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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 22αr Μαρτου 1999
για τη θσπιση λεπτοµερν καννων εφαρµογr του ρθρου 93 τηr συνθκηr ΕΚ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 94,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),

σχυση· τι η ολοκλρωση και η ενσχυση τηr εσωτερικr αγορr εναι µια προοδευτικ διαδικασα, που
αντικατοπτρζεται στη µνιµη ανπτυξη τηr πολιτικr
για τιr κρατικr ενισχσειr· τι, συνεπεα αυτν των
εξελξεων, ορισµνα µτρα, τα οποα κατ τη στιγµ
που τθενται σε εφαρµογ δεν συνιστον κρατικ ενσχυση, εναι δυνατν να µετατραπον σε ενσχυση·

τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),
Εκτιµνταr:
(1) τι, υπ την επιφλαξη των ειδικν διαδικαστικν
καννων οι οποοι καθορζονται µε κανονισµοr, σε
ορισµνουr τοµεr, ο παρν κανονισµr θα πρπει να
εφαρµοσθε για τιr ενισχσειr σε λουr τουr τοµεr·
τι, για τουr σκοποr τηr εφαρµογr των ρθρων 77
και 92 τηr συνθκηr, η Επιτροπ χει ειδικ αρµοδιτητα βσει του ρθρου 93 τηr συνθκηr να αποφασζει κατ πσον µια κρατικ ενσχυση συµβιβζεται
µε την κοιν αγορ κατ την εξταση τηr υφισταµνηr
ενσχυσηr, κατ τη λψη αποφσεων σχετικ µε να 
τροποποιηθεσα ενσχυση και κατ τη λψη µτρων
σον αφορ τη µη συµµρφωση µε τιr αποφσειr τηr
 µε την απατηση κοινοποησηr·
(2) τι η Επιτροπ, σµφωνα µε τη νοµολογα του
∆ικαστηρου των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, χει ακολουθσει και καθιερσει µια πγια τακτικ για την
εφαρµογ του ρθρου 93 τηr συνθκηr και χει θεσπσει ορισµνουr διαδικαστικοr καννεr και αρχr µε
µια σειρ ανακοινσεων· τι εναι σκπιµο, για να
εξασφαλισθον στην πρξη αποτελεσµατικr διαδικασεr δυνµει του ρθρου 93 τηr συνθκηr, να ενισχυθε η πρακτικ αυτ και κωδικοποιηθε µσω
κανονισµο·
(3) τι ναr διαδικαστικr κανονισµr σχετικ µε την
εφαρµογ του ρθρου 93 τηr συνθκηr θα αυξσει τη
διαφνεια και την ασφλεια του δικαου·
(4) τι, για να εξασφαλιστε η ασφλεια του δικαου,
εναι σκπιµο να καθοριστον µε ποιεr προϋποθσειr
µια ενσχυση πρπει να θεωρηθε ωr υπρχουσα εν(1) ΕΕ C 116 τηr 16. 4. 1998, σ. 13.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 14 Ιανουαρου 1999 (δεν χει
ακµα δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) ΕΕ C 284 τηr 14. 9. 1998, σ. 10.

