαζόμενη επί το
συντελεστή μείωσης 0,989300 για μπανάνες καταγωγής
Καμερούν ·

β) για την ποσότητα που αναφέρεται στη νέα αίτηση για
χορήγηση πιστοποιητικού όταν η αίτηση αφορά κατα
γωγή διαφορετική από αυτήν που αναφέρεται στο στοι
χείο α) ανωτέρω.

Οι νέες αιτήσεις επιχειρηματιών της κατηγορίας B για
μπανάνες καταγωγής « Κόστα Ρίκα» απορρίπτονται.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Αριθ. L 257/26

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

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

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

27 . 10. 95

27. 10. 95

ΓΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 257/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2501/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Οκτωβρίου 1995
γιο καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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. 1068/93 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1053/95 (7) ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1863/95 (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

ότι η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα ·
ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως ■

Εκτιμώντας :

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) · ότι η
απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστά
σεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιορι
στικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·

ότι, κατά το άρθρο 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα
δύναται να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την
εξαγωγή ·
ότι οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένων
υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1501 /95 της Επιτροπής της 29ης
Ιουνίου 1995 περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανό
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνο
νται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των
σιτηρών (3) ·

ότι η επιστροφή που εφαρμόζεται για τη βύνη πρέπει να
υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της ποσότητας των σιτη
ρών που είναι αναγκαία για την παρασκευή των σχετικών
προϊόντων · ότι οι ποσότητες αυτές καθορίστηκαν στον

ότι με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του του Συμβου
λίου (8), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1380/95 (9), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στη σημερινή
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως
τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα ποσά
που αναγράφονται στο παράρτημα ■

ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1 50 1 /95 ·

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγ
καία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό ·

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος I στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται
στο παράρτημα.

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (5), χρησιμοποιούνται για να

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου

(') ΕΕ
(2) EE
(3) EE
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

(6) ΕΕ
(7) EE
(8) ΕΕ
(9) E E

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
179 της 29. 7. 1995 , σ. 1 .
147 της 30. 6. 1995, σ. 7.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995 , σ. 1 .

ΑρSρο 2

1995 .

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

108
107
102
138

της
της
της
της

1 . 5 . 1993 , σ . 106.
12 . 5 . 1995 , σ. 4.
28 . 4. 1993 , σ. 14.
21 . 6 . 1995 , σ. 1 .

Αριθ. L 257/28

[EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 για καθορισμό των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της δύνης
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

1107 10 19 000

0,00

1107 1099 000
1107 20 00 000

—

-

(') Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την
τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον τροποποιημένο κανονισμό ( ΕΟΚ) αρι9.
990/93 .

27 . 10 . 95

27 . 10. 95

HËLI

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαίκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 257/29

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2502/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Οκτωβρίου 1995
γιο καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1863/95 (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 4,

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1 50/95 (5), 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. 1068/93 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1053/95 (7) ·

Εκτιμώντας :
ότι, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 η επιστροφή που εφαρμόζεται για τις

εξαγωγές των σιτηρών την ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως
για την έκδοση πιστοποιητικού, προσαρμοσμένη σύμφωνα
με την τιμή κατωφλίου που θα ισχύει κατά το μήνα
εξαγωγής, εφαρμόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε μια εξαγωγή
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
ισχύος του πιστοποιητικού · ότι, στην περίπτωση αυτή, ένα
διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρμόζεται στην επιστροφή ·
ότι o κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 1501 /95 της Επιτροπής της 29ης
Ιουνίου 1995 περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανό
νων εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνον
ται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των
σιτηρών (3), επέτρεψε τον καθορισμό ενός διορθωτικού

ότι από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού ·

ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιστροφές
που καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές της
βύνης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, καθορίζεται στο
παράρτημα.

στοιχείου για τη βύνη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 - ότι το διορθωτικό αυτό στοιχείο πρέπει να υπολο
γιστεί λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που περιλαμβά

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου

νονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95 ·

1995 .

ΆρSρο 2

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

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 1995 .
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) EE αριθ. L 179 της 29. 7. 1995, σ. 1 .
Q) ΕΕ αριθ. L 147 της 30. 6. 1995 , σ. 7.

(4) ΕΕ
(5) E E
(6) EE
(7) EE

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
22 της 31 . 1 . 1995, σ. 1 .
108 της 1 . 5 . 1993 , σ. 106.
107 της 12 . 5 . 1995, σ. 4.

Αριθ. L 257/30

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27 . 10 . 95

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

το» κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου που
εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
(Ecu/τόνο)
1η

2η

3η

4η

5η

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμία

0

0

0

0

0

0

0

- 1,69

- 3,38

- 5,07

- 6,76

- 8,45

Κωδικός προϊόντος

Τρέχων

1107 10 11 000
1107 10 19 000

1107 10 91 000
1107 10 99 000
1107 20 00 000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(Ecu/τόνο)

προθεσμία

7η
προθεσμία

8η
προθεσμία

προθεσμία

10η
προθεσμία

11η
προθεσμία

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

- 10,14

- 11,83

- 11,83

- 11,83

- 11,83

- 11,83

Κωδικός προϊόντος

1107 10 91 000
1107 10 99 000
1107 20 00 000

6η

9η

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

27 . 10. 95

ΓΕL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 257/31

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2503/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Οκτωβρίου 1995

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των
αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1863/95 (2), και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

γκαια τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό τους ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα ■ ότι δύνα
ται να τροποποιείται ενδιαμέσως ■
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως
στις τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα ■
ότι με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ.

Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των
τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ·

ότι οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένων
υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 1501 /95 της Επιτροπής της 29ας
Ιουνίου 1995 περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανό
νων εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνο
νται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των
σιτηρών (3) ■

ότι, για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου και
σικάλεως · ότι η επιστροφή που εφαρμόζεται στα προϊόντα
αυτά πρέπει να υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η ανα
γκαία ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόμε
νων προϊόντων · ότι οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί
στον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1501 /95 *
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν ανα

1380/95 (5), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) · ότι η
απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστά
σεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιορι
στικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόμενων στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζο
νται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου
1995 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 1995.
Γta την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') EE αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) ΕΕ αριθ. L 179 της 29. 7. 1995, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 147 της 30. 6. 1995, σ. 7.

C) ΕΕ αριθ. L 102 της 28 . 4. 1993, σ. 14.
(5) EE αριθ. L 138 της 21 . 6. 1995, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 1995 για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά
την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
(Ecu/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (')

Επιστροφή (-')

Κωδικός προϊόντος

—

—

1001 10 00 200

1004 00 00 200
1004 00 00 400
1005 10 90 000
1005 90 00 000
1007 00 90 000
1008 20 00 000

01

0

1101 00 15 130

01

1101 00 15 170
1101 00 15 180
01

0

1003 00 10 000
1003 00 90 000

1101 00 15 100

0

—

—

—

—

_

1001 90 99 000
1002 00 00 000

Επιστροφή (2)

11010015 150

1001 10 00 400
1001 90 91 000

Προορισμός (')

1101 00 11 000

0709 90 60 000
0712 90 19 000

(Ecu/τόνο)

1101 00 15 190
1101 00 90 000
1102 10 00 500

01

—

1102 10 00 700

—

—

1102 10 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-l

1103 11 10 200
1103 11 10 400

1103 11 10 900
1103 11 90 200
1103 11 90 800

01

—

—

—

—

—

25,00

-(3)
-(3)
—

-(3)
—

(') Προορισμοί :

01 όλες οι τρίτες χώρες.
(2) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση
των όρων που προβλέπονται από τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93
(3) Όταν αυτό το προϊόν περιέχει σιμιγδάλι συσσωματωμένο, ουδεμία επιστροφή κατά την εξαγωγή χορηγείται.

ΝΒ : Οι ζώνες είναι αυτές που ορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 214 της 30. 7. 1992, σ.
20 ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2504/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Σεπτεμβρίου 1995

γιο καθορισμό των επιστροφών στην παραγωγή στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

μπορεί να τροποποιείται εάν οι τιμές του αραβοσίτου, του
σίτου και του σόργου μεταβάλλονται κατά τρόπο σημα

Έχοντας υπόψη :

ντικό ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ότι οι επιστροφές στην παραγωγή που καθορίζονται από
τον παρόντα κανονισμό πρέπει να προσαρμοσθούν με τους
συντελεστές που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανο
νισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, προκειμένου να καθοριστεί το

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1863/95 (2), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 3 ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του ρυζιού ( 3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1530/95 (4), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 3,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής της 30ής
Ιουνίου 1993 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων που
εφαρμόζονται στις επιστροφές στην παραγωγή στους τομείς
των σιτηρών και του ρυζιού (5), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1516/95 (6), και ιδίως το
άρθρο 3,
Εκτιμώντας :

ακριβές ποσό που πρέπει να πληρωθεί ■

ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

1 . H επιστροφή, εκφραζόμενη ανά τόνο αμύλου αραβο
σίτου, σίτου, γεωμήλων, ρυζιού ή θραυσμάτων ρυζιού, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, καθορίζεται σε 30,26 Ecu ανά
τόνο .

2. H επιστροφή, εκφραζόμενη ανά τόνο αμύλου κριθής ή
βρώμης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 , καθορίζεται σε 0,00 Ecu
ανά τόνο .

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 καθόρισε τους όρους
χορηγήσεως της επιστροφής στην παραγωγή · ότι η βάση
υπολογισμού καθορίστηκε στο άρθρο 3 του κανονισμού
αυτού · ότι η κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενη
επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα και

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Οκτωβρίου
1995 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 1995 .
Γ\α την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) EE
(4) EE
(5 ) ΕΕ
(6) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

181
179
166
148
159
147

της
της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
29. 7. 1995 , σ. 1 .
25 . 6. 1976, σ. 1 .
30. 6. 1995 , σ. 5 .
1 . 7. 1993, σ. 112.
30. 6. 1995, σ. 49.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Οκτωβρίου 1995

με την οποία επιτρέπεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να συνάψει
συμφωνία με τη Δημοκρατία της Πολωνίας που περιλαμβάνει διατάξεις παρέκκλισης από τα
άρθρα 2 και 3 της έκτης οδηγίας 77/388/EOK περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών
(95/435/EK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ότι τα άλλα κράτη μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με το
αίτημα της Γερμανίας, στις 20 Φεβρουαρίου 1995 ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την έκτη οδηγία 77/388/EOK του Συμβουλίου της 17ης
Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργα
σιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας : ομοιό
μορφη φορολογική βάση ('), και ιδίως το άρθρο 30,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 30 της έκτης οδηγίας, το
Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν προτάσεως
της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει σε κάθε κράτος μέλος
να συνάψει με τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό συμφωνία
που να περιλαμβάνει τυχόν παρεκκλίσεις από την εν λόγω

ότι, ελλείψει διατάξεων παρέκκλισης, οι εκτελούμενες στο
γερμανικό έδαφος εργασίες κατασκευής υπόκεινται στο
ΦΠΑ στη Γερμανία, ενώ οι εκτελούμενες στο πολωνικό
έδαφος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της έκτης
οδηγίας και ότι, εξάλλου, σε όλες τις εισαγωγές αγαθών στη
Γερμανία από την Πολωνία που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή της συνοριακής γέφυρας επιβάλλεται o ΦΠΑ
στη Γερμανία ·

ότι o στόχος των διατάξεων παρέκκλισης που προβλέπονται
στη συμφωνία είναι η απλούστευση των κανόνων φορολό
γησης των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν τις εργασίες
κατασκευής της εν λόγω συνοριακής γέφυρας ·

ότι αυτές οι διατάξεις παρέκκλισης θα έχουν αμελητέο αντί
κτυπο στους ίδιους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
από το φόρο προστιθέμενης αξίας,

οδηγία ·
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ότι, με συστημένη επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία της
Επιτροπής, στις 20 Ιανουαρίου 1995, η γερμανική κυβέρνηση

ζήτησε την άδεια να συνάψει με την Πολωνία, για τη ζεύξη
της γερμανικής ομοσπονδιακής οδού B 97 με την πολωνική
οδό 274, καθώς και την κατασκευή συνοριακής γέφυρας
πάνω από τον Neisse στην περιοχή Guben και Gubinek, η
οποία περιλαμβάνει παρεκκλίσεις από τα άρθρα 2 και 3 της
έκτης οδηγίας, όσον αφορά την κατασκευή αυτής της συνο
ριακής γέφυρας·

C) ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1977, σ. 1 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 94/76/EK ( ΕΕ αριθ. L 365 της 31 . 12.
1994, σ. 53 ).

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα
νίας να συνάψει συμφωνία με τη Δημοκρατία της Πολωνίας,
για τη ζεύξη της γερμανικής ομοσπονδιακής οδού B 97 με
την πολωνική εθνική οδό 274, καθώς και την κατασκευή
συνοριακής γέφυρας πάνω από τον Neisse στην περιοχή
Guben και Gubinek, η οποία περιλαμβάνει φορολογικές
παρεκκλίσεις από την έκτη οδηγία 77/388/EOK. Οι παρεκ
κλίσεις αυτές καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας
απόφασης.
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Αρθρο 2

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 της έκτης οδηγίας, το μέρος
του εδάφους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα
νίας στην περιοχή Guben, στην οποία εκτελούνται έργα για
την κατασκευή συνοριακής γέφυρας πάνω από τον Neisse,
που συνδέει τη γερμανική εθνική οδό B 97 με την πολωνική
εθνική οδό 274, θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του εδάφους
της Δημοκρατίας της Πολωνίας όσον αφορά την παράδοση
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή της

Αριθ. L 257/35

γέφυρας πάνω από τον Neisse στην περιοχή Guben και
Gubinek, η οποία συνδέει τη γερμανική ομοσπονδιακή οδό
B 97 με την πολωνική εθνική οδό 274. Ωστόσο, η παρέκ
κλιση αυτή δεν ισχύει για τις εισαγωγές αγαθών από δημό
σιες υπηρεσίες.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας.