(5) τι, σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 3 τηr
συνθκηr, λα τα σχδια χοργησηr νων ενισχσεων
κοινοποιονται στην Επιτροπ και δεν θα πρπει να
τθενται σε εφαρµογ προτο τα εγκρνει η τελευταα·
(6) τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 τηr συνθκηr, τα κρτη
µλη χουν υποχρωση να συνεργζονται µε την Επιτροπ και να τηr παρχουν λεr τιr αναγκαεr πληροφορεr για την εκτλεση τηr αποστολr τηr βσει του
παρντοr κανονισµο·
(7) τι το χρονικ διστηµα εντr του οποου η Επιτροπ
πρπει να ολοκληρσει την προκαταρκτικ εξταση
τηr κοινοποιηθεσαr ενσχυσηr θα πρπει να ορισθε
σε δο µνεr απ την ηµεροµηνα παραλαβr µιαr
πλρουr κοινοποησηr  απ την ηµεροµηνα παραλαβr µιαr δεντωr αιτιολογηµνηr δλωσηr του
οικεου κρτουr µλουr τι θεωρε την κοινοποηση
πλρη διτι οι συµπληρωµατικr πληροφορεr που χει
ζητσει η Επιτροπ δεν εναι διαθσιµεr  χουν δη
δοθε· τι, για λγουr ασφλειαr του δικαου, η εξταση αυτ θα πρπει να περατνεται µε απφαση·
(8) τι σε λεr τιr περιπτσειr κατ τιr οποεr, συνεπεα
τηr προκαταρκτικr εξτασηr, η Επιτροπ δεν µπορε
να διαπιστσει τι η ενσχυση εναι συµβιβσιµη µε
την κοιν αγορ, θα πρπει να κινεται η επσηµη
διαδικασα ρευναr, προκειµνου να µπορε η Επιτροπ να συγκεντρσει λεr τιr πληροφορεr που
χρειζεται για να εκτιµσει το συµβατ τηr ενσχυσηr
και να δδεται η δυναττητα στα ενδιαφερµενα µρη
να υποβλλουν τιr παρατηρσειr τουr· τι τα δικαιµατα των ενδιαφεροµνων µερν διασφαλζονται
καλτερα στο πλασιο τηr επσηµηr διαδικασαr ρευναr που προβλπεται βσει του ρθρου 93 παργραφοr
2 τηr συνθκηr·
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(9) τι, αφο εξετσει τα σχλια που υποβλλουν τα
ενδιαφερµενα µρη, η Επιτροπ θα πρπει να
ολοκληρνει την εξτασ τηr µε οριστικ απφαση
αµσωr µλιr αρθον οι υπρχουσεr αµφιβολεr· τι
εναι σκπιµο, εν η εξταση αυτ δεν χει ολοκληρωθε µετ την παρλευση δεκαοκταµνου απ την
ναρξη τηr διαδικασαr, να χει το οικεο κρτοr
µλοr τη δυναττητα να ζητσει τη λψη απφασηr,
την οποα η Επιτροπ θα πρπει να λαµβνει εντr
διµνου·
(10) τι, για να εξασφαλισθε η ορθ και αποτελεσµατικ
εφαρµογ των καννων περ κρατικν ενισχσεων, η
Επιτροπ θα χει τη δυναττητα να ανακαλε µια απφαση η οποα βασστηκε σε εσφαλµνεr πληροφορεr·
(11) τι, προκειµνου να εξασφαλισθε η συµµρφωση µε
το ρθρο 93 τηr συνθκηr, και ιδωr µε την υποχρωση
κοινοποησηr και τη ρτρα αναστολr τηr εφαρµογr
που διατυπνεται στο ρθρο 93 παργραφοr 3, η Επιτροπ θα πρπει να εξετζει λεr τιr περιπτσειr παρνοµων ενισχσεων· τι, για λγουr διαφνειαr και
ασφλειαr του δικαου, θα πρπει να θεσπισθον οι
διαδικασεr που ακολουθονται στιr περιπτσειr
αυτr· τι, ταν να κρτοr µλοr δεν τηρε την υποχρωση κοινοποησηr  τη ρτρα αναστολr τηr εφαρµογr, η Επιτροπ δεν θα πρπει να δεσµεεται απ
προθεσµεr·
(12) τι στιr περιπτσειr παρνοµων ενισχσεων, η Επιτροπ θα πρπει να χει το δικαωµα να λαµβνει λεr
τιr αναγκαεr πληροφορεr που θα τιr επιτρψουν να
λβει απφαση και, ενδεχοµνωr, να αποκαθιστ
αµσωr τον ανθευτο ανταγωνισµ· τι εναι εποµνωr
σκπιµο να δοθε στην Επιτροπ η δυναττητα να
λαµβνει ενδιµεσα µτρα που να απευθνονται στα
οικεα κρτη µλη· τι αυτ τα ενδιµεσα µτρα µπορον να λαµβνουν τη µορφ διαταγr παροχr
πληροφοριν, διαταγr αναστολr και διαταγr
ανκτησηr των ενισχσεων· τι η Επιτροπ θα πρπει
να χει τη δυναττητα, σε περπτωση µη συµµρφωσηr
µε µια διαταγ παροχr πληροφοριν, να αποφασζει
µε βση τιr πληροφορεr που διαθτει και σε
περπτωση µη συµµρφωσηr µε τιr διαταγr αναστολr και ανκτησηr των ενισχσεων, να προσφεγει
απευθεαr στο ∆ικαστριο, σµφωνα µε το ρθρο 93
παργραφοr 2 τηr συνθκηr·
(13) τι, στιr περιπτσειr παρνοµων ενισχσεων που δεν
εναι συµβιβσιµεr µε την κοιν αγορ, θα πρπει να
αποκαθσταται αποτελεσµατικr ανταγωνισµr· τι,
για το σκοπ αυτ, εναι αναγκαο να ανακτται
αµελλητ η ενσχυση, περιλαµβανοµνων και των
τκων· τι εναι σκπιµο η ανκτηση να πραγµατοποιεται σµφωνα µε τιr διαδικασεr τηr εθνικr
νοµοθεσαr· τι η εφαρµογ των διαδικασιν αυτν
δεν θα πρπει να εµποδζει την αποκατσταση αποτελεσµατικο ανταγωνισµο, εµποδζονταr την µεση
και αποτελεσµατικ εκτλεση τηr απφασηr τηr Επιτροπr· τι, για την επτευξη αυτο του αποτελσµατοr, τα κρτη µλη θα πρπει να λαµβνουν λα τα
αναγκαα µτρα που να διασφαλζουν την αποτελεσµατικτητα τηr απφασηr τηr Επιτροπr·
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(14) τι, για λγουr ασφλειαr του δικαου, εναι σκπιµο
να καθοριστε δεκαετr προθεσµα παραγραφr για τιr
παρνοµεr ενισχσειr, µετ την εκπνο τηr οποαr δεν
µπορε να διαταχθε ανκτηση·
(15) τι η καταχρηστικ εφαρµογ µιαr ενσχυσηr µπορε
να χει επιπτσειr στη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr ανλογεr µε εκενεr των παρνοµων ενισχσεων
και θα πρπει συνεπr να αντιµετωπζεται µε ανλογεr διαδικασεr· τι, σε αντθεση µε τιr παρνοµεr
ενισχσειr, οι ενισχσειr οι οποεr εναι δυνατν να
χουν εφαρµοσθε καταχρηστικ εναι ενισχσειr που
χουν εγκριθε προηγουµνωr απ την Επιτροπ· τι,
ωr εκ τοτου, η Επιτροπ δεν θα πρπει να χει τη
δυναττητα να διατξει την ανκτηση τηr ενσχυσηr
λγω τηr καταχρηστικr εφαρµογr τηr·
(16) τι εναι σκπιµο να ορισθον λεr οι δυναττητεr τιr
οποεr χουν τρτοι να υπερασπζονται τα συµφροντ
τουr στιr διαδικασεr για τιr κρατικr ενισχσειr·
(17) τι, σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr, η Επιτροπ χει υποχρωση, σε συνεργασα
µε τα κρτη µλη, να εξετζει διαρκr λα τα
καθεσττα υφισταµνων ενισχσεων· τι, για λγουr
διαφνειαr και ασφλειαr του δικαου, εναι σκπιµο
να προσδιοριστε το πεδο τηr συνεργασαr βσει του
ρθρου αυτο·
(18) τι, προκειµνου να εξασφαλισθε το συµβατ των
υφισταµνων καθεσττων ενισχσεων µε την κοιν
αγορ και σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr, η Επιτροπ θα πρπει να προτενει
κατλληλα µτρα, εφσον η υφισταµνη ενσχυση δεν
εναι συµβιβσιµη  δεν εναι πλον συµβιβσιµη µε
την κοιν αγορ και θα πρπει να κινε τη διαδικασα
που προβλπεται στο ρθρο 93 παργραφοr 2 τηr
συνθκηr, εν το οικεο κρτοr µλοr αρνεται να
εφαρµσει τα προτεινµενα µτρα·
(19) τι, για να δοθε η δυναττητα στην Επιτροπ να
ελγχει αποτελεσµατικ τη συµµρφωση µε τιr αποφσειr τηr και για να διευκολυνθε η συνεργασα µεταξ
τηr Επιτροπr και των κρατν µελν στο πλασιο τηr
διαρκοr
εξτασηr
λων
των
υφισταµνων
καθεσττων ενισχσεων στα κρτη µλη σµφωνα µε
το ρθρο 93 παργραφοr 1 τηr συνθκηr, εναι ανγκη
να καθιερωθε µια γενικ υποχρωση υποβολr εκθσεων σχετικ µε λα τα υφιστµενα καθεσττα ενισχσεων·
(20) τι, εφσον η Επιτροπ χει σοβαρr αµφιβολεr για
το κατ πσον τηρονται οι αποφσειr τηr, θα πρπει
να χει στη διθεσ τηr πρσθετα µσα που θα τηr
επιτρπουν να λαµβνει τιr αναγκαεr πληροφορεr για
να διαπιστνει κατ πσον τηρονται ντωr οι αποφσειr τηr· τι, για τον σκοπ αυτ, οι επισκψειr
επιτπιου ελγχου αποτελον κατλληλο και χρσιµο
µσο, ιδωr στιr περιπτσειr που ενδχεται οι ενισχσειr να εφαρµζονται καταχρηστικr· τι, εποµνωr, η
Επιτροπ πρπει να διαθτει την εξουσα να πραγµατοποιε επισκψειr επιτπιου ελγχου και να εξασφαλζει
τη συνεργασα των αρµοδων αρχν των κρατν
µελν στην περπτωση που µια επιχερηση αντιτθεται
στην επσκεψη αυτ·
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(21) τι, χριν τηr διαφνειαr και τηr ασφλειαr του
δικαου, εναι σκπιµο να δνεται δηµσια πληροφρηση για τιr αποφσειr τηr Επιτροπr, τηρνταr,
ταυτχρονα, την αρχ τι οι αποφσειr για υποθσειr
κρατικν ενισχσεων απευθνονται στα οικεα κρτη
µλη· τι εναι, ωr εκ τοτου, σκπιµο να δηµοσιεονται ετε εξ ολοκλρου ετε σε περιληπτικ µορφ λεr
οι αποφσειr οι οποεr µπορε να θγουν τα συµφροντα των ενδιαφεροµνων µερν,  να διατθενται αντγραφα των εν λγω αποφσεων στα ενδιαφερµενα
µρη, στιr περιπτσειr που δεν χουν δηµοσιευθε 
που δεν χουν δηµοσιευθε εξ ολοκλρου· τι η Επιτροπ, κατ την παροχ δηµσιαr πληροφρησηr για
τιr αποφσειr τηr, θα πρπει να τηρε λουr τουr
καννεr περ επαγγελµατικο απορρτου, σµφωνα µε
το ρθρο 214 τηr συνθκηr·
(22) τι η Επιτροπ, σε στεν συνεργασα µε τα κρτη
µλη, θα πρπει να εναι σε θση να θεσπζει εκτελεστικr διατξειr οι οποεr να καθορζουν λεπτοµερεr
καννεr σχετικ µε τιr διαδικασεr του παρντοr
κανονισµο· τι, προκειµνου να εξασφαλισθε η
συνεργασα µεταξ τηr Επιτροπr και των αρµδιων
αρχν των κρατν µελν, εναι σκπιµο να συσταθε
συµβουλευτικ επιτροπ για τιr κρατικr ενισχσειr
τηr οποαr θα ζητεται η γνµη πριν να εκδσει η
Επιτροπ διατξειr σµφωνα µε τον παρντα κανονισµ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕVΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τουr σκοποr του παρντοr κανονισµο, νοονται ωr:
α) «ενσχυση»: κθε µτρο το οποο πληρο λα τα κριτρια που καθορζονται στο ρθρο 92 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr·
β) «υφιστµενη ενσχυση»:
i) µε την επιφλαξη των ρθρων 144 και 172 τηr
πρξηr προσχρησηr τηr Αυστραr, τηr Vινλανδαr και τηr Σουηδαr, λεr οι ενισχσειr οι οποεr
υφσταντο πριν απ την ναρξη ισχοr τηr
συνθκηr στο οικεο κρτοr µλοr, δηλαδ
καθεσττα ενισχσεων και ατοµικr ενισχσειr
που εχαν τεθε σε εφαρµογ πριν, και εφαρµζονται ακµη πειτα, απ την ναρξη ισχοr τηr
συνθκηr·
ii) κθε εγκεκριµνη ενσχυση, δηλαδ τα καθεσττα
ενισχσεων και οι ατοµικr ενισχσειr που χουν
εγκριθε απ την Επιτροπ  απ το Συµβολιο·
iii) κθε ενσχυση που θεωρεται τι χει εγκριθε
σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 6 του παρ-
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ντοr κανονισµο,  πριν απ τον παρντα κανονισµ αλλ σµφωνα µε τη διαδικασα αυτ·
iv) κθε ενσχυση που θεωρεται τι εναι υφιστµενη
ενσχυση σµφωνα µε το ρθρο 15·
v) κθε ενσχυση που θεωρεται ωr υφιστµενη ενσχυση εφσον µπορε να αποδειχθε τι ταν
τθηκε σε ισχ δεν αποτελοσε ενσχυση, αλλ
στη συνχεια γινε ενσχυση λγω τηr εξλιξηr τηr
κοινr αγορr και χωρr να µεταβληθε απ το
κρτοr µλοr. ταν ορισµνα µτρα µετατρπονται
σε ενισχσειr λγω τηr ελευθρωσηr µιαr δραστηριτηταr απ την κοινοτικ νοµοθεσα, τα µτρα
αυτ δεν θεωρονται ωr υφιστµενη ενσχυση
µετ την ταχθεσα ηµεροµηνα ελευθρωσηr·
γ) «να ενσχυση»: κθε ενσχυση, δηλαδ τα καθεσττα
ενισχσεων και οι ατοµικr ενισχσειr, οι οποεr δεν
αποτελον υφιστµενη ενσχυση, καθr και οι µεταβολr υφιστµενων ενισχσεων·
δ) «καθεστr ενισχσεων»: κθε πρξη βσει τηr οποαr,
χωρr να απαιτονται περαιτρω µτρα εκτλεσηr, µπορον να χορηγονται ατοµικr ενισχσειr σε επιχειρσειr οι οποεr ορζονται στην εν λγω πρξη κατ
τρπο γενικ και αφηρηµνο και κθε πρξη βσει τηr
οποαr µπορε να χορηγεται ενσχυση µη συνδεµενη
µε συγκεκριµνο σχδιο σε µα  περισστερεr επιχειρσειr για αριστο χρονικ διστηµα /και για
απροσδιριστο ποσ·
ε) «ατοµικ ενσχυση»: ενσχυση η οποα δεν χορηγεται
µε βση καθεστr ενισχσεων  η οποα χορηγεται µε
βση καθεστr ενισχσεων αλλ πρπει να κοινοποιηθε·
στ) «παρνοµη ενσχυση»: να ενσχυση η οποα εφαρµζεται κατ παρβαση του ρθρου 93 παργραφοr 3 τηr
συνθκηr·
ζ) «κατχρηση ενσχυσηr»: ενσχυση η οποα χρησιµοποιεται απ τα δικαιοχο κατ παρβαση απφασηr
που χει ληφθε σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 3
 το ρθρο 7 παργραφοι 3  4 του παρντοr κανονισµο·
η) «ενδιαφερµενο µροr»: κθε κρτοr µλοr και κθε
πρσωπο, επιχερηση  νωση επιχειρσεων των
οποων τα συµφροντα µπορε να θιγον απ τη
χοργηση µιαr ενσχυσηr, και ιδωr ο δικαιοχοr τηr
ενσχυσηr, οι ανταγωνιστικr επιχειρσειr και οι επαγγελµατικr ενσειr.
ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΙΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

ρθρο 2
Κοινοποηση ναr ενσχυσηr
1.
Εκτr αν λλωr προβλπεται σε κανονισµοr οι
οποοι θεσπζονται µε βση το ρθρο 94 τηr συνθκηr 
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λλεr συναφεr διατξειr τηr, κθε σχδιο για τη χοργηση
ναr ενσχυσηr κοινοποιεται εγκαρωr στην Επιτροπ απ
το οικεο κρτοr µλοr. Η Επιτροπ ενηµερνει αµελλητ
το ενδιαφερµενο κρτοr µλοr σχετικ µε την παραλαβ
τηr κοινοποησηr.
2.
Στην κοινοποηση, το οικεο κρτοr µλοr παρχει
λεr τιr αναγκαεr πληροφορεr που θα επιτρψουν στην
Επιτροπ να λβει απφαση σµφωνα µε τα ρθρα 4 και 7
(εφεξr αποκαλοµενη «πλρηr κοινοποηση»).
ρθρο 3
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6.
Εν η Επιτροπ δεν χει λβει απφαση σµφωνα µε
τιr παραγρφουr 2, 3  4 εντr τηr προθεσµαr που αναφρεται στην παργραφο 5, η ενσχυση θεωρεται τι χει
εγκριθε απ την Επιτροπ. Το οικεο κρτοr µλοr µπορε
κατπιν τοτου να θσει σε εφαρµογ τα εν λγω µτρα
αφο ειδοποισει προηγουµνωr σχετικ την Επιτροπ,
εκτr εν η τελευταα λβει απφαση σµφωνα µε το
παρν ρθρο εντr προθεσµαr 15 εργσιµων ηµερν απ
την παραλαβ τηr ειδοποησηr.