εν λόγω γέφυρας.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 της έκτης
οδηγίας, η εισαγωγή αγαθών προελεύσεως Πολωνίας στη
Γερμανία δεν υπόκειται στο ΦΠΑ, στο βαθμό που τα αγαθά
αυτά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνοριακής

Λουξεμβούργο, 23 Οκτωβρίου 1995.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
P. SOLBES MIRA
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Οκτωβρίου 1995
για το διορισμό αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(95/436/ EK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 198A,

την απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1994 περί διορισμού των μελών της
Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 1994 μέχρι και τις 25
Ιανουαρίου 1998 ('),
Εκτιμώντας ότι μια έδρα αναπληρωματικού μέλους της εν λόγω Επιτροπής είναι κενή λόγω
της παραίτησης κ. Juan José Garcia Escribano, η οποία κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 12
Ιουλίου 1995,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο μόνο

O κ. Antonio Gômez Fayrén διορίζεται αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών
σε αντικατάσταση του κ. Juan José Garcia Escribano και για το υπόλοιπο διάστημα της
θητείας του, δηλαδή μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 1998.

Λουξεμβούργο, 23 Οκτωβρίου 1995 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. SOLBES MIRA

(') EE αριθ. L 31 της 4. 2. 1994, σ. 29.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Φεβρουαρίου 1995

σχετικά με τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από τη Γερμανία στην Georgsmarienhutte
GmbH

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(95/437/EKAX)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

αρχές να υποβάλουν, εντός μηνός, παρατηρήσεις επί της
αποφάσεως της Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη :

H επιστολή προς τη γερμανική κυβέρνηση δημοσιεύθηκε
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 4 στοιχείο γ),

την απόφαση αριθ. 3855/9 1 /EKAX της Επιτροπής της 27ης
Νοεμβρίου 1991 που καθιερώνει κοινοτικούς κανόνες για
τις ενισχύσεις προς τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα ('),
και ιδίως το άρθρο 2,

στην Επίσημη Εφημερίδα (2) και ζητήθηκε από τα λοιπά
κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους τρίτους να στείλουν
τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή μέσα σε διάστημα
ενός μηνός από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

H γερμανική κυβέρνηση έδωσε την απάντησή της με τηλεο
μοιοτυπία της 31ης Ιανουαρίου 1994, η οοπία πρωτοκολλή
θηκε την επόμενη ημέρα.

Αφού κάλεσε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της
ανωτέρω απόφασης τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις τους,

Επιπλέον, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν επιστολές από
τους εξής :

— την British Iron and Steel Producers Association (BISPA)
(επιστολή της 28ης Μαρτίου 1994, που πρωτοκολλήθηκε

Εκτιμώντας ότι :

στις 6 Απριλίου 1994),
I

— την European Indépendant Steel Works Association (EISA)

(επιστολή της 6ης Απριλίου 1994, που πρωτοκολλήθηκε

Με επιστολή της 6ης Ιουλίου 1993 οι γερμανικές αρχές
κοινοποίησαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 6
του κώδικα ενισχύσεων προς τη βιομηχανία σιδήρου και
χάλυβα (Απόφαση αριθ. 3855/91 /EKAX), κρατική ενίσχυση
προς την Georgsmarienhutte GmbH προκειμένου να πραγμα
τοποιήσει επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη. H ενίσχυση
ανερχόταν σε 32,5 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα και αντι
προσώπευε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών.

Με επιστολή της 7ης Σεπτεμβρίου 1993 οι γερμανικές αρχές
απάντησαν σε κάποιες ερωτήσεις που τους είχαν υποβληθεί
με επιστολή της 29ης Ιουλίου 1993.
Το Νοέμβριο 1993 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη
διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κώδικα ενισχύ
σεων προς τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα σχετικά με
την προτεινόμενη κρατική ενίσχυση.

στις 11 Απριλίου 1994),

— την MEFOS Metallurgical and Métal Working Research Plant
(επιστολή της 7ης Απριλίου 1994, που πρωτοκολλήθηκε
στις 8 Απριλίου 1994),

— την Usinor Sacilor (επιστολή της 8ης Απριλίου 1994, που
πρωτοκολλήθηκε στις 11 Απριλίου 1994),
— τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (επιστολή της 8ης Απριλίου
1994, που πρωτοκολλήθηκε στις 18 Απριλίου 1994).

Με επιστολή της 21ης Ιουνίου 1994, οι επιστολές αυτές και
οι μεταφράσεις τους μαζί με τα συνημμένα τους στάλθηκαν
στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γερμανίας.

H γερμανική κυβέρνηση ενημερώθηκε για την απόφαση
αυτή με επιστολή της 31ης Δεκεμβρίου 1993 [SG (93)D/
217371. Με την ίδια επιστολή ζητήθηκε από τις γερμανικές

H γερμανική κυβέρνηση απάντησε με επιστολή της 24ης
Ιουνίου 1994, που πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν. Μια ανεπί
σημη σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων των υπηρεσιών της
Επιτροπής και της γερμανικής κυβέρνησης πραγματοποιή
θηκε στις Βρυξέλλες στις 30 Ιουνίου 1994.

(') EE αριθ. L 362 της 31 . 12. 1991 , σ. 57.

(2) EE αριθ. C 71 της 9. 3 . 1994, σ. 5 .
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Με επιστολές της 1 1ης Ιουλίου 1994 και της 26ης Οκτωβρίου
1994, οι γερμανικές αρχές έθεσαν υπόψη της Επιτροπής νέα
στοιχεία.
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ευρείας κλίμακας παραγωγή ειδικών και λεπτόκοκκων
χαλύβων.

Συγκεκριμένα, η νέα κάμινος θα περιλαμβάνει ένα και μόνο
κοίλο ηλεκτρόδιο, χάρη στο οποίο τα ρινίσματα σιδήρου
της χαλυβουργίας θα μπρούν να επανεισάγονται στη διαδι

II

κασία παραγωγής χάλυβα.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την κατασκευή καμίνου
βολταϊκού τόξου συνεχούς ρεύματος που πρόκειται να αντι
καταστήσει την υφιστάμενη υψικάμινο και τον υφιστάμενο
μεταλλάκτη. Σκοπός της επένδυσης — σύμφωνα με τη
γερμανική κυβέρνηση — είναι η προώθηση φιλικής προς το
περιβάλλον χρησιμοποίησης των σιδηρούχων αποβλήτων
(ιδίως των «ρινισμάτων σιδήρου» και των αχρηστευμένων
αυτοκινήτων που δεν έχουν πρεσαριστεί), με αποτέλεσμα τη
μείωση του κόστους παραγωγής.

Το κόστος της επένδυσης που θεωρείται από τη γερμανική

H γερμανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι είναι η πρώτη
φορά που αυτός o τύπος καμίνου 8α χρησιμοποιηθεί για

και αναλυόταν ως εξής :

Επιπλέον, η καύση των οξειδίων του άνθρακα (CΟ) στην
κάμινο και μια κατάλληλη ρύθμιση της ανόδου θα επιτρέ
ψουν την οικονομική και οικολογική ανακύκλωση των
αχρηστευμένων αυτοκινήτων που δεν έχουν πρεσαριστεί σε
ένα και μόνο στάδιο.

κυβέρνηση επιλέξιμο για κρατική ενίσχυση ανερχόταν σε
108,2 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα (57,1 εκατομμύρια Ecu)
εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα

εκατομμύρια

41,715

22,0

Ειδικά λογισμικά έρευνας και ανάπτυξης

6,000

3,2

Εργασίες κατασκευής

8,985

4,7

56,700

29,9

12,000

6,3

7,506

4,0

Στοιχεία

Κάμινος βολταϊκού τόξου και εγκατάσταση συγκράτησης κόνεων

Ενδιάμεσο άθροισμα

Συμμετοχή στο κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων παροχής ηλεκτρι
κής ενέργειας
Δαπάνες προσωπικού

Ecu

Άλλες τρέχουσες δαπάνες

— χρησιμοποίηση ρινισμάτων σιδήρου μέσω κοίλου ηλεκτροδίου
— καύση των οξειδίων του άνθρακα που δημιουργούνται από τις αντιδρά

15,135

8

2,075

1,1

2,250

1,2

σεις

— γόμωση μη πρεσαρισμένων αχρηστευμένων αυτοκινήτων σε ένα και
μόνο στάδιο (μείωση των εκπομπών διοξίνης και φουρανίου)

— κλασματικός διαχωρισμός της διηθητικής κόνεως

3,475

1,8

— ανάπτυξη ρύθμισης υψηλής τάσης με χρήση ξηρών ανόδων
— ανύψωση της τάσης του βολταϊκού τόξου

4,337

2,3

0,270

0,1

27,542

14,5

Ερευνητικό ίδρυμα

2,200

1,2

Πρόσθετα γενικά έξοδα [30% των δαπανών προσωπικού ύψους 7,506
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων (βλέπε ανωτέρω)]

2,252

1,2

Ενδιάμεσο άθροισμα

Συνολικό κόστος :
III

Το επενδυτικό κόστος των 108,2 εκατομμυρίων γερμανικών

μάρκων (57,1 εκατομμυρίων Ecu) που θεωρείται επιλέξιμο
από τη γερμανική κυβέρνηση και άλλες δαπάνες που σχετί
ζονται με το σχέδιο και που ανέρχονται σε 16,3 εκατομμύ
ρια γερμανικά μάρκα (8,6 εκατομμύρια Ecu) επρόκειτο να
χρηματοδοτηθούν ως εξής :
— ίδιοι πόροι (κεφάλαια που
καταβλήθηκαν από τον

προηγούμενο ιδιοκτήτη
Klöckner Werke ΑG)

— τραπεζικά δάνεια
— πιστώσεις προμηθευτών

108,2

57,1

— δωρεάν ενίσχυση για έρευνα και
ανάπτυξη (30 % των 108,2 εκατομμυρίων
γερμανικών μάρκων)
32,5 εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα

124,5 εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα
(65,5 εκατομμύρια Ecu)

H Επιτροπή είχε επιφυλάξεις, όπως διατύπωσε κατά την
25,7 εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα

45,0 εκατομμύρια

γερμανικά μάρκα

21,3 εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα

έναρξη της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρά
γραφος 4 του κώδικα ενισχύσεων προς τη βιομηχανία σιδή
ρου και χάλυβα, ως προς τα ακόλουθα στοιχεία :

— τον γνήσιο χαρακτήρα «έρευνας και ανάπτυξης» του
σχεδίου,
— την επιλεξιμότητα του κόστους της επένδυσης για το
σχέδιο ενίσχυσης για έρευνα και ανάπτυξη,
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— τον συνυπολογισμό δαπανών για τις οποίες σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθεί ενίσχυση για έρευνα
και άνάπτυξη,

— την ένταση ενίσχυσης 30 %. Λόγω του υψηλού κινδύνου
του σχεδίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ένταση θα
είναι 30 αντί για 25% που είναι η ένταση της οποία
αποδέχεται κανονικά η Επιτροπή για εφαρμοσμένη

Αριθ. L 257/39

μέρος του αφορούσε καθιερωμένη τεχνολογία. Οι δαπάνες
για όργανα και εξοπλισμό δεν ήταν επομένως επιλέξιμες για
ενίσχυση έρευνας και ανάπτυξης, επειδή τα όργανα και o
εξοπλισμός θα εξυπηρετούσαν από βιομηχανική άποψη
μόνο οικονομικούς σκοπούς.
ΕΙSΑ

έρευνα και ανάπτυξη.
V

H γερμανική κυβέρνηση στις παρατηρήσεις της που υπέβαλε
με τηλεομοιοτυπία της 31ης Ιανουαρίου 1994 δήλωσε ότι η
επιχείρηση δημιουργήθηκε ύστερα από την εξαγορά (με τη
μέθοδο της εξαγοράς από το διευθυντικό προσωπικό της)
της πρώην Klöckner Edelstahl GmbH, η οποία συμπεριλάμ
βανε το ειδικό χαλυβουργικό τμήμα της Klöckner Werke ΑG .
H παραγωγική της ικανότητα ανερχόταν σε 480 000 τόνους/
έτος ακατέργαστου χυτοσιδήρου, 900 000 τόνους/έτος
ακατέργαστου χάλυβα και 600 000 τόνους/έτος τελικών
προϊόντων θερμής έλασης. Οι νέοι ιδιοκτήτες της επιχείρη
σης είναι o κ. J. Großmann (75 %), πρώην μέλος του διοικητι
κού συμβουλίου της Klöckner Werke ΑG, και η Drueker &
Co.GmbH (25 %). Το συμβόλαιο αγοράς υπογράφηκε στις 5
Απριλίου 1993 . H επιχείρηση αποκτήθηκε με την προοπτική
να ανασυγκοτηθούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής της ώστε
να γίνει ανταγωνιστική.
Το σχέδιο ανασυγκρότησης της επιχείρησης περιελάμβανε
τα ακόλουθα μέτρα :
— αντικατάσταση της υπάρχουσας υψικαμίνου και του
μεταλλάκτη με κάμινο βολαϊκού τόξου, που θα οδηγήσει
σε μείωση της παραγωγικής ικανότητας ακατέργαστου
χάλυβα κατά 300 000 τόνους/έτος, καθώς και στην
πλήρη κατάργηση της παραγωγικής ικανότητας σε
ακατέργαστο χυτοσίδηρο,
— κλείσιμο της γραμμής προσαρμογής (Adjustagelinie) που
συνδέεται με τη μονάδα παραγωγής ελαφρών διατομών
από χάλυβα ύστερα από τον εκσυχρονισμό του χαλυ
βουργείου θερμής έλασης.
Τονίστηκε και πάλι ότι το όλο σχέδιο πρέπει να θεωρηθεί
ως σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης και ότι λόγω των υψηλών
κινδύνων ένα ποσοστό 30 % ακαθάριστο ήταν ενδεδειγμένο.
Όσον αφορά το ποσό των πρόσθετων γενικών εξόδων, και
ύστερα από το αίτημα της Επιτροπής, δόθηκαν συμπληρω
ματικές πληροφορίες προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρί
βεια του ανακοινωθέντος ποσού των 2,2 εκατομμυρίων
γερμανικών μάρκων, δηλαδή 30 % των δαπανών προσω
πικού. Δόθηκαν στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό και