ρθρο 5

Ρτρα αναστολr τηr εφαρµογr

Ατηση παροχr πληροφοριν

Οι ενισχσειr που χρζουν κοινοποησηr σµφωνα µε το
ρθρο 2 παργραφοr 1, δεν τθενται σε εφαρµογ παρ
µνον αφο η Επιτροπ λβει,  θεωρηθε τι χει λβει,
απφαση µε την οποα εγκρνει την εν λγω ενσχυση.

1.
Εφσον η Επιτροπ θεωρσει τι οι πληροφορεr που
υπβαλε το οικεο κρτοr µλοr σχετικ µε µτρο που
κοινοποιθηκε σµφωνα µε το ρθρο 2 εναι ελλιπεr,
ζητει λεr τιr αναγκαεr συµπληρωµατικr πληροφορεr.
ταν το κρτοr µλοr απαντσει στο ατηµα αυτ, η Επιτροπ το ενηµερνει τι λαβε την απντηση.

ρθρο 4
Προκαταρκτικ εξταση τηr κοινοποησηr και αποφσειr
τηr Επιτροπr
1.
Η Επιτροπ εξετζει την κοινοποηση µλιr τη λβει.
Με την επιφλαξη του ρθρου 8, η Επιτροπ λαµβνει
απφαση σµφωνα µε τιr παραγρφουr 2, 3  4.
2.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει, µετ απ προκαταρκτικ εξταση, τι το κοινοποιηθν µτρο δεν αποτελε
ενσχυση, σηµεινει τη διαπστωση αυτ µε σχετικ απφαση.
3.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει, µετ απ προκαταρκτικ εξταση, τι το κοινοποιηθν µτρο, εν εµππτει στο
πεδο εφαρµογr του ρθρου 92 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr, δεν δηµιουργε αµφιβολεr κατ πσον συµβιβζεται µε την κοιν αγορ, το κηρσσει συµβιβσιµο µε την
κοιν αγορ (εφεξr αποκαλοµενη «απφαση για τη µη
διατπωση αντιρρσεων»). Στην απφαση αυτ, αναφρεται
η συγκεκριµνη εξαρεση τηr συνθκηr που εφαρµσθηκε.

2.
Εφσον το οικεο κρτοr µλοr δεν παρχει τιr ζητοµενεr πληροφορεr εντr τηr προθεσµαr που ταξε η Επιτροπ  τιr παρχει κατ τρπο ελλιπ, η Επιτροπ προβανει σε υπµνηση, και τσσει µια πρσθετη ελογη προθεσµα για την υποβολ των πληροφοριν.
3.
Η κοινοποηση θεωρεται τι χει αποσυρθε, εν ετε
οι ζητοµενεr πληροφορεr δεν παρασχεθον εντr τηr
ταχθεσαr προθεσµαr, εκτr εν η τελευταα χει παραταθε πριν απ τη λξη τηr, µε τη συγκατθεση τσο τηr
Επιτροπr σο και του οικεου κρτουr µλουr, ετε το
οικεο κρτοr µλοr υποβλει στην Επιτροπ δλωση
δεντωr αιτιολογηµνη, πριν απ τη λξη τηr ταχθεσαr
προθεσµαr, στην οποα αναφρει τι, κατ την εκτµησ
του, η κοινοποηση εναι πλρηr, δεδοµνου τι οι ζητηθεσεr συµπληρωµατικr πληροφορεr δεν εναι διαθσιµεr 
χουν δη δοθε. Στην περπτωση αυτ, η προθεσµα που
αναφρεται στο ρθρο 4 παργραφοr 5 αρχζει την εποµνη
ηµρα τηr παραλαβr τηr δλωσηr. Εν η κοινοποηση
θεωρηθε τι χει αποσυρθε, η Επιτροπ ενηµερνει σχετικ το κρτοr µλοr.

4.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει, µετ απ προκαταρκτικ εξταση, τι το κοινοποιηθν µτρο δηµιουργε αµφιβολεr κατ πσον συµβιβζεται µε την κοιν αγορ, αποφασζει να κινσει τη διαδικασα σµφωνα µε το ρθρο 93
παργραφοr 2 τηr συνθκηr (εφεξr αποκαλοµενη «απφαση για κνηση επσηµηr διαδικασαr ρευναr»).

Επσηµη διαδικασα ρευναr

5.
Οι αποφσειr που αναφρονται στιr παραγρφουr 2, 3
και 4, πρπει να λαµβνονται εντr δο µηνν. Η προθεσµα αυτ αρχζει την εποµνη τηr ηµραr παραλαβr τηr
πλρουr κοινοποησηr. Η κοινοποηση θεωρεται πλρηr
εν, εντr δο µηνν απ την παραλαβ τηr  απ την
παραλαβ οποιασδποτε πρσθετηr πληροφοραr που
ζητθηκε, η Επιτροπ δεν ζητσει περαιτρω πληροφορεr.
Η προθεσµα µπορε να παρατενεται µε τη συγκατθεση
τσο τηr Επιτροπr σο και του οικεου κρτουr µλουr.
Εφσον εναι απαρατητο, η Επιτροπ δναται να καθορζει
πιο περιορισµνα χρονικ περιθρια.

1.
Στην απφαση για κνηση επσηµηr διαδικασαr ρευναr, η Επιτροπ αναφρει συνοπτικ τα σηµαντικτερα
πραγµατικ και νοµικ ζητµατα, προβανει σε προσωριν
εκτµηση σχετικ µε το χαρακτρα του σχεδιαζµενου
µτρου ωr ενσχυσηr και εκθτει τιr αµφιβολεr τηr για το
συµβατ του µτρου µε την κοιν αγορ. Η απφαση καλε
το οικεο κρτοr µλοr και τα λλα ενδιαφερµενα µρη να
υποβλουν παρατηρσειr εντr ορισµνηr προθεσµαr, η
οποα συνθωr δεν υπερβανει τον να µνα. Σε δεντωr
δικαιολογηµνεr περιπτσειr, η Επιτροπ µπορε να παρατενει την ταχθεσα προθεσµα.

ρθρο 6

27. 3. 1999

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

2.
Οι παρατηρσειr που λαµβνονται διαβιβζονται στο
οικεο κρτοr µλοr. Εφσον ζητηθε απ να ενδιαφερµενο µροr, για λγουr πιθανr ζηµαr, η ταυττητ του
αποκρπτεται απ το οικεο κρτοr µλοr. Το οικεο κρτοr
µλοr µπορε να απαντσει στα σχλια που υποβλλονται
εντr ορισµνηr προθεσµαr που δεν υπερβανει συνθωr
τον να µνα. Σε δεντωr δικαιολογηµνεr περιπτσειr, η
Επιτροπ µπορε να παρατενει την ταχθεσα προθεσµα.

ρθρο 7

Αποφσειr τηr Επιτροπr να περατσει την επσηµη διαδικασα ρευναr
1.
Με την επιφλαξη του ρθρου 8, η επσηµη διαδικασα ρευναr περατνεται µε την κδοση τηr απφασηr που
προβλπεται στιr παραγρφουr 2 ωr 5 του παρντοr ρθρου.
2.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει τι, ενδεχοµνωr
κατπιν τροποποισεων που επφερε το οικεο κρτοr
µλοr, το κοινοποιηθν µτρο δεν αποτελε ενσχυση,
σηµεινει τη διαπστωση αυτ µε σχετικ απφαση.
3.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει τι, ενδεχοµνωr
κατπιν τροποποισεων που επφερε το οικεο κρτοr
µλοr, αρονται οι αµφιβολεr για το συµβατ του κοινοποιηθντοr µτρου µε την κοιν αγορ, αποφασζει τι η ενσχυση εναι συµβιβσιµη µε την κοιν αγορ (εφεξr αποκαλοµενη «θετικ απφαση»). Στην απφαση αυτ, αναφρεται η συγκεκριµνη εξαρεση τηr συνθκηr που εφαρµσθηκε.
4.
Η Επιτροπ µπορε να συνοδεει τη θετικ απφασ
τηr µε ρουr υπ τουr οποουr µπορε να θεωρηθε µια
ενσχυση συµβιβσιµη µε την κοιν αγορ, και µπορε να
θεσπσει υποχρεσειr που τηr επιτρπουν να ελγχει την
τρηση τηr εν λγω απφασηr (εφεξr αποκαλοµενη «υπ
ρουr απφαση»).
5.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει τι η κοινοποιηθεσα
ενσχυση δεν εναι συµβιβσιµη µε την κοιν αγορ, αποφασζει να µην τεθε σε εφαρµογ (εφεξr αποκαλοµενη
«αρνητικ απφαση»).
6.
6. Οι αποφσειr κατ’ εφαρµογ των παραγρφων 2, 3,
4 και 5 πρπει να λαµβνονται µλιr αρθον οι αµφιβολεr
που αναφρονται στο ρθρο 4 παργραφοr 4. Η Επιτροπ
προσπαθε κατ το δνατν να λβει απφαση εντr προθεσµαr 18 µηνν απ την ναρξη τηr διαδικασαr. Η προθεσµα µπορε να παρατενεται κατπιν κοινr συµφωναr τηr
Επιτροπr µε το οικεο κρτοr µλοr.
6.
Μετ την εκπνο τηr αναφερµενηr στο ρθρο 6
προθεσµαr και εν το ζητσει το οικεο κρτοr µλοr, η
Επιτροπ λαµβνει απφαση εντr δο µηνν, βσει των
πληροφοριν που διαθτει. Εν ανγκη, εφσον οι διαθσιµεr πληροφορεr δεν αρκον για τη διαπστωση τηr συµβαττηταr, η Επιτροπ λαµβνει αρνητικ απφαση.
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ρθρο 8