αποδείχθηκε ότι το 1992/93 οι γενικές δαπάνες ανήλθαν σε
28,3 % και για το 1994 σε 30,3 % των δαπανών προσωπικού.
Επιπλέον, δηλώθηκε ότι η διάρκεια του σχεδίου έρευνας και
ανάπτυξης θα παρατεινόταν κατά 15 μήνες, με αποτέλεσμα
η συνολική ερευνητική περίοδος θα φθάσει τους 51 μήνες
αντί 36, λόγω της πορείας των δραστηριοτήτων και του
περιορισμένου ερευνητικού δυναμικού της επιχείρησης. Ως
αποτέλεσμα αυτού, το ποσό των δαπανών αυξήθηκε κατά
1,5 εκατομμύριο γερμανικά μάρκα, ανήλθε δηλαδή σε 109,7
εκατομμύρια γερμανικά μάρκα αντί 108,2 εκατομμυρίων
γερμανικών μάρκων.
V

Στα πλαίσια της διαδικασίας ελήφθησαν οι ακόλουθες
παρατηρήσεις :
ΒΙSΡΑ

H ΒΙSΡΑ δήλωσε ότι το όλο σχέδιο δεν εξυπηρετεί αποκλει
στικά σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης και ότι ένα μεγάλο

H EISA διατύπωσε ορισμένες αμφιβολίες ως προς τη σχετική
με έρευνα και ανάπτυξη φύση τμημάτων του σχεδίου και ως
προς το υλοποιήσιμο άλλων, ειδικότερα όσον αφορά τις
διαστάσεις του σχεδίου. Οι μέθοδοι καύσης σε κάμινο
βολταϊκού τόξου έχουν ήδη μελετηθεί. H χρήση κοίλων
ηλεκτροδίων έχει ήδη εφαρμοστεί για άλλα είδη κόνεων. H
EISA καταλήγει ότι θεωρεί την περιγραφόμενη μέθοδο ως
προβληματική προκειμένου για μαζική παραγωγή.
ΜΕFΟS

H ΜΕFΟS δήλωσε ότι η τεχνολογία με τροφοδότηση σιδη
ρούχου κόνεως μέσω κοίλου ηλεκτροδίου είναι ήδη
ανεπτυγμένη και γνωστή. O στόχος ήταν να επιτευχθεί η
αναβάθμιση της κόνεως της χαλυβουργίας κατά τον πλέον
οικονομικό τρόπο. Το σχέδιο έχει προχωρήσει σε σημείο

που είχαν ήδη αρχίσει συζητήσεις για τη δημιουργία μιας
επιχείρησης παραγωγής στη Νορβηγία σε συνεργασία με
ένα παραγωγό ψευδαργύρου. Ως προς την καύση σε κάμινο
ηλεκτρικού βολταϊκού τόξου, έχουν πραγματοποιηθεί
πολλές εργασίες ανάπτυξης. H ΜΕFΟS δεν αντιτίθεται στην
πραγματοποίηση του σχεδίου.
Usinor Sacilor

H Usinor Sacilor είναι της γνώμης ότι το όλο σχέδιο βασίζε
ται αποκλειστικά σε ήδη γνωστές τεχνολογίες και ότι κατά
συνέπεια η βοήθεια είναι μόνο για επενδυτικούς σκοπούς.
Ανησυχεί ιδιαίτερα για το ότι επενδυτικές ενισχύσεις για
την κατασκευή μιας νέας καμίνου βολταϊκού τόξου εμφανί
ζεται ως ενίσχυση για σκοπούς έρευνας και τεχνολογίας.
H κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πεπεισμένες ότι η
μονάδα θα είναι από την αρχή μια εμπορική επιχείρηση σε
πλήρη κλίμακα, επειδή αντικαθιστά τις υπάρχουσες στη
θέση αυτή εγκαταστάσεις παραγωγής σιδήρου και χάλυβα
και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για καμία πραγματική
δραστηριότητα για έρευνα και ανάπτυξη που να συνδέεται
με την κατασκευή της καμίνου συνεχούς ρεύματος.
Θεωρούν, επομένως, ότι η χορήγηση οποιασδήποτε κρατι
κής χρηματοδότησης θα αποτελούσε παράνομη ενίσχυση
σύμφωνα με το άρθρο 4 της συνθήκης ΕΚΑΧ και της δευτε
ρογενούς νομοθεσίας.
Οι γερμανικές αρχές απάντησαν στις παρατηρήσεις αυτές με
επιστολή της 24ης Ιουνίου 1994. Σχολιάζουν λεπτομερώς τις
παρατηρήσεις που διετύπωσαν οι άλλοι ενδιαφερόμενοι και
επαναλαμβάνουν την άποψή τους ότι το όλο σχέδιο
αποτελεί έρευνα και ανάπτυξη. Σε απάντηση στις επικρίσεις,
διαβεβαιώνεται ότι ούτε η κάμινος βολταϊκού τόξου συνε
χούς ρεύματος ούτε το κοίλο ηλεκτρόδιο είναι νέα. Εντού
τοις, η εισαγωγή της κόνεως δε γίνεται κατά τη διάρκεια
παραγωγής χάλυβα αλλά κατά το διάστημα που δεν υπάρ
χει παραγωγή. Επιπλέον, o διαχωρισμός του Ζn και του Pb
από την κόνι δεν αποτελεί σκοπό της μεθόδου, όπως γίνεται
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με τις υπάρχουσες τεχνολογίες αλλά η κόνις μετατρέπεται
σε μια πρώτη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για
άχρηστο σίδηρο σε μελλοντική παραγωγή χάλυβα. Ένας
άλλος στόχος του σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης είναι να
μεταβληθούν σε αβλαβή ορισμένα αέρια που προκύπτουν
από την επιπλέον ενέργεια που διοχετεύεται στο υπό τήξη
μείγμα. Τα αμαξώματα των αυτοκινήτων περιέχουν βαφές
και λάδια και λιπαρές ουσίες. 'Οταν λιώσουν τα υποπροϊ
όντα αυτά παράγουν συμπληρωματική ενέργεια και διοξίνη
και φουράνιο, δύο τοξικά δηλαδή αέρια. Μέσω της καύσης,
τα αέρια αυτά θα αποσυνδεθούν. Έτσι θα καταστεί δυνατή

μια βέλτιστη χρήση όλων των φορέων ενέργειας με ελάχι
στη έκλυση τοξικών αερίων. Με τη συνεργασία της L'Air
Liquide θα επιδιωχθεί μια εξ επαφής εισαγωγή οξυγονούχων
αερίων η οποία επιτρέπει μια καλή ανάμειξη και ένα υψηλό
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βαθμό καύσης των αέριων. Αναμένεται ότι αυτό θα οδηγή
σει επίσης και σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Με επιστολή της 11ης Ιουλίου 1994, οι γερμανικές αρχές
πληροφόρησαν την Επιτροπή για μια τροποποίηση των
δαπανών που συνοδεύονται με το σχέδιο έρευνας και
ανάπτυξης. Λόγω της διάβρωσης και κατανάλωσης
ορισμένων υλικών και εξοπλισμού που οφείλονται στο
σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο θα πραγματοποιεί
ται επί δύο μέρες την εβδομάδα για 51 μήνες, χρειάζονται

να γίνουν συμπληρωματικές δαπάνες. Οι δαπανες αυτές
δημιουργούνται κατά την εμφύσηση σιδηρούχων κόνων
μέσω του κοίλου ηλεκτροδίου και καλύπτουν τα ακόλουθα
στοιχεία :
Συνολική δαπάνη
περιόδων 51
μήνες (σε
χιλιάδες
γερμανικά μάρκα)

Δαπάνη για

Δαπάνη ανά
περίοδο
(γερμανικά μάρκα)

— διάβρωση των ψυκτικών στοιχείων

1 452

— διάβρωση της επικάλυψης της καμίνου

2 626

— φθορά της ανόδου
— κατανάλωση φίλτρων συγκράτησης κόνεων

48 περιόδους
σε 12 μήνες
(σε χιλιάδες
γερμανικά μάρκα)

296

69,7
126

536

3 549

170,4

724

10 368

497,7

2 115

— υπηρεσίες τρίτων για τη διάθεση της σκουριάς

2 525

121,2

515

— δαπάνες συντήρησης κάδου

4 500

216

918

— καταναλωτικές δαπάνες για να διατηρηθεί ζεστός o
κάδος της καμίνου

3 500

168

714

— δαπάνες επαναφοράς του κάδου

— καθαρισμός φίλτρων από κόνεις κατεργασίας,
συμπεριλαμβανομένου και του συσσωρευμένου
ψευδαργύρου
— ειδική ανάλυση ενός αριθμού περιόδων

3 000

144

612

11 150

535

2 274

—

16 960

— δαπάνες συντήρησης

1 658

—

3 460

814

Σύνολο

13 822

( 7,18 εκατομμύρια
Ecu)

Οι γερμανικές αρχές θεώρησαν τις δαπάνες αυτές ως επιλέξι
μες για ενίσχυση έρευνας και ανάπτυξης ύψους 3,45 εκατομ
μυρίων γερμανικών μάρκων ( 1,79 εκατομμύρια Ecu). Αυτό
αντιστοιχεί σε ένταση ενίσχυσης 25 %.

Στην ανακοίνωση της κρατικής ενίσχυσης γινόταν αναφορά
σε δαπάνες που περιγράφονταν ως δαπάνες που δεν είναι
για έρευνα και ανάπτυξη, αλλά παρόλα αυτά δηλώνονταν
ως επιλέξιμες για κρατική ενίσχυση έρευνας και ανάπτυξης.
Οι δαπάνες αυτές θα ανέρχονταν σε 10% του επιλέξιμου
κόστους των 108,2 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων,
δηλαδή 10,82 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. H Επιτροπή
παρατήρησε ότι δε θα μπορούσε να δεχθεί τέτοιες δαπάνες
ως επιλέξιμες για κρατική ενίσχυση για έρευνα και τεχνο
λογία. Με επιστολή της 26ης Οκτωβρίου 1994 η παρεξήγηση
διαλευκάνθηκε. Οι δαπάνες αυτές που δεν είναι για έρευνα
και ανάπτυξη δεν υπήρξαν ποτέ μέρος των δαπανών που
θεωρούνται από τις γερμανικές αρχές ως επιλέξιμες για

κρατική ενίσχυση. Συμπεριλήφθηκαν, λοιπόν, στο συνολικό
επενδυτικό κόστος των 124,5 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων, αλλά όχι στο ποσό των 108,2 εκατομμυρίων γερμα
νικών μάρκων που ανακοινώθηκε, και που οι γερμανικές
αρχές θεωρούσαν τότε επιλέξιμο για κρατική ενίσχυση.