Απσυρση τηr κοινοποησηr
1.
Το οικεο κρτοr µλοr µπορε να αποσρει την κοινοποηση κατ την ννοια του ρθρου 2 σε εθετο χρνο,
προτο η Επιτροπ λβει απφαση σµφωνα µε το ρθρο 4
 7.
2.
Στιr περιπτσειr που η Επιτροπ χει κινσει την
επσηµη διαδικασα ρευναr, η Επιτροπ περατνει τη διαδικασα αυτ.
ρθρο 9
Ανκληση απφασηr
Η Επιτροπ µπορε να ανακαλσει µια απφαση που λαβε
σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοι 2  3  το ρθρο 7
παργραφοι 2, 3, 4, αφο δσει πρτα στο οικεο κρτοr
µλοr την ευκαιρα να υποβλει τιr παρατηρσειr του, εφσον η απφαση βασστηκε σε εσφαλµνεr πληροφορεr
παρασχεθεσεr κατ τη διρκεια τηr διαδικασαr, και οι
οποεr σαν καθοριστικr για την απφαση. Πριν ανακαλσει µια απφαση και λβει να απφαση, η Επιτροπ κινε
την επσηµη διαδικασα ρευναr δυνµει του ρθρου 4
παργραφοr 4. Τα ρθρα 6, 7 και 10, το ρθρο 11 παργραφοr 1 και τα ρθρα 13, 14, και 15, εφαρµζονται, mutatis
mutandis.
ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ρθρο 10
Εξταση, ατηση παροχr πληροφοριν και διαταγ
παροχr πληροφοριν
1.
Εφσον η Επιτροπ χει στην κατοχ τηr πληροφορεr
απ τιr οποεr απορρει τι υπρξαν παρνοµεr ενισχσειr,
ανεξαρττωr τηr πηγr τουr, εξετζει αµελλητ τιr πληροφορεr αυτr.
2.
Εν ανγκη, ζητει πληροφορεr απ το οικεο κρτοr
µλοr. Εφαρµζονται το ρθρο 2 παργραφοr 2 και το
ρθρο 5 παργραφοι 1 και 2, mutatis mutandis.
3.
Στιr περιπτσειr που, παρ την υπµνηση σµφωνα
µε το ρθρο 5 παργραφοr 2, το οικεο κρτοr µλοr δεν
παρχει τιr ζητοµενεr πληροφορεr εντr τηr προθεσµαr
που ταξε η Επιτροπ  παρχει ελλιπεr πληροφορεr, η
Επιτροπ εκδδει απφαση µε την οποα απαιτε την
παροχ των πληροφοριν αυτν (εφεξr αποκαλοµεν
«διαταγ παροχr πληροφοριν»). Στην απφαση αυτ,
ορζεται ποιεr πληροφορεr ζητονται και τσσεται
κατλληλη προθεσµα για την υποβολ τουr.
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ρθρο 11
∆ιαταγ αναστολr  προσωρινr ανκτησηr τηr ενσχυσηr
1.
Η Επιτροπ µπορε, αφο δσει στο οικεο κρτοr
µλοr τη δυναττητα να υποβλει τιr παρατηρσειr του, να
εκδσει απφαση, µε την οποα απαιτε απ το κρτοr
µλοr να αναστελει κθε παρνοµη ενσχυση ωr του η
Επιτροπ λβει απφαση για το συµβατ τηr ενσχυσηr µε
την κοιν αγορ (εφεξr αποκαλοµενη «διαταγ αναστολr»).
2.
Η Επιτροπ µπορε, αφο καλσει το οικεο κρτοr
µλοr να υποβλει τιr παρατηρσειr του, να εκδσει απφαση, µε την οποα απαιτε απ το κρτοr µλοr την
προσωριν ανκτηση κθε παρνοµηr ενσχυσηr, ωr του
ληφθε απφαση τηr Επιτροπr για το συµβατ τηr ενσχυσηr µε την κοιν αγορ (εφεξr αποκαλοµενη «διαταγ ανκτησηr»), εφσον πληρονται τα εξr κριτρια:
— σµφωνα µε την κρατοσα πρακτικ, δεν υπρχουν
αµφιβολεr περ του χαρακτρα του συγκεκριµνου
µτρου ωr ενσχυσηr,
— επιβλλεται να αναληφθε επεγουσα δρση,
— υπρχει σοβαρr κνδυνοr να προξενηθε ουσιδηr και
ανεπανρθωτη ζηµα σε ανταγωνιστ.
Η ανκτηση γνεται σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου
14 παργραφοι 2 και 3. Μετ την πραγµατικ ανκτηση
τηr ενσχυσηr, η Επιτροπ λαµβνει απφαση εντr τηr
προθεσµαr που ισχει για τιr κοινοποιηµνεr ενισχσειr.
Η Επιτροπ µπορε να επιτρψει στο κρτοr µλοr να συνδυσει την επιστροφ τηr ενσχυσηr µε την καταβολ ενσχυσηr για τη δισωση τηr αφορµενηr επιχερησηr.
Οι διατξειr τηr παροσαr παραγρφου εφαρµζονται µνο
στιr παρνοµεr ενισχσειr που εκτελονται µετ την
ναρξη ισχοr του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 12
Μη συµµρφωση µε διαταγ
Εν το κρτοr µλοr δεν συµµορφωθε µε διαταγ αναστολr  προσωρινr ανκτησηr τηr ενσχυσηr, η Επιτροπ
δναται, παρλληλα µε τη διεξαγωγ ρευναr επ τηr
ουσαr τηr υπθεσηr βσει των πληροφοριν που διαθτει,
να προσφγει απευθεαr στο ∆ικαστριο των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων και να ζητσει δλωση περ του τι η εν λγω
µη συµµρφωση αποτελε παρβαση τηr συνθκηr.
ρθρο 13
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για κνηση επσηµηr διαδικασαr ρευναr, η διαδικασα
περατνεται µε απφαση βσει του ρθρου 7. Σε
περπτωση µη συµµρφωσηr του κρτουr µλουr µε διαταγ παροχr πληροφοριν, η απφαση αυτ λαµβνεται
µε βση τιr διαθσιµεr πληροφορεr.
2.
Στιr περιπτσειr ενδεχµενηr παρξηr παρνοµων
ενισχσεων και µε την επιφλαξη του ρθρου 11 παργραφοr 2, η Επιτροπ δεν δεσµεεται απ την προθεσµα που
προβλπεται στο ρθρο 4 παργραφοr 5 και στο ρθρο 7
παργραφοι 6 και 7.
3.

Εφαρµζεται το ρθρο 9 mutatis mutandis.

ρθρο 14

Ανκτηση τηr ενσχυσηr
1.
Σε περπτωση αρνητικr απφασηr για υπθεση παρνοµων ενισχσεων, η Επιτροπ αποφασζει την εκ µρουr
του οικεου κρτουr µλουr λψη λων των αναγκαων
µτρων για την ανκτηση τηr ενσχυσηr απ τον δικαιοχο
(εφεξr αποκαλοµενη «απφαση ανκτησηr»). Η Επιτροπ
δεν απαιτε ανκτηση τηr ενσχυσηr εν αυτ αντκειται σε
κποια γενικ αρχ του κοινοτικο δικαου.
2.
Το ποσ που πρπει να ανακτηθε δυνµει απφασηr
ανκτησηr περιλαµβνει και τουr σχετικοr τκουr, υπολογιζµενουr µε το δον επιτκιο που ορζει η Επιτροπ. Οι
τκοι πρπει να καταβληθον απ την ηµεροµηνα κατ
την οποα η παρνοµη ενσχυση ετθη στη διθεση του
δικαιοχου µχρι την ηµεροµηνα τηr ανκτησr τηr.
3.
Με την επιφλαξη απφασηr του ∆ικαστηρου των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων κατ’ εφαρµογ του ρθρου 185
τηr συνθκηr, η ανκτηση πραγµατοποιεται αµελλητ και
σµφωνα µε τιr διαδικασεr τηr εθνικr νοµοθεσαr του
οικεου κρτουr µλουr, εφσον αυτr επιτρπουν την
µεση και πραγµατικ εκτλεση τηr απφασηr τηr Επιτροπr. Για τον σκοπ αυτ και σε περπτωση κινσεωr
διαδικασαr ενπιον εθνικν δικαστηρων, τα ενδιαφερµενα κρτη µλη λαµβνουν λα τα αναγκαα µτρα που
διαθτουν στα αντστοιχα νοµικ τουr συστµατα, συµπεριλαµβανοµνων των προσωρινν µτρων, µε την επιφλαξη
τηr κοινοτικr νοµοθεσαr.

ρθρο 15

Παραγραφ

Αποφσειr τηr Επιτροπr

1.
Οι εξουσεr τηr Επιτροπr για ανκτηση τηr ενσχυσηr υπκεινται σε δεκαετ προθεσµα παραγραφr.

1.
Μετ την εξταση τηr ενδεχµενηr παρξηr παρνοµων ενισχσεων, εκδδεται απφαση σµφωνα µε το
ρθρο 4 παργραφοι 2, 3  4. Στην περπτωση απφασηr

2.
Η προθεσµα αυτ αρχζει να προσµετρται απ την
ηµρα κατ την οποα η παρνοµη ενσχυση χορηγεται
στον δικαιοχο ετε ωr ατοµικ ενσχυση ετε ωr ενσχυση
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βσει ενr καθεσττοr ενισχσεων. Κθε ενργεια τηr Επιτροπr  κρτουr µλουr που ενεργε κατπιν ατησηr τηr
Επιτροπr, σε σχση µε την παρνοµη ενσχυση, διακπτει
την περοδο παραγραφr. πειτα απ κθε διακοπ, η
προθεσµα αρχζει να προσµετρται απ την αρχ. Η
προθεσµα παραγραφr αναστλλεται για σο διστηµα η
απφαση τηr Επιτροπr αποτελε αντικεµενο διαδικασαr
εκκρεµοσηr ενπιον του ∆ικαστηρου των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.

σιµο  δεν εναι πλον συµβιβσιµο µε την κοιν αγορ,
εκδδει σσταση µε την οποα προτενει κατλληλα µτρα
στο οικεο κρτοr µλοr. Η σσταση µπορε να προτενει,
συγκεκριµνα:

3.
Κθε ενσχυση τηr οποαr η περοδοr παραγραφr
χει εκπνεσει, θεωρεται ωr υφιστµενη ενσχυση.

γ) την κατργηση του καθεσττοr ενισχσεων.

ΚΕVΑΛΑΙΟ IV
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ
ΕVΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ρθρο 16
Καταχρηστικ εφαρµογ ενσχυσηr

α) την ουσιαστικ τροποποηση του καθεσττοr ενισχσεων, 
β) την επιβολ ορισµνων διαδικαστικν ρων, 

ρθρο 19
Νοµικr συνπειεr τηr πρτασηr κατλληλων µτρων
1.
Εφσον το οικεο κρτοr µλοr δχεται τα προτεινµενα µτρα και ενηµερνει σχετικ την Επιτροπ, η τελευταα σηµεινει τη διαπστωση αυτ και ενηµερνει σχετικ
το κρτοr µλοr. Το κρτοr µλοr δεσµεεται µε την αποδοχ του να εφαρµσει τα κατλληλα µτρα.

Με την επιφλαξη του ρθρου 23, η Επιτροπ µπορε, σε
περιπτσειr καταχρηστικr εφαρµογr ενισχσεων, να
κινσει την επσηµη διαδικασα ρευναr σµφωνα µε το
ρθρο 4 παργραφοr 4. Τα ρθρα 6, 7, 9, 10, το ρθρο 11
παργραφοr 1, και τα ρθρα 12, 13, 14 και 15 εφαρµζονται, mutatis mutandis.

2.
Εφσον το οικεο κρτοr µλοr δεν δχεται τα προτεινµενα µτρα και η Επιτροπ, αφο εξετσει τουr ισχυρισµοr του οικεου κρτουr µλουr, εξακολουθε να θεωρε
τι τα µτρα αυτ εναι αναγκαα, κινε διαδικασα
σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 4. Τα ρθρα 6, 7 και 9
εφαρµζονται, mutatis mutandis.

ΚΕVΑΛΑΙΟ V

ΚΕVΑΛΑΙΟ VI

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥVΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΝ∆ΙΑVΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ρθρο 17

ρθρο 20

Συνεργασα σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr

∆ικαιµατα των ενδιαφεροµνων µερν

1.
Η Επιτροπ λαµβνει απ το οικεο κρτοr µλοr λεr
τιr απαρατητεr πληροφορεr για την εξταση, σε συνεργασα µε το κρτοr µλοr, των υφιστµενων καθεσττων
ενισχσεων σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr.
2.
Εφσον η Επιτροπ θεωρσει τι να καθεστr ενισχσεων δεν εναι συµβιβσιµο  δεν εναι πλον συµβσιµο µε την κοιν αγορ, ενηµερνει το οικεο κρτοr
µλοr για την προκαταρκτικ τηr γνµη και το καλε να
υποβλει τιr παρατηρσειr του εντr προθεσµαr ενr
µηνr. Η Επιτροπ µπορε να παρατενει την προθεσµα
αυτ, σε δεντωr αιτιολογηµνεr περιπτσειr.
ρθρο 18
Πρταση κατλληλων µτρων
Εφσον η Επιτροπ, µε βση τιr πληροφορεr που υπβαλε
το οικεο κρτοr µλοr σµφωνα µε το ρθρο 17, συνγει
τι το υφιστµενο καθεστr ενισχσεων δεν εναι συµβιβ-

1.
Κθε ενδιαφερµενο µροr µπορε να υποβλει
παρατηρσειr σµφωνα µε το ρθρο 6 πειτα απ απφαση
τηr Επιτροπr να κινσει την επσηµη διαδικασα ρευναr.
Σε κθε ενδιαφερµενο µροr που χει υποβλει παρατηρσειr και σε κθε δικαιοχο ατοµικr ενσχυσηr, αποστλλεται αντγραφο τηr απφασηr που λαβε η Επιτροπ δυνµει
του ρθρου 7.
2.
Κθε ενδιαφερµενο µροr µπορε να ενηµερσει την
Επιτροπ για τεκµαιρµενη παρνοµη ενσχυση και τεκµαιρµενη καταχρηστικ εφαρµογ ενσχυσηr. Εν η Επιτροπ
κρνει τι, βσει των πληροφοριν που διαθτει, δεν υπρχουν επαρκεr λγοι για να εξετσει την περπτωση, ενηµερνει σχετικ το ενδιαφερµενο µροr. Εφσον η Επιτροπ λβει απφαση για υπθεση που αφορ το αντικεµενο τηr παρασχεθεσαr πληροφοραr, αποστλλει αντγραφο τηr απφασηr αυτr στο ενδιαφερµενο µροr.
3.
Κθε ενδιαφερµενο µροr λαµβνει, κατπιν αιτσεr του, αντγραφο κθε απφασηr που λαµβνεται δυνµει των ρθρων 4 και 7, του ρθρου 10 παργραφοr 3 και
του ρθρου 11.
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ΚΕVΑΛΑΙΟ VII

5.
Η Επιτροπ διαβιβζει στο κρτοr µλοr αντγραφο
τηr κθεσηr που προκπτει απ την επσκεψη ελγχου.