VI

Το άρθρο 2 του κώδικα ενισχύσεων προς τη βιομηχανία
σιδήρου και χάλυβα επιτρέπει ενισχύσεις που χορηγήθηκαν
για να συμβάλουν στην κάλυψη δαπανών χαλυβουργικών
επιχειρήσεων για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον
είναι σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο
κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα
και ανάπτυξη (').
Το παραπάνω κοινοτικό πλαίσιο καθορίζει τις αρχές
σχετικά με την ένταση των προτεινόμενων ενισχύσεων, οι
οποίες πρέπει να εκτιμηθούν από την Επιτροπή χωριστά για
κάθε περίπτωση . H εκτίμηση πρέπει να λάβει υπόψη τη
φύση του σχεδίου, τον τεχνικό και οικονομικό κίνδυνο που
ενέχει, γενικές σκέψεις πολιτικής σχετικά με την ανταγωνι
στικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς και τους
κινδύνους στρέβλωσης του ανταγωνισμού και τις επιπτώ
σεις στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.
C ) ΕΕ αριθ. C 83 της 11 . 4. 1986, σ . 2 .
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Αυτό οδηγεί στην αρχή ότι η βασική βιομηχανική έρευνα
πρέπει να προκρίνεται για επίπεδα ενίσχυσης υψηλότερα
από εκείνα δραστηριοτήτων εφαρμοσμένης έρευνας και
ανάπτυξης οι οποίες σχετίζονται στενότερα με την εισα
γωγή στην αγορά αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάπτυ
ξης και, επομένως, αν ενισχύονταν, θα μπορούσαν ευκολό
τερα να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και
του εμπορίου.
Αν και η Επιτροπή θεωρεί ότι το επίπεδο ενίσχυσης για
βασική βιομηχανική έρευνα δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το
50 % του γενικού κόστους του σχεδίου, θα επιδιώξει καταρ
χήν προοδευτικά χαμηλότερα επίπεδα ενίσχυσης για περι
πτώσεις που η ενισχυόμενη δραστηριότητα έρχεται πλησιέ
στερα στην αγορά, καλύπτει δηλαδή περιοχές εφαρμοσμέ

νης έρευνας και ανάπτυξης. H Επιτροπή έχει υιοθετήσει την
πρακτική να επιτρέπει ένταση ενίσχυσης της τάξης του 25 %
ακαθάριστου για εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάζει υψηλότερα επίπεδα
ενίσχυσης σε περιπτώσεις που συγκεκριμένα σχέδια ενέχουν
ένα ιδιαίτερα αυξημένο ειδικό κίνδυνο.
Το ίδιο σχέδιο αποτελείται από έξι επί μέρους σχέδια :

— χρησιμοποίηση ρινισμάτων σιδήρου μέσω κοίλου
ηλεκτρόδιου,
— καύση των οξειδίων του άνθρακα που δημιουργούνται
από τις αντιδράσεις,

— γόμωση μη πρεσαρισμένων αχρηστευμένων αυτοκινήτων
σε ένα και μόνο στάδιο (μείωση των εκπομπών διοξίνης
και φουρανίου),

— κλασματικός διαχωρισμός της διηθητικής κόνεως,

— ανάπτυξη ρύθμισης υψηλής τάσης με χρήση ξηρών
ανόδων,
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Το δεύτερο μέρος συνίσταται σε γόμωση της καμίνου, με
διεργασία ενός μόνο σταδίου, με μη πρεσαρισμένα αχρη
στευμένα αυτοκίνητα. O τρόπος αυτός γόμωσης της καμίνου
βολταϊκού τόξου γίνεται δυνατός μέσω μιας υψηλού βαθμού
καύσης οξειδίων του άνθρακα με αντίστοιχο κατάλληλο
έλεγχο της τάσης μεταξύ ανόδου και καθόδου .
Τα αχρηστευμένα αυτοκίνητα περιέχουν περίπου 25 %
πλαστικά κ.λπ. Αυτά τα (κατά κάποιο τρόπο ακάθαρτα)
αχρηστευμένα αυτοκίνητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
μια διεργασία δύο σταδίων (τήξη και μεταλλαγή) αλλά εδώ
o στόχος είναι να χρησιμοποιούνται ολόκληρα μη πρεσαρι
σμένα εγκατελελειμμένα αυτοκίνητα και να λιώνονται

κατευθείαν χωρίς να δημιουργούν αέρια που περιέχουν
διοξίνη.
Κατά τη διάρκεια της τήξης των αχρηστευμένων αυτοκι
νήτων, παράγονται οξείδια του άνθρακα. Κανονικά, η
καύση των αερίων αυτών γίνεται έξω από την κάμινο.
Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η θερμότητα που προκαλεί
ται από την καύση αυτή, η καύση πρέπει να γίνει μέσα στην
κάμινο. Το πρόβλημα είναι η παροχή του απαιτούμενου
οξυγόνου την κατάλληλη ακριβώς χρονική στιγμή. Προτει
νόμενη λύση : εισαγωγή οξυγόνου σε δύο επίπεδα, αποτέλε
σμα της οποίας θα είναι η δημιουργία ρεύματος που επιτρέ
πει καλύτερη ανάμειξη των αερίων. Πρέπει να γίνουν ιδιαί
τερα ακριβείς μετρήσεις για να διαπιστωθεί η σωστή στιγμή
για τη διπλή αυτή εισαγωγή οξυγόνου. Επιπλέον, θα επιχει
ρηθεί να γίνει καύση και στην αφρώδη σκουριά.

O κλασματικός διαχωρισμός των κόνεων γίνεται για το
φιλτράρισμα μετάλλων όπως o ψευδάργυρος, Αυτές οι
κόνεις μετάλλων προκαλούνται κατά τη φάση της τήξης και
αφαιρούνται μέσω του φίλτρου πριν πραγματοποιηθεί η
υπερθέρμανση. O ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα σε μορφή
συμπεπυκνωμένη μπορεί να χρησιμοποιηθούν αλλού .

— ανύψωση της τάσης του βολταϊκού τόξου.
Ένα από τα υποσχέδια αυτά (η χρησιμοποίηση ρινισμάτων

σιδήρου μέσω κοίλου ηλεκτροδίου) θα εκτελείται επί 2
μέρες τη εβδομάδα. Επειδή η Georgsmarienhütte θα παράγει
μόνο 600 χιλιάδες τόνους χάλυβα το χρόνο, δεν είναι
απαραίτητο να παράγει επτά μέρες τη εβδομάδα, πέντε
μέρες αρκούν. Τα άλλα πέντε υποσχέδια θα διεξάγονται
καθ' όλη την παραγωγική διαδικασία, επειδή o πιλοτικός

χαρακτήρας πρέπει να επιδειχθεί υπό πραγματικές
συνθήκες.

Όλα αυτά τα σχέδια μαζί συναπαρτίζουν το σχέδιο έρευνας
και ανάπτυξης και δεν έχουν ακόμη, έτσι συνδυασμένα,
λειτουργήσει σε πλήρη κλίμακα. Επομένως το αποτέλεσμα
δεν είναι γνωστό, αλλά σε περίπτωση επιτυχίας, θα έχει
αποδειχθεί ότι το σύνολο των τεχνικών μπορεί να λειτουρ
γήσει υπό πραγματικές συνθήκες.

O χαρακτήρας επίδειξης του σχεδίου περιέχει δύο τμήματα :

Στόχος της ρύθμισης υψηλής τάσης είναι να επηρεάσει το
ρεύμα μεταξύ ανόδου και καθόδου για να αποφευχθεί έτσι
η δημιουργία των λεγομένων κρύων σημείων που προκα
λούνται από ανεπαρκή θέρμανση των άκρων της καμίνου.
Αυτό προκαλείται από το γεγονός ότι χρησιμοποιείται μόνο
ένα ηλεκτρόδιο αντί για τρία. Αναμένεται ότι η χρησιμοποί
ηση ξηρών ανόδων αντί υγρόψηκτων, θα επηρεάσει το
ρεύμα καλύτερα.

H ανύψωση της τάσης του βολταϊκού τόξου είναι καταρχήν
δυνατή σε κάμινο βολταϊκού τόξου συνεχούς ρεύματος.
Οδηγεί σε υψηλότερη ηλεκτρική και θερμική αποτελεσματι
κότητα με μικρότερη κατανάλωση του ηλεκτροδίου.
Πρέπει, όμως, να αποδειχθεί ότι η αρχή αυτή μπορεί να
τεθεί σε πρακτική εφαρμογή.

Το πρώτο είναι η εμφύσηση μέσα στην κάμινο βολταϊκού
τόξου σιδηρούχων κόνων (απόβλητο της διεργασίας παρα

Το σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να θεωρηθεί ως
ανάπτυξη με την έννοια του παραρτήματος I του κοινοτικού

γωγής χάλυβα που περιέχει 50 % σίδηρο) μέσω ενός κοίλου
ηλεκτροδίου. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε ανακύκλωση
αποβλήτων, επειδή γίνεται δυνατό να επανακτηθεί σίδηρος
από τις κόνεις και να χρησιμοποιηθούν άλλα στοιχεία,

ανάπτυξη ('): «έργο που βασίζεται σε εφαρμοσμένη έρευνα
και αποβλέπει στη δημιουργία νέων ή σημαντικά βελτιω

όπως χρώμιο.

πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα και

(') ΕΕ αριθ. C 83 της 11 . 4. 1986, σ. 5 .
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μένων προϊόντων, διεργασιών παραγωγής ή υπηρεσιών
μέχρι, αλλά χωρίς να τις συμπεριλαμβάνει, τη βιομηχανική
εφαρμογή και εμπορική εκμετάλλευση. H φάση αυτή περι
λαμβάνει κανονικά τα σχέδια-πιλότους και τα σχέδια
επίδειξης».
H Επιτροπή απαντάει στα σχόλια και τις παρατηρήσεις που
έλαβε ως εξής :
ΒΙSΡΑ :

H Επιτροπή είναι επίσης της γνώμης ότι η ίδια η τεχνο

λογία τόξου συνεχούς ρεύματος έχει εισαχθεί, και επομένως
δε θεωρεί την κάμινο βολταϊκού τόξου ως επιλέξιμη για
κρατική ενίσχυση (βλέπε κατωτέρω). Ένας από τους
στόχους του σχεδίου είναι η ανακύκλωση του σιδήρου και
όχι του ψευδαργύρου, όπως διατυπώνεται στην παρατή
ρηση. H ΒΙSΡΑ παρατηρεί ότι δεν είναι σαφές το πως η
καύση σχετίζεται με τη χρήση μη πρεσαρισμένων αχρηστευ
μένων αυτοκινήτων. Προκειμένου να εξακριβωθεί αυτό,
πρέπει να υλοποιηθεί το σχέδιο.

H Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι κάμινοι βολταϊκού
τόξου χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ειδικών
χαλύβων. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί αντικείμενο της έρευνας
και ανάπτυξης. H καύση αυτή καθαυτή είναι γνωστή, αλλά
εδώ πρέπει να επιδειχθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλό
τερες εκπομπές διοξίνης. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να
αποδειχθεί η λειτουργικότητα ενός συνδυασμού τεχνικών
που αναπτύχθηκαν από την Klöckner και την L'Air Liquide.
Όσον αφορά την εμφύσηση ρινισμάτων σιδήρου μέσω
κοίλου ηλεκτροδίου, η EISA παρατηρεί ότι μέχρι τώρα η
τεχνική αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες
ποσότητες. Αποτελεί στόχο της έρευνας και ανάπτυξης να
διαπιστώσει εάν αυτό ευσταθεί.
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Τονίζει, όμως, ότι η Georgsmarienhütte είναι ήδη έτοιμη να
επιδείξει την πραγματική λειτουργία της τεχνολογίας εμφύ
σησης ρινισμάτων σιδήρου μέσω ενός κοίλου ηλεκτροδίου
και ότι το σχέδιο στη Νορβηγία είναι ακόμη υπό συζήτηση.
Usinor Sacilor :

H Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι η τεχνολογία της
καμίνου βολταϊκού τόξου είναι γνωστή. H εμφύσηση ρινι
σμάτων σιδήρου μέσω ενός κοίλου ηλεκτροδίου δεν αποτε
λεί βιομηχανικό κίνδυνο, επειδή αν η τεχνολογία δεν είναι
ικανοποιητική, η μετατροπή σε παραδοσιακό τύπο καμίνου
βολταϊκού τόξου είναι πολύ εύκολη, σύμφωνα με τη Usinor
Sacilor. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ακόμη να επιδειχθεί το αν
η τεχνολογία είναι ικανοποιητική. Επιπλέον η Usinor Sacilor
αναγνωρίζει ότι η χρήση μη πρεσαρισμένων αχρηστευμένων
αυτοκινήτων με διεργασία ενός μόνο σταδίου θα μπορούσε
να είναι πρωτοποριακή. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι στόχος
αυτού του τμήματος της έρευνας και ανάπτυξης είναι να
συνδυάσει ένα αριθμό τεχνικών προκειμένου να μειώσει τις
εκπομπές διοξίνης και φουρανίου. H Επιτροπή συμφωνεί ότι
υπάρχει κατασκευή ειδικών χαλύβων με κάμινο βολταϊκού
τόξου συνεχούς ρεύματος, αλλά αυτό δεν αποτελεί αντικεί
μενο της υπό κρίση έρευνας και ανάπτυξης.
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου:

Κανένα από τα προβληθέντα δεν ενισχύει την άποψη ότι
δεν υπάρχει έγκυρη έρευνα. Εντούτοις, η Επιτροπή θεωρεί,
με βάση τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν, ότι υπάρχει εν
προκειμένω έρευνα και ανάπτυξη.
Δαπάνες που προκύπτουν άμεσα ως αποτέλεσμα σχεδίου
έρευνας και ανάπτυξης είναι επιλέξιμες για κρατικές ενισχύ
σεις έρευνας και ανάπτυξης.

ΜΕFΟS :

H Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση ότι το ερευνητικό αυτό
ίδρυμα δεν έχει αντιρρήσεις για την υλοποίηση του σχεδίου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι ορισμένες
δαπάνες δεν μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για κρατική
ενίσχυση έρευνας και ανάπτυξης :

Στοιχεία

Κάμινος βολταϊκού τόξου και εγκατάσταση συγκράτησης κόνεων
Εργασίες κατασκευής

Συμμετοχή στο κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων παροχής ηλεκτρι

εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα

εκατομμύρια

41,715

22,0

8,985

4,7

12,000

6,3

Ecu

l

κής ενεργείας

Σύνολο

62,700

32,6

Οι δαπάνες αυτές δεν πραγματοποιούνται λόγω του σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης και δεν έχουν
άμεση σχέση με το σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης στο σύνολο του ή με ένα από τα υποσχέδια. Οι
δαπάνες αυτές είναι στην πραγματικότητα βιομηχανικές επενδυτικές δαπάνες και πρέπει να αναλη
φθούν από την επιχείρηση προκειμένου να παράγει τα προϊόντα για την αγορά.

Από την άλλη πλευρά, οι άμεσες δαπάνες που προκαλούνται από σχέδια έρευνας και ανάπτυξης
είναι επιλέξιμες για κρατική ενίσχυση έρευνας και τεχνολογίας. Τα σχέδια αυτά είναι :
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εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα

εκατομμύρια

16,135

8,0

H καύση

2,075

1,1

H χρήση μη πρεσαρισμένων αχρηστευμένων αυτοκινήτων

2,250

1,2

Δαπάνες

H εισαγωγή σιδηρούχων κόνεων

Ecu

Κλασματικός διαχωρισμός της διηθητικής κόνεως

3,475

1,8

Ρύθμιση της ανόδου

4,337

2,3

Τάση βολταϊκού τόξου

0,270

0,1

28,542

14,84

Σύνολο

Οι δαπάνες για την εισαγωγή σιδηρούχων κόνεων αυξήθηκαν κατά 1 εκατομμύριο γερμανικά μάρκα
σε σύγκριση με την ανακοίνωση λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας του σχεδίου.
Εκτός από τις δαπάνες αυτές, που καλύπτουν εξοπλισμό και υλικά απαραίτητα για τα σχέδια, οι
παρακάτω δαπάνες προκύπτουν άμεσα από την εργασία έρευνας και ανάπτυξης :
εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα

εκατομμύρια

Δαπάνες προσωπικού

8,006

4,0

Έρευνα που ανατέθηκε στο τεχνικό πανεπιστήμιο Clausthal και το πανεπι
στήμιο Πατρών

2,2

1,2

Γενικά έξοδα

2,4

1,2

Ειδικά λογισμικά έρευνας και ανάπτυξης

6,0

3,2

18,606

9,6

Δαπάνες

Σύνολο

Ecu

Όσον αφορά τα γενικά έξοδα, υπολογίζονται ως 30 % των

Οι γερ μάνικες αρχές είχαν την πρόθεση να ενισχύσουν

δαπανών προσωπικού. H Georgsmarienhiitte έχει αποδείξει
ότι για τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό αυτό είναι
λογικό και σε συμφωνία με τη φυσιολογική σχέση μεταξύ

ορισμένες από τις δαπάνες αυτές με ένταση 30 %, και την
επιστημονική συνεργασία με το τεχνικό πανεπιστήμιο Clau
sthal και το πανεπιστήμιο Πατρών, με 50%.

δαπανών προσωπικού και γενικών εξόδων.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ως επιλέξιμο για ενίσχυση έρευ
νας και ανάπτυξης ποσό 108,2 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων. Με βάση την παράταση της διάρκειας του σχεδίου
έρευνας και ανάπτυξης από 36 μήνες σε 51 μήνες, ποσό 1,65
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων (συμπεριλαμβανομένου
ποσοστού 30% των συμπληρωματικών δαπανών προσωπι

κού για γενικά έξοδα) προστέθηκε στο παραπάνω ποσό,
αυξάνοντάς το σε 109,85 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα.
Εντούτοις, ορισμένες δαπάνες δεν πραγματοποιούνται ως
άμεσο αποτέλεσμα του σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης και
πρέπει να αφαιρεθούν από το ποσό.
— δαπάνες που ανακοινώθηκαν
ως επιλέξιμες για κρατική

ενίσχυση έρευνας και ανάπτυξης

109,85 εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα

— δαπάνες που δε θεωρούνται

ως έρευνα και ανάπτυξη

- 62,7 εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα

— απομένει ως επιλέξιμη για κρατική
ενίσχυση δαπάνη για έρευνα

και τεχνολογία και

47,15 εκατομμύρια
γερμανικά μάρκα
(24,52 εκατομμύρια Ecu)

Εντούτοις, για εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη η
Επιτροπή έχει υιοθετήσει την πρακτική να επιτρέψει μόνο
25% ακαθάριστο. Σε περίπτωση υψηλού ειδικού κινδύνου
μπορεί να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή υψηλότερη
ένταση ενίσχυσης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό αποτελεί εξαίρεση στον
κανόνα επειδή όλα τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης συνε
πάγονται κινδύνους. Τέτοιος υψηλός ειδικός κίνδυνος δεν
αποδείχθηκε ικανοποιητικός. Το προκείμενο σχέδιο έρευνας
και ανάπτυξης είναι ένα σχέδιο επίδειξης για τη λειτουργία
ενός συνόλου τεχνικών υπό πραγματικές συνθήκες. Αυτό
σημαίνει ότι βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στην αγορά και,
επομένως, οι τεχνικοί κίνδυνοι κινούνται μέσα σε αποδεκτά
όρια. Επιπλέον, αν το σχέδιο δείξει ότι o συνδυασμός των
τεχνικών δεν έχει το επιζητούμενο αποτέλεσμα, η Georgas
marienhutte θα έχει ακόμη την κάμινο βολταϊκού τόξου
συνεχούς ρεύματος που θα μπορεί να προσαρμοστεί στις
συνήθεις προδιαγραφές με ελάχιστες πρόσθετες δαπάνες.
Επομένως, οι πέντε πρόσθετες ποσοστιαίες μονάδες λόγω
κινδύνου δε δικαιολογούνται και η ένταση της ενίσχυσης
δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από 25 %.

Αρχικά οι γερμανικές αρχές επιδίωξαν έγκριση για
ενίσχυση για έρευνα και τεχνολογία ύψους 32,46 εκατομμυ
ρίων γερμανικών μάρκων με βάση επιλέξιμη δαπάνη 108,2
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων και έντασης 30 %. Λόγω
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της χρονικής παράτασης της διαρκείας του σχεδίου απο 36
σε 51 μήνες, οι δαπάνες αυτές ανήλθαν σε 109,85 εκατομμύ
ρια γερμανικά μάρκα.

τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. H υπόλοιπη βοήθεια
απαγορεύεται από το άρθρο 4 στοιχείο γ) της συνθήκης

Με επιστολή της 11ης Ιουλίου 1994 οι γερμανικές αρχές
πληροφόρησαν την Επιτροπή σχετικά με πρόσθετες δαπάνες
ύψους 13,822 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων λόγω
φθορών και κατανάλωσης που προκαλεί η χρήση σιδηρού
χων κόνεων μέσω του κοίλου ηλεκτροδίου. Επειδή οι δαπά
νες αυτές οφείλονται άμεσα σε δραστηριότητα έρευνας και
ανάπτυξης, είναι επιλέξιμες για κρατική ενίσχυση έρευνας
και ανάπτυξης σύμφωνα με το παράρτημα II του κοινοτικού
πλαισίου για κρατικές ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη.
H ένταση της ενίσχυσης είναι 25 %.

Από το συνολικό ποσό των 123,672 εκατομμυρίων γερμανι
κών μάρκων ( 109,85 + 13,822 εκατομμύρια γερμανικά
μάρκα) που κοινοποιήθηκε ως δαπάνη για έρευνα και
ανάπτυξη, μόνο 60,972 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα είναι
επιλέξιμα ως κρατική ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη.
Από την προταθείσα κρατική ενίσχυση των 35,9155 εκατομ
μυρίων γερμανικών μάρκων μόνο ποσό 15,243 εκατομμυ
ρίων γερμανικών μάρκων είναι συμβιβάσιμο με την κοινή
αγορά άνθρακα και χάλυβα, ενώ ποσό 20,6725 εκατομμυ
ρίων γερμανικών μάρκων απαγορεύεται από το άρθρο 4
στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚΑΧ,

Επειδή δεν υπήρξαν αμφιβολίες ως προς το χαρακτήρα
«Έρευνας και Ανάπτυξης» των δαπανών αυτών δεν ήταν
απαραίτητη παράταση της διαδικασίας του άρθρου 6 παρά
γραφος 4 του κώδικα ενισχύσεων προς τη βιομηχανία σιδή
ρου και χάλυβα. Το ίδιο ισχύει και για τις δαπάνες που
οφείλονται στην παράταση από 36 σε 5 1 μήνες του σχεδίου
έρευνας και ανάπτυξης.
Αυτό οδηγεί σε συνολικό ποσό δαπανών, όπως κοινοποιή
θηκαν, ύψους 123,672 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων
και ενίσχυσης ύψους 35,9155 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων.

Το σημείο 8.2 του κοινοτικού πλασίου κρατικών ενισχύ
σεων για έρευνα και ανάπτυξη απαιτεί η ενίσχυση για
έρευνα και ανάπτυξη να οδηγεί σε πρόσθετες προσπάθειες
στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Για το δικαιούχο
της βοήθειας ήταν σαφώς δυνατό να μην αναλάβει αυτό το
σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης και να χρησιμοποιήσει την
κάμινο βολταϊκού τόξου μόνο για παραγωγή. Το γεγονός
ότι επέλεξε να πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο έρευνας και
ανάπτυξης αποτελεί ήδη απόδειξη πρόσθετων προσπαθειών
στον τομέα αυτό.
Δεδομένου ότι 62,7 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα δεν
θεωρούνται ως κόστος που προκύπτει λόγω του σχεδίου
έρευνας και ανάπτυξης, η βάση για τις επιλέξιμες δαπάνες
περιορίστηκε σε 60,972 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. Από
το ποσό αυτό, 25 % μπορεί να χορηγηθεί ως κρατική
ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη, δηλαδή 15,243 εκατομ
μύρια γερμανικά μάρκα.

H διαφορά μεταξύ 35,9155 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων και 15,243 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων,
δηλαδή 20,6725 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα, δεν μπορεί
να υπαχθεί σε καμία από τις άλλες κατηγορίες κρατικών

ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα όπως
προσδιορίζονται στον κώδικα κρατικών ενισχύσεων στη
βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα επομένως, η χορήγηση
αυτής της κρατικής ενίσχυσης που ανέρχεται στο ποσό των
20,6725 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, απαγορεύεται
από το άρθρο 4 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚΑΧ.
VI

Καταλήγοντας, οι κρατικές ενισχύσεις που προταθηκαν απο
τις γερμανικές αρχές μόνο μερικώς μπορούν να γίνουν
αποδεκτές ως κρατικές ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη
κατά την έννοια του άρθρου 2 του κώδικα ενισχύσεων προς

ΕΚΑΧ .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

1 . H Επιτροπή διαπιστώνει ότι το επενδυτικό κόστος για
την κάμινο βολταϊκού τόξου και την εγκατάσταση συγκρά
τησης κόνεων, τις εργασίες κατασκευής και τη συμμετοχή
στο κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας, που ανέρχεται στο ποσό των 62,7
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, δεν μπορούν να θεωρη
θούν ως δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη .
2. H Επιτροπή διαπιστώνει ότι κρατική ενίσχυση ύψους
20,675 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων δεν είναι συμβι
βάσιμη με την κοινή αγορά άνθρακα και χάλυβα και
απαγορεύεται από το άρθρο 4 στοιχείο γ) της συνθήκης
ΕΚΑΧ .

Άρθρο 2

1 . H Επιτροπή αναγνωρίζει ένα συνολικό ποσό 60,972
εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων ως δαπάνες για έρευνα
και ανάπτυξη κατά την έννοια του άρθρου 2 της απόφασης
3 8 55/9 1 /ΕΚΑΧ που καθιερώνει κοινοτικούς κανόνες για
ενισχύσεις προς τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και ότι
μια ένταση ενίσχυσης του 25 % μεικτού είναι συμβιβάσιμη
με την κοινή αγορά του χάλυβα.
2 . H Επιτροπή διαπιστώνει ότι κρατική ενίσχυση ύψους
15,243 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων συμβιβάζεται με
την κοινή αγορά του χάλυβα.
Άρθρο 3
H γερμανική κυβέρνηση θα ενημερώσει την Επιτροπή, μέσα
σε διάστημα δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας
απόφασης, σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για να συμμορ
φωθεί προς αυτήν.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 1995 .
Γ\α την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής
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της 14ης Μαρτίου 1995

όσον αφορά επενδυτική ενίσχυση που χορήγησε η Ισπανία στην εταιρεία Piezas y Rodajes
SA, χυτήριο χάλυβα εγκατεστημένο στην επαρχία Teruel, Αραγκόνα, Ισπανία
(Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(95/438/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

συνθήκης, προκειμένου να επιβεβαιώσει, αφού συγκέντρωνε
όλες τις απαραίτητες απόψεις , την ορθότητα της εκτίμησής

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93 παράγραφος 2 πρώτο

της.

εδάφιο,

Αφού έταξε στους ενδιαφερόμενους προθεσμία, σύμφωνα με
το άρθρο 93, για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, και
έχοντας υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις,
Εκτιμώντας ότι :

Π

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, στις 28 Ιουλίου
1993 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που
θεσπίζεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2 της συνθήκης όσον
αφορά τις ακόλουθες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην
Pyrsa :

I

1 , μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ύψους 182 εκατομμυρίων
πεσετών,

Στις 24 Απριλίου 1991 η Επιτροπή έλαβε την απόφαση ΝΝ
12/91 να μην προβάλει αντιρρήσεις όσον αφορά την
ενίσχυση υπό μορφή κεφαλαίου εκκίνησης που χορηγήθηκε
στην ισπανική εταιρεία Piezas y Rodajes SA (στο εξής Pyrsa)
από ορισμένες ισπανικές δημόσιες αρχές σε περιφερειακό

2, εγγύηση για την κάλυψη δανείου ύψους 490 εκατομμυ
ρίων πεσετών για ένδεκα έτη (και οι δύο ενισχύσεις
χορηγήθηκαν από την αυτόνομη κοινότητα της Αρα
γκόνας),

και τοπικό επίπεδο .

H Pyrsa δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 1988 και
αναπτύσσει δραστηριότητες στο χαλυβουργικό τομέα,
παράγοντας οδοντωτούς τροχούς και εξαρτήματα Get.
Στις 30 Ιουλίου 1991 η βρετανική εταιρεία Cook, η οποία
αναπτύσσει δραστηριότητες στο ίδιο τομέα με την Pyrsa,
προσέφυγε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για την ακύρωση της προαναφερθείσας απόφασης της
Επιτροπής.

Στην απόφασή του της 19ης Μαΐου 1993 (') το Δικαστήριο
ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής N N 12/91 «να μην
προβάλει αντιρρήσεις» όσον αφορά διάφορες κρατικές
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην Pyrsa, στο βαθμό που η
εν λόγω απόφαση αφορά ενισχύσεις άλλες από την επιδό
τηση ύψους 975 905 000 πεσετών που χορήγησε η ισπανική
κυβέρνηση βάσει καθεστώτος περιφερειακών ενισχύσεων
που εγκρίθηκε από την Επιτροπή.
O κύριος λόγος για την ακύρωση της απόφασης ΝΝ 12/91
από το Δικαστήριο ήταν ότι, δεδομένου ότι η Επιτροπή
βασίστηκε στην έλλειψη πλεονάζοντος δυναμικού στον
υποτομέα των οδοντωτών τροχών και εξαρτημάτων Get
αλλά δεν μπόρεσε να το αποδείξει, θα έπρεπε να είχε κινή
σει τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2 της

3 , επιδότηση επιτοκίου επτά ποσοστιαίων μονάδων για
πέντε έτη στο προαναφερθέν δάνειο (χορηγήθηκε από
την επαρχιακή κυβέρνηση του Teruel),
4, Δωρεά γηπέδου αξίας 2,3 εκατομμυρίων πεσετών (χορη

γήθηκε από την κοινότητα του Monreal del Campo).
H απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία κοινο
ποιήθηκε στις ισπανικές αρχές με επιστολή της 6ης Αυγού
στου 1993 . H επιστολή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), προκειμένου να
ενημερωθούν τα άλλα κράτη μέλη και οι λοιποί ενδιαφερό
μενοι. Στην επιστολή η Επιτροπή τονίζει ότι, λόγω της
έλλειψης λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις τομεακές
επιπτώσεις της, η εξεταζόμενη ενίσχυση δεν μπορεί να
θεωρηθεί επιλέξιμη δυνάμει του άρθρου 92 παράγραφος 3
και, υπό τις συνθήκες αυτές, δεν συμβιβάζεται με την κοινή
αγορά. H Επιτροπή έταξε στην ισπανική κυβέρνηση προθε
σμία για να υποβάλει τις παρατηρήσεις της, και ιδιαίτερα
να διαβιβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εν
λόγω τομεακή ανάλυση .

O χρόνος που απαιτήθηκε για τη λήψη της εν λόγω τελικής
απόφασης όσον αφορά την εξεταζόμενη ενίσχυση είναι το

αποτέλεσμα του πολυσύνθετου χαρακτήρα της υπόθεσης
και του σημαντικού όγκου πληροφοριών που έπρεπε να
εξεταστούν. Αφού ανέλυσε όλες τις σχετικές πληροφορίες

(') Υπόθεση C-198/91 William Cook ΡLC κατά Επιτροπής, Συλλογή
1993 , Ι-2487.

(2) EE αριθ. C 281 της 19 . 10 . 1993, σ. 8 .
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που είχε στη διάθεσή της βάσει της διαδικασίας του άρθρου
93 παράγραφος 2, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
ήταν απαραίτητο να αναθέσει σε ανεξάρτητο εμπειρογνώ
μονα την πραγματοποίηση μελέτης της αγοράς προκειμένου
να προσδιοριστεί o σχετικός τομέας.
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Παντα για το 1990 και τον τομέα των χυτηρίων χάλυβα
γενικά, o πίνακας για τις ευρωπαϊκές χώρες παραγωγής που
απέστειλε η Caef περιλαμβάνει δείκτες πλεονάζοντος δυνα
μικού ανά χώρα που κυμαίνονται μεταξύ ενός φυσιολογικού
δείκτη 1 1,5 % στη Γερμανία και ενός δείκτη σημαντικού
πλεονάζοντος δυναμικού 42,9% στην Ισπανία. O μέσος
δείκτης των πέντε σημαντικότερων χωρών παραγωγής στην
Κοινότητα ( Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και
Ηνωμένο Βασίλειο) είναι 22,1 %.

I

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η Επιτροπή έλαβε παρατηρή
σεις από τέσσερις εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη
Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία (την εται
ρεία που έλαβε την ενίσχυση) και δύο επιστολές εκ μέρους
δικηγορικής εταιρείας, η μία εξ ονόματος εταιρείας εγκατε
στημένης στην Ισπανία, η άλλη με παρατηρήσεις δεκατεσ
σάρων εταιρειών (εγκατεστημένων στη Γαλλία, τη Γερμανία
και το Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και πίνακα με στοιχεία
από την επιτροπή ευρωπαϊκών ενώσεων χυτηρίων (Caef)
όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό των χυτηρίων χάλυβα

Μετά το 1990, όλες οι εταιρείες παρουσιάζουν σοβαρή
επιδείνωση της κατάστασής τους, δεδομένου ότι όλες εμφα
νίζουν πολύ υψηλούς δείκτες πλεονάζοντος δυναμικού. Το
1991 μόνον τρεις ανέφεραν δείκτες πλεονάζοντος δυναμικού
κάτω του 25 % και, το 1992, μόνο δύο. Μία από τις εν λόγω
εταιρείες σταμάτησε τις συναλλαγές το 1992. O απλώς
μέσος όρος των δεικτών που κοινοποιήθηκαν από τις εν
λόγω εταιρείες αυξήθηκε από 36,9% στο 1990 σε 59,1 % το
1991 και 82,3% το 1992. O πίνακας της Caef προβλέπει
επίσης σημαντική υποβάθμιση στον τομέα, τουλάχιστον
μέχρι το 1995 .

σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
IV

Με εξαίρεση την Pyrsa, όλες οι εταιρείες που απαντησαν
αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένος υποτομέας
οδοντωτών τροχών και εξαρτημάτων Get, διότι η τεχνολο
γία των χυτηρίων χάλυβα είναι η ίδια παντού και τα χυτή
ρια ειδικεύονται μόνο βάσει της πείρας και της τεχνογνω
σίας τους. Κατά συνέπεια, o τομέας υπό ανάλυση είναι o
τομέας των χυτηρίων χάλυβα γενικά. Επίσης, όλες οι εται
ρείες υποστηρίζουν ότι το 1990 υπήρξε πλεονάζον παραγω
γικό δυναμικό στον τομέα, το οποίο έκτοτε αυξήθηκε, ενώ
οι προβλέψεις μέχρι το έτος 2000 δείχνουν μια περαιτέρω
επιδείνωση.

Τα παρεχόμενα στοιχεία αφορούν το παραγωγικό δυναμικό
και την παραγωγή, τον όγκο του κύκλου εργασιών και
κερδών για τα προϊόντα χυτηρίου γενικά και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, για τα εξαρτήματα Get ή/και τους οδοντωτούς
τροχούς. Τα στοιχεία καλύπτουν τα έτη 1990, 1991 , 1992 και
1993 .

Όσον αφορά το 1990 και τον τομέα των χυτηρίων χάλυβα
γενικά, από τις δεκαοκτώ εταιρείες που απάντησαν (εκτός
της εταιρείας που έλαβε την ενίσχυση) οι τρεις υπέβαλαν
στοιχεία τα οποία δεν αποδεικνύουν σαφώς πλεονάζον
παραγωγικό δυναμικό άξιο λόγου, οκτώ εμφάνιζαν σαφώς
δείκτες πλεονάζοντος δυναμικού (') (μεταξύ 26,6 και 194%)
και οι υπόλοιπες έξι εμφάνιζαν δείκτες που θα μπορούσαν
να προκύψουν από τη συνήθη δραστηριότητα (μεταξύ 3,1
και 17,6 %). Και οι επτά εταιρείες που διαβίβασαν ξεχω

ριστά στοιχεία για τους οδοντωτούς τροχούς ή/και τα εξαρ
τήματα Get παρουσίασαν μια κατάσταση για τα εν λόγω
προϊόντα η οποία ήταν χειρότερη από αυτή του τομέα
γενικά, με πολύ υψηλότερους δείκτες πλεονάζοντος δυναμι
κού (εκτός από μία, με δείκτη 30 %, οι υπόλοιπες άνω του
100%).

C) Το πλεονάζον παραγωγικό δυναμικό ορίζεται ως η σχέση μεταξύ
παραγωγικής ικανότητας και παραγωγής.

Οι ισπανικές αρχές δεν υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους
ούτε τα ζητηθέντα στοιχεία αλλά υπέβαλαν παρατηρήσεις
όσον αφορά τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Οι
εν λόγω παρατηρήσεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής :
— οι εταιρείες που απάντησαν δεν είναι αντιπροσωπευτικές
του τομέα, δεδομένου ότι η παραγωγή τους αντιστοιχεί
μόνο στο 4% της ευρωπαϊκής παραγωγής το 1990,
— οι πληροφορίες των εταιρειών που απάντησαν αφορούν
τα έτη 1990, 1991 , 1992 και 1993, τα οποία δεν είναι έτη
αναφοράς, διότι οι ενισχύσεις εγκρίθηκαν από τις ισπα
νικές αρχές τον Μάιο του 1988 . Όταν ελήφθη η
απόφαση, οι προβλέψεις ζήτησης και παραγωγής για την
περίοδο 1987-1990 ήταν ευνοϊκές,
— οι οδοντωτοί τροχοί και τα εξαρτήματα Get συνιστού
σαν το σχετικό τομέα. Οι υποτομείς στον τομέα των
χυτηρίων χάλυβα ορίστηκαν σε σχέση με το μέγεθος και
τον τύπο της βιομηχανικής μονάδας. H Pyrsa θα πρέπει
να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις (400 εκατομ
μύρια πεσέτες) για να μετατρέψει την παρούσα παραγω
γική εξειδίκευσή της,

— οι εταιρείες που απάντησαν ανέφεραν ότι υπάρχει πλεο
νάζον δυναμικό στον τομέα των χυτηρίων χάλυβα αλλά
δεν προσδιόρισαν εάν αυτό συμβαίνει και στον υποτο
μέα οδοντωτών τροχών και εξαρτημάτων Get, που είναι
o σχετικός τομέας,

— οι εταιρείες που απάντησαν ανέφεραν ότι η αγορά έχει
υποβαθμιστεί περαιτέρω με την παρουσία νέων, φθηνών
εισαγωγών από την Ινδία, την Κίνα και τις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, η Pyrsa έχει τη δυνατό

τητα να ανταγωνιστεί τις εν λόγω εισαγωγές λόγω του
υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης στην παραγωγή (όχι λόγω
του πλεονεκτήματος που της προσφέρει η χορηγηθείσα
ενίσχυση),
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— ενα απο τα μέτρα ενίσχυσης με τα οποία σχετίζεται η
διαδικασία, συγκεκριμένα η ενίσχυση που χορηγήθηκε
από την αυτόνομη κοινότητα της Αραγκόνας, δεν κατέ
στη δυνατό να ποσοτικοποιηθεί, τουλάχιστον μέχρι να
ενεργοποιηθεί,

— οι ισπανικές αρχές επανέλαβαν συμπερασματικά ότι
πρέπει πρωταρχικά να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η
συνολική ένταση της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στην
Pyrsa παραμένει πολύ χαμηλότερη του ανώτατου ορίου
του 75 % που έχει καθοριστεί για την περιοχή στην
οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία.

Αριθ. L 257/47

'Οταν έλαβε την απόφαση N N 12/91 , η Επιτροπή δεν
διέθετε ακριβή στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση της
παραγωγικής ικανότητας στον τομέα των οδοντωτών

τροχών και εξαρτημάτων Get. Ελλείψει αυτών, η Επιτροπή
αποφάσισε να στηρίξει την άποψή της στα διαθέσιμα στοι
χεία σχετικά με την παραγωγή προκειμένου να εκτιμήσει
την κατάσταση στον τομέα. Ωστόσο, το Δικαστήριο
θεώρησε ότι τα στοιχεία που παρατίθενται στις εν λόγω
στατιστικές είναι ελλιπή. Δεν επιτρέπουν να διαπιστωθεί με
βεβαιότητα η παραγωγική ικανότητα ώστε να συγκριθεί με
την παραγωγή και τη ζήτηση στην αγορά. Υπό αυτές τις
συνθήκες, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε
να είχε κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2,
προκειμένου να βεβαιωθεί, αφού συγκεντρώσει όλες τις
απαραίτητες απόψεις, για το αν υπάρχει ή όχι, πλεονάζον
δυναμικό στον τομέα.

V

H Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί τον ισχυρισμό των
ισπανικών αρχών ότι το δείγμα των εταιρειών που απάντη
σαν δεν είναι αντιπροσωπευτικό του τομέα. Οι δεκαεπτά
εταιρείες είναι εγκατεστημένες στα πέντε κράτη μέλη τα
οποία είναι οι σημαντικότεροι παραγωγοί τεμαχίων χάλυβα
στην Κοινότητα. Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέσχε η
Caef καλύπτουν όλες τις χώρες και επιβεβαιώνουν τα στοι
χεία των επιμέρους εταιρειών όσον αφορά το πλεονάζον
δυναμικό στον τομέα.
H Επιτροπή αμφισβητεί επίσης το ποσοστό 4 % που αναφέ
ρουν οι ισπανικές αρχές ως το μερίδιο παραγωγής κατά το
1990 των εταιρειών που απάντησαν. H Επιτροπή υπολογίζει
σε γενικές γραμμές ότι το μερίδιο παραγωγής τεμαχίων
χάλυβα των εν λόγω εταιρειών στην Κοινότητα κατά το
1990 υπερβαίνει το 15%.

H Επιτροπή δεν αποδέχεται επίσης το εν λογω επιχείρημα
όσον αφορά τις δυσμενείς επιπτώσεις της ενίσχυσης επί των
συναλλαγών στον τομέα, δεδομένου ότι, ακόμη και στην
περίπτωση που η ενίσχυση ζημίωνε μόνο μία άλλη εταιρεία,
στο βαθμό που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά
της Κοινότητας, οι δυσμενείς επιπτώσεις της επαρκούν για
να θεωρηθεί η ενίσχυση ως ασυμβίβαστη με την κοινή
αγορά.

Τα στοιχεία που υπέβαλαν οι διάφορες εταιρείες αφορούν
το 1990 και τα επόμενα έτη. Οι ισπανικές αρχές θεωρούν ότι
τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη, δεδομένου
ότι η ενίσχυση εγκρίθηκε από τις ισπανικές αρχές τον Μάιο
του 1988 . Ωστόσο, αυτό αντιφάσκει με προηγούμενες
πληροφορίες που διαβίβασαν οι ίδιες αρχές με επιστολή της
13ης Μαΐου 1993. Στην επιστολή αυτή οι ισπανικές αρχές
δήλωσαν ότι η ενίσχυση που αναφέρεται στη διαδικασία
εγκρίθηκε το 1989 και το 1990. H εγγύηση για την κάλυψη
δανείου ύψους 490 εκατομμυρίων πεσετών εγκρίθηκε τον
Απρίλιο του 1990. H επιδότηση των 182 εκατομμυρίων πεσε
τών εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 1990 και καταβλήθηκε κατά
την περίοδο 1990-1992. Επιπλέον, τα στοιχεία που χρησιμο
ποιήθηκαν στην απόφαση ΝΝ 12/91 και την επακόλουθη
διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου αφορούσαν το 1990.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας αντικρούουν κατά τα φαινόμενα τη θέση της
Επιτροπής ότι τα προϊόντα που παρασκευάζει η Pyrsa αποτε
λούν τμήμα ειδικού υποτομέα. Όλες οι εταιρείες που απά
ντησαν συμφωνούν ότι δεν είναι ρεαλιστικό να διαιρεθεί o
τομέας σε υποτομείς και ότι o σχετικός τομέας είναι o
τομέας των χυτηρίων χάλυβα ως σύνολο.

Εκτος από ορισμένες εξαιρέσεις, οι παραγωγικές ικανότητες
στον τομέα των χυτηρίων χάλυβα είναι απολύτως ελαστικές
όσον αφορά τον τύπο των παραγόμενων κατασκευαστικών
στοιχείων. Οι μόνοι περιορισμοί που δεν επιτρέπουν σε
ορισμένα χυτήρια να προμηθεύουν με τα προϊόντα τους
ορισμένες αγορές είναι αυτοί που προκύπτουν από την
πείρα και την τεχνογνωσία τους ή της δικής παραγωγική
ικανότητα και όχι από την υπάρχουσα τεχνολογία. Τα
χυτήρια χάλυβα που παράγουν εξαρτήματα Get και οδοντω
τούς τροχούς προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Όταν
ένα χυτήριο αρχίζει να παρασκευάζει ένα άλλο συστατικό
μέρος, τα προκύπτοντα έξοδα σχετίζονται μόνο με τις
μήτρες που απαιτούνται για την παραγωγή των νέων συστα
τικών μερών, που υπό κανονικές συνθήκες δεν επαναχρησι
μοποιούνται και που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % του
συνολικού κόστους παραγωγής ενός κιλού προϊόντος. Δεδο
μένου ότι δεν απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για την πραγ
ματοποίηση της εν λόγω αλλαγής, ορισμένα χυτήρια εκμε
ταλλεύθηκαν την εν λόγω ελαστικότητα της παραγωγής για
να επιβιώσουν κατά τα τελευταία έτη.

Προκειμένου να έχει μια ανεξαρτητη γνώμη, η Επιτροπή
ζήτησε από εξωτερικό εμπειρογνώμονα να εξακριβώσει
ποιος είναι o σχετικός τομέας και να προσδιορίσει κατά
πόσον υπάρχει πλεονάζον δυναμικό. O εμπειρογνώμονας
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει υποτομέας οδο
ντωτών τροχών και εξαρτημάτων Get και ότι οι δείκτες
χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας των χυτηρίων
χάλυβα ήταν 69,3 % το 1991 , 62 % το 1992 και 58 % το 1993 ,
παρά το γεγονός ότι η παραγωγική ικανότητα μειώθηκε
κατά 965 εκατομμύρια τόνους το 1991 , 910 εκατομμύρια
τόνους το 1992 και 862 εκατομμύρια τόνους το 1993 .
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Υπό το πρίσμα των νέων αυτών πληροφοριών, και παρα τη
θέση που έλαβε προηγουμένως, η Επιτροπή κρίνει ότι o
τομέας των χυτηρίων χάλυβα ως σύνολο αποτελεί το
σχετικό τομέα στην προκειμένη περίπτωση για τους
σκοπούς της εκτίμησης των επιπτώσεων της ενίσχυσης
στους όρους των συναλλαγών. Ωστόσο, θα πρέπει να σημει
ωθεί ότι όταν αναφέρονται ξεχωριστά στοιχεία για τους
οδοντωτούς τροχούς και τα εξαρτήματα Get ή και για τα
δύο προϊόντα, το ποσοστό πλεονάζοντος δυναμικού για τις
εταιρείες που απάντησαν είναι ακόμη μεγαλύτερο από το
ποσοστό που αφορά το πλήρες φάσμα των τεμαχίων
χάλυβα που παράγονται από τις εν λόγω εταιρείες.
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τητα σε ορισμένους κλάδους σε κοινοτικό επίπεδο, τέτοια
ώστε το συνεπακόλουθο κοινοτικό κλαδικό πρόβλημα να
είναι σοβαρότερο από το αρχικό περιφερειακό πρόβλημα.

Δεδομένου ότι η επανεξεταζόμενη ενίσχυση είναι ενίσχυση
ad hoc, η εκτίμηση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε σχέση με
τη συγκεκριμένη ενίσχυση ■ το γεγονός ότι η συνολική
ένταση ενίσχυσης είναι χαμηλότερη του ανώτατου ορίου
που έχει εγκριθεί για την εν λόγω περιοχή δεν προδικάζει
τα συμπεράσματα της ανάλυσης.

V

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ορισμένες εταιρείες και η
Caef διαβίβασαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικα
σίας, όπως αναλύεται στο τμήμα III, η Επιτροπή κρίνει ότι
ήδη από το 1990 επικρατούσε μια κατάσταση πλεονάζοντος
δυναμικού στον τομέα των χυτηρίων χάλυβα ως σύνολο,
χωρίς να υπολογιστούν ξεχωριστά τα εξαρτήματα Get και οι
οδοντωτοί τροχοί.

Οι εταιρείες που απάντησαν δεν ανέφεραν συμπληρωματικά
στοιχεία για το 1988 και το 1989, που θα μπορούσαν επίσης
να ενδιαφέρουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ωστόσο, εάν
θεωρηθεί ότι η παραγωγική ικανότητα κατά τη διάρκεια
των εν λόγω ετών ήταν ίση με αυτή κατά το 1990, τα στοι
χεία παραγωγής της Caef για τα έτη αυτά δείχνουν ποσοστά
πλεονάζοντος δυναμικού ακόμη μεγαλύτερα από αυτά του
1990 στις πέντε σημαντικότερες χώρες παραγωγής στην
Κοινότητα.

Τα εξεταζόμενα μέτρα χαρακτηρίστηκαν σαφώς ως κρατική
ενίσχυση στην απόφαση N N 12/91 και την απόφαση του
Δικαστηρίου. H ενίσχυση συνίσταται σε μη επιστρεπτέα
επιχορήγηση 1 82 εκατομμυρίων πεσετών, τη δωρεά γηπέδου

αξίας 2,3 εκατομμυρίων πεσετών, το ποσό που αντιστοιχεί
στο ετήσιο ασφάλιστρο 3 % (εμπορικό ασφάλιστρο που
εφάρμοζαν τότε οι τράπεζες για ανάλογα δάνεια) επί της
κρατικής εγγύησης για το δάνειο των 490 εκατομμυρίων
πεσετών και το ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση επιτο
κίου 7 ποσοστιαίων μονάδων επί του δανείου. Υπό αυτές τις
συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα προϊ
όντα χυτηρίου αποτελούν το αντικείμενο πολλών ενδοκοι
νοτικών συναλλαγών, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρα
σμα ότι η χορηγηθείσα ενίσχυση αλλοιώνει τους όρους των
συναλλαγών και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Κατά συνέ
πεια, η ενίσχυση εμπίπτει στο άρθρο 92 παράγραφος 1 , το
οποίο ορίζει ότι κάθε ενίσχυση που συμφωνεί με τον
ορισμό που περιλαμβάνεται στο εν λόγω άρθρο είναι
καταρχήν ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

Το γεγονός ότι η Pyrsa είναι σε καλύτερη θέση από άλλα
χυτήρια χάλυβα για να αντιμετωπίσει τις φθηνές εισαγωγές
δεν αποδεικνύει τίποτε σε σχέση με το συμβιβάσιμο της

ενίσχυσης, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο
πλεονέκτημα που απέκτησε η Pyrsa λόγω της ενίσχυσης και
όχι στο βαθμό εξειδίκευσής της.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εγγύηση πρεπει να
θεωρηθεί ως ενίσχυση. Στην απόφαση ΝΝ 12/91 , η
Επιτροπή θεώρησε ότι η εγγύηση ισοδυναμεί με επιδότηση
επιτοκίου 3 % επί του δανείου των 490 εκατομμυρίων
πεσετών, θεωρώντας δεδομένο ότι το ποσοστό αυτό ήταν το
ασφάλιστρο αγοράς για ανάλογες εγγυήσεις. Μια εγγύηση
αποκτά αξία από την ημερομηνία χορήγησής της, ανεξάρ

τητα από το εάν θα ενεργοποιηθεί κάποια στιγμή στο
μέλλον.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη
της διαδικασίας, η εξεταζόμενη ενίσχυση πρέπει να εκτιμη
θεί σε σχέση με τις τομεακές επιπτώσεις της. Στην ανακοί
νωσή της σχετικά με τη μέθοδο εφαρμογής του άρθρου 92
παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) στις περιφερειακές ενισχύ

σεις ('), η Επιτροπή δήλωσε ότι, προκειμένου να απαλλαγεί
βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 3 στοιχείο α), η ενίσχυση
δεν πρέπει να προκαλεί πλεονάζουσα παραγωγική ικανό
( : ) ΕΕ αριθ. C 212 της 12 . 8 . 1988, σ. 2 .

Λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα και τους στόχους της
εξεταζόμενης ενίσχυσης, οι εξαιρέσεις από την αρχή αυτή
που καθιερώνονται στο άρθρο 92 παράγραφος 2 δεν
μπορούν να εφαρμοστούν στην προκειμένη περίπτωση.
Εξάλλου, η ισπανική κυβέρνηση δεν ζήτησε να εφαρμοστεί
η εξαίρεση.
Το άρθρο 92 παράγραφος 3 ορίζει ότι ορισμένοι τύποι
ενίσχυσης μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμοι με την
κοινή αγορά. H συμβατότητα της ενίσχυσης με τη συνθήκη
πρέπει να εκτιμηθεί στο κοινοτικό πλαίσιο ως σύνολο και
όχι στο πλαίσιο ενός κράτους μέλους. Προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ομαλή οργάνωση της κοινής αγοράς και η
συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 3 στοιχείο ζ), οι
παρεκκλίσεις από την προαναφερθείσα αρχή του άρθρου 92
παράγραφος 1 που παρατίθενται στο άρθρο 92 παράγραφος
3 πρέπει να ερμηνεύονται με αυστηρότητα κατά την
ανάλυση προτεινόμενων καθεστώτων ενίσχυσης ή συγκεκρι
μένων χορηγηθεισών ενισχύσεων.
Συγκεκριμένα, οι παρεκκλίσεις εφαρμόζονται μόνον εφόσον
η Επιτροπή μπορεί να αποδείξει ότι, σε περίπτωση μη χορή

γησης της ενίσχυσης, οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους
δεν θα ωθούσαν το δυνητικό αποδέκτη να ενεργήσει κατά
τρόπο που να συμβάλει στην επίτευξη ενός από τους
στόχους που αναφέρονται ανωτέρω.
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H χορήγηση ενισχύσεων οι οποίες δεν συμβάλλουν κατά
κανένα τρόπο στην επίτευξη των στόχων αυτών ή που δεν
είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό, θα ισοδυναμούσε με
τη χορήγηση άνισου πλεονεκτήματος σε βιομηχανίες ή εται
ρείες σε ορισμένα κράτη μέλη, δεδομένου ότι θα βελτίωνε
τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και θα μπορούσε
να έχει αρνητικές συνέπειες στις συναλλαγές μεταξύ των
κρατών μελών και να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό σε
βαθμό που θα αντέκειτο στο κοινό συμφέρον.
Όσον αφορά την παρέκκλιση του άρθρου 92 παράγραφος 3
στοιχείο α), μολονότι η εξεταζόμενη ενίσχυση εγκρίθηκε
για εταιρεία εγκατεστημένη σε περιοχή που είναι επιλέξιμη
για μια τέτοια ενίσχυση, η χορήγηση της δεν επιτρέπεται
αυτόματα, δεδομένου ότι δεν χορηγήθηκε στο πλαίσιο γενι
κού καθεστώτος περιφερειακής ενίσχυσης εγκεκριμένου από
την Επιτροπή. Όταν εγκρίνεται ένα τέτοιο καθεστώς, εννο
είται ότι τα οφέλη που θα προκύψουν από τη χορηγηθείσα
ενίσχυση βάσει του καθεστώτος θα αντισταθμίσουν την
πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού που αυτή προκάλεσε.
H άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο στην
απόφασή του της 14ης Σεπτεμβρίου 1994 (Hytasa) ('), στην
οποία δηλώνεται σαφώς ότι ενίσχυση που χορηγείται βάσει
απόφασης ad hoc μπορεί να θεωρηθεί ως περιφερειακή
ενίσχυση σύμφωνη με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο
α), εφόσον συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της
περιοχής χωρίς να επηρεάζει αρνητικά το κοινό συμφέρον
και τους όρους ανταγωνισμού στην Κοινότητα.
Όπως καταδεικνύεται στα τμήματα III και V, οι πληροφο
ρίες που έλαβε η Επιτροπή βάσει της διαδικασίας του
άρθρου 93 παράγραφος 2 αποδεικνύουν ότι η αποδέκτρια
εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες σε τομέα με πρόβλημα
πλεονάζοντος δυναμικού σε κοινοτικό επίπεδο. Λαμβάνο
ντας υπόψη ότι η ενίσχυση για επενδύσεις σε μια νέα εται
ρεία χορηγήθηκε σε εταιρεία η οποία αύξησε την ετήσια
παραγωγική ικανότητα κατά 5 000 τόνους, η ενίσχυση
συμβάλλει στην επιδείνωση του πλεονάζοντος δυναμικού
στην αγορά. Κατά συνέπεια, πρέπει να εξαχθεί το συμπέρα
σμα ότι οι όροι για την εφαρμογή του άρθρου 92 παράγρα
φος 3 στοιχείο α) δεν πληρούνται.

Όσον αφορά την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο
92 παράγραφος 3 στοιχείο β), είναι σαφές ότι η ενίσχυση
δεν είχε ως στόχο να προωθήσει την εκτέλεση σημαντικού
σχεδίου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή να άρει
σοβαρή διαταραχή της οικονομίας.
Τέλος, όσον αφορά την παρέκκλιση του άρθρου 92 παρά
γραφος 3 στοιχείο γ) για ενισχύσεις που προωθούν την
ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικο
νομικών περιοχών, μια ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί ότι
συμβιβάζεται με την κοινή αγορά εφόσον δεν αλλοιώνει
τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο
προς το κοινό συμφέρον. Όπως αναφέρθηκε ήδη σε σχέση
με την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγρα
φος 3 στοιχείο α), η ενίσχυση συμβάλλει στην περαιτέρω
επιδείνωση μιας κατάστασης πλεονάζοντος δυναμικού σε
C ) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-278/92, C-279/92 και C-280/92,
Ισπανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1994, 14103 .
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κοινοτικο επίπεδο στον τομέα στον οποίο η εταιρεία
αναπτύσσει δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, πρέπει να
εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η εξεταζόμενη ενίσχυση αλλοιώ
νει τους όρους του ανταγωνισμού κατά τρόπο που αντί
κειται προς το κοινό συμφέρον. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με το άρθρο 92
παράγραφος 3 στοιχείο γ).

H εξεταζόμενη ενίσχυση δεν πληροί κανέναν από τους
όρους για την εφαρμογή παρέκκλισης που προβλέπεται στη
συνθήκη. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέ
ρασμα ότι η ενίσχυση δεν συμβιβάζεται με την κοινή
αγορά.
VII

H συγκεκριμένη ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Pyrsa και
περιγράφεται στο τμήμα II είναι παράνομη, δεδομένου ότι
χορηγήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 93 παράγραφος 3,
το οποίο ορίζει ότι μια σχεδιαζόμενη ενίσχυση πρέπει να
κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Δεδομένου ότι η ενίσχυση είναι παράνομη και ασυμβίβαστη
με την κοινή αγορά, θα πρέπει να επιστραφεί. Επιπλέον,
πρέπει να αρθούν οι οικονομικές της συνέπειες προκειμένου
να αποκατασταθεί η προηγούμενη ισορροπία πραγμάτων.
Κατά συνέπεια, στο συνολικό ποσό της ενίσχυσης πρέπει να
προστεθεί τόκος υπολογιζόμενος από την ημερομηνία κατα
βολής της ενίσχυσης. H επιστροφή πρέπει να πραγματοποι
ηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις διατάξεις της ισπα
νικής νομοθεσίας, και ιδίως τις σχετικές με τους τόκους
υπερημερίας επί των απαιτήσεων του δημοσίου, οι οποίοι
αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία της
επιστροφής της [επιστολή της Επιτροπής προς τα κράτη
μέλη SG{9 1 ) D/4571 της 4ης Μαρτίου 1991 ],

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΑρSρο 1

H ενίσχυση, που χορήγησε η Ισπανία στην εταιρεία Piezas y
Rodajes SA (Pyrsa) είναι παράνομη, δεδομένου ότι χορηγή
θηκε κατά παράβαση του άρθρου 93 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ . Επιπλέον, είναι ασυμβίβαστη με την κοινή
αγορά βάσει του άρθρου 92 της συνθήκης ΕΚ. H ενίσχυση
περιλαμβάνει τα εξής :

1 , μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 182 εκατομμυρίων πεσετών,
(χορηγηθείσα από την αυτόνομη κοινότητα της Αρα
γκόνας),
2, εγγύηση για την κάλυψη δανείου 490 εκατομμυρίων
πεσετών, για ένδεκα έτη. H ενίσχυση που συνιστά η εν
λόγω εγγύηση ισοδυναμεί με το 3 % του προαναφερ
θέντος δανείου (χορηγηθείσα από την αυτόνομη κοινό
τητα της Αραγκόνας),
3 , επιδότηση επιτοκίου 7 εκατοστιαίων μονάδων για πέντε
έτη, μέχρι ανώτατου ορίου 150 εκατομμυρίων πεσετών,
για το προαναφερθέν δάνειο ύψους 490 εκατομμυρίων
πεσετών (χορηγηθείσα από την επαρχιακή κυβέρνηση
του Teruel),
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4. δωρεά γηπέδου αξίας 2,3 εκατομμυρίων πεσετών (χορη
γηθείσα από την κοινότητα του Monreal del Campo).
Άρθρο 2

H Ισπανία οφείλει να καταργήσει στο εξής την ενίσχυση
που χορηγεί στην Piezas y Rodajes SA (Pyrsa) εφαρμόζοντας
τους συνήθεις όρους της αγοράς στο ασφάλιστρο που κατα
βλήθηκε για την εγγύηση του δανείου ύψους 490 εκατομμυ
ρίων πεσετών και να διακόψει όλες τις πληρωμές επιδότη
σης επιτοκίου επί του προαναφερθέντος δανείου.
Άρθρο 3
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4, τη δωρεά γηπέδου αξίας 2,3 εκατομμυρίων πεσετών,

επιστρέφεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις διατάξεις
της ισπανικής νομοθεσίας, ιδίως τις διατάξεις σχετικά με
τους τόκους υπερημερίας επί των απαιτήσεων του δημοσίου,
οι οποίοι αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία
χορήγησης της ενίσχυσης μέχρι την ημερομηνία επιστροφής
της.

Άρθρο 4

H Ισπανία ενημερώνει την Επιτροπή, εντός δύο μηνών από
την ημερομηνία της κοινοποίησης της παρούσας απόφασης,
σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για να συμμορφωθεί προς
αυτή.

H χορηγηθείσα ενίσχυση που περιλαμβάνει :
1 , τη μη επιστρεπτέα επιχορήγηση των 182 εκατομμυρίων
πεσετών,

2, το ποσό που αντιπροσωπεύει το ετήσιο ασφάλιστρο 3 %
ως αναπόσπαστο τμήμα της κυβερνητικής εγγύησης για

την κάλυψη του δανείου των 490 εκατομμυρίων πεσετών,
που ισχύει από τον Απρίλιο του 1990 μέχρι την ημερομη

νία διακοπής της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 2,
3, το ήδη καταβληθέν ποσό των 1 50 εκατομμυρίων πεσετών
που αντιστοιχεί στην επιδότηση επιτοκίου 7 ποσοστι
αίων μονάδων επί του προαναφερθέντος δανείου,

Άρθρο 5

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπα
νίας.
Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 1995 .
Γ\α την Επιτροπή
Karel VAN M1ERT

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Οκτωβρίου 1995

περί εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος
καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπια
(95/439/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Ναμίμπια · ότι, με βάση τη μεταφορά αυτή καθώς και τα
πιστοποιητικά που ζητήθηκαν κατά τον Οκτώβριο, πρέπει
να προβούμε στον καθορισμό των ποσοτήτων για τις οποίες
μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την 1η Νοεμβρίου
1995, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας 52 100 τόνων ■

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου της 5ης
Μαρτίου 1990 σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται σε
γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,
καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού (ΑΚΕ) ή των υπερπόντιων χωρών και
εδαφών (ΥΧΕ) ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2484/94 (2), και ιδίως το άρθρο 27 ,

ότι είναι χρήσιμο να υπενθυμιστεί ότι η απόφαση αυτή δεν
θίγει την οδηγία 72/462/EOK του Συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και
των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του
βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεά
των ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων
χωρών (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουη

Έχοντας υπόψη :

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1636/95 της Επιτροπής της 5ης
Ιουλίου 1995 για την προσωρινή προσαρμογή των ειδικών
ρυθμίσεων για τις εισαγωγές στον τομέα του βοείου κρέα
τος που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90
του Συμβουλίου με σκοπό την εφαρμογή της συμφωνίας για

τη γεωργία η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρου
γουάης (3),
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1636/95 προβλέ
πει τη δυνατότητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για
προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος · ότι, εντούτοις, οι
εισαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός των ορίων
των ποσοτήτων που προβλέπονται για καθεμία από αυτές
τις χώρες εξαγωγής ·
ότι οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από
1ης έως 10 Οκτωβρίου 1995, εκφρασμένες σε αποστεωμένο
κρέας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1636/95, δεν
υπερβαίνουν, για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας,
Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και

Ναμίμπια, τις ποσότητες που διατίθενται για τις χώρες
αυτές · ότι είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά
εισαγωγής για τις ζητούμενες ποσότητες από τις τρίτες
χώρες αυτές·

της Ζιμπάμπουε 1 642 τόνων ενός μέρους των ποσοστώσεων
που έχουν χορηγηθεί στην Κένυα, τη Σουαζιλάνδη και τη
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Τα ακόλουθα κράτη μέλη εκδίδουν στις 21 Οκτωβρίου 1995
πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα που
υπάγονται στον τομέα του βοείου κρέατος, εκφρασμένα σε
αποστεωμένο κρέας, καταγωγής ορισμένων κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για
τις ακόλουθες ποσότητες για χώρες καταγωγής :
Γερμανία:
— 980,000 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 630,000 τόνοι καταγωγής Ναμίμπια ·
Γαλλία:

— 148,732 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 15,000 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης,
—- 60,000 τόνοι καταγωγής Ναμίμπια ·
Ελλάδα :

— 1,227 τόνοι καταγωγής Μαδαγασκάρης·
Ιταλία:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2449/95 της Επιτροπής της 19ης
Οκτωβρίου 1995 για τον καθορισμό, για το 1995, της κατα
νομής των εισαγωγών βοείου κρέατος που κατάγεται από
τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(ΑΚΕ) δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του
Συμβουλίου (4) έχει προβλέψει για το 1995 μεταφορά υπέρ

(') ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) EE

δίας,

84 της 30. 3. 1990, σ. 85.
265 της 15. 10. 1994, σ. 3.
155 της 6. 7. 1995, σ. 25.
252 της 20. 10. 1995, σ. 1 .

— 120,000 τόνοι καταγωγής Μαδαγασκάρης·
Κάτω Χώρες:

— 79,193 τόνοι καταγωγής Μαδαγασκάρης·

Ηνωμένο Βασίλειο:
— 657,000 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,

— 220,000 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης,
— 400,000 τόνοι καταγωγής Ναμίμπια.
(5) EE αριθ. L 302 της 31 . 12. 1972, σ. 28.
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Αρθρο 3

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλοναι
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1636/95, κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ημερών του Νοεμβρίου 1995, για τις ακόλουθες ποσότητες
βοείου αποστεωμένου κρέατος :
— Μπουτσουανα :

6 090,652 τόνοι,

— Κένυα :

—
—
—
—

Μαδαγασκάρη :
Σουαζιλάνδη :
Ναμίμπια :
Ζιμπάμπουε :

3
1
1
1

0,000
983,885
758,500
681,300
642,000

τόνοι,
τόνοι,
τόνοι,
τόνοι,
τόνοι.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1995 .

Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