ΕΛΕΓΧΟΣ

6.
Εφσον µια επιχερηση αντιτθεται στη διενργεια
ελγχου που χει διαταχθε µε απφαση τηr Επιτροπr
δυνµει του παρντοr ρθρου, το οικεο κρτοr µλοr παρχει την απαρατητη συνδροµ στουr υπαλλλουr και τουr
εµπειρογνµονεr που εναι εντεταλµνοι απ την Επιτροπ
για να µπορσουν να διενεργσουν την επσκεψη ελγχου.
Για το σκοπ αυτ, τα κρτη µλη λαµβνουν, αφο
ζητσουν τη γνµη τηr Επιτροπr, τα αναγκαα µτρα
εντr 18 µηνν απ την ναρξη ισχοr του παρντοr κανονισµο.

ρθρο 21
Ετσιεr εκθσειr
1.
Τα κρτη µλη υποβλλουν στην Επιτροπ ετσιεr
εκθσειr σχετικ µε λα τα υφιστµενα καθεσττα ενισχσεων για τα οποα δεν χει επιβληθε ειδικ υποχρωση
υποβολr εκθσεων µε υπ ρουr απφαση βσει του ρθρου 7 παργραφοr 4.
2.
Εν, παρ την υπµνηση, το οικεο κρτοr µλοr δεν
υποβλει την ετσια αυτ κθεση, η Επιτροπ µπορε να
ενεργσει σµφωνα µε το ρθρο 18 σον αφορ το εν λγω
καθεστr ενσχυσηr.
ρθρο 22
Επιτπιοr λεγχοr
1.
Στιr περιπτσειr που η Επιτροπ χει σοβαρr αµφιβολεr κατ πσον τηρονται οι αποφσειr για τη µη διατπωση αντιρρσεων, οι θετικr αποφσειr  οι υπ ρουr
αποφσειr σον αφορ συγκεκριµνη ενσχυση, το οικεο
κρτοr µλοr, αφο του δοθε η δυναττητα υποβολr των
παρατηρσεν του, τηr επιτρπει να προβε σε επισκψειr
επιτπιου ελγχου.
2.
Οι εντεταλµνοι υπλληλοι τηr Επιτροπr χουν την
εξουσα, προκειµνου να επαληθεουν τη συµµρφωση προr
τη σχετικ απφαση:
α) να εισρχονται σε λεr τιr εγκαταστσειr και γπεδα
τηr συγκεκριµνηr επιχερησηr·
β) να ζητον επιτπου προφορικr διευκρινσειr·
γ) να εξετζουν τα βιβλα και λλα επαγγελµατικ
γγραφα και να λαµβνουν  να ζητον αντγραφα.
Η Επιτροπ µπορε να επικουρεται, εν ανγκη, απ ανεξρτητουr εµπειρογνµονεr.
3.
Η Επιτροπ ενηµερνει, σε εθετο χρνο και γραπτr,
το οικεο κρτοr µλοr σχετικ µε την επιτπου επσκεψ
τηr και γνωστοποιε τα στοιχεα ταυττηταr των εντεταλµνων υπαλλλων και εµπειρογνωµνων. Εν το κρτοr
µλοr χει δεντωr αιτιολογηµνεr αντιρρσειr σχετικ µε
την επιλογ των εµπειρογνωµνων τηr Επιτροπr, οι τελευταοι διορζονται σε κοιν συµφωνα µε το κρτοr µλοr.
Οι υπλληλοι τηr Επιτροπr και οι εµπειρογνµονεr οι
οποοι εναι εντεταλµνοι να διενεργσουν τον επιτπιο
λεγχο, επιδεικνουν γραπτ νταλµα που αναφρεται το
αντικεµενο και ο σκοπr τηr επσκεψηr.
4.
Οι εντεταλµνοι υπλληλοι του κρτουr µλουr στο
δαφοr του οποου πρκειται να διενεργηθε ο λεγχοr
δνανται να εναι παρντεr κατ την επσκεψη ελγχου.

ρθρο 23
Μη συµµρφωση µε απφαση
1.
Εφσον το οικεο κρτοr µλοr δεν συµµορφνεται µε
µια υπ ρουr  αρνητικ απφαση, και ιδωr στιr περιπτσειr που αναφρονται στο ρθρο 14, η Επιτροπ µπορε να
προσφεγει απευθεαr στο ∆ικαστριο των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων, σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 2 τηr
συνθκηr.
2.
Εν η Επιτροπ θεωρσει τι το οικεο κρτοr µλοr
δεν χει συµµορφωθε µε µια απφαση του ∆ικαστηρου
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, η Επιτροπ µπορε να ενεργε σµφωνα µε το ρθρο 171 τηr συνθκηr.
ΚΕVΑΛΑΙΟ VIII
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 24
Επαγγελµατικ απρρητο
Η Επιτροπ και τα κρτη µλη, καθr και οι υπλληλοι και
το λοιπ προσωπικ τουr, περιλαµβανοµνων των ανεξρτητων εµπειρογνωµνων που χει διορσει η Επιτροπ,
υποχρεονται να µην αποκαλπτουν πληροφορεr οι οποεr
καλπτονται απ την υποχρωση τρησηr του επαγγελµατικο απορρτου και οι οποεr χουν περιλθει σ’ αυτοr στο
πλασιο τηr εφαρµογr του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 25
Αποδκτεr των αποφσεων
Οι αποφσειr που λαµβνονται σµφωνα µε τα κεφλαια
ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VII απευθνονται στο οικεο κρτοr µλοr.
Η Επιτροπ κοινοποιε αµελλητ τιr αποφσειr αυτr στο
οικεο κρτοr µλοr και παρχει στο οικεο κρτοr µλοr
τη δυναττητα να δηλσει στην Επιτροπ τιr πληροφορεr
τιr οποεr θεωρε τι καλπτονται απ την υποχρωση
επαγγελµατικο απορρτου.
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ρθρο 26

ρθρο 28

∆ηµοσευση των αποφσεων

Συµβουλευτικ επιτροπ για τιr κρατικr ενισχσειr

1.
Η Επιτροπ δηµοσιεει στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων σντοµη ανακονωση των αποφσεων που λαµβνει σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοι 2
και 3 και το ρθρο 18 σε συνδυασµ µε το ρθρο 19
παργραφοr 1. Στη σντοµη ανακονωση δηλνεται τι
υπρχει δυναττητα να ληφθε αντγραφο τηr απφασηr
στην αυθεντικ γλωσσικ απδοση  αποδσειr.

Συγκροτεται συµβουλευτικ επιτροπ για τιr κρατικr ενισχσειr, εφεξr αποκαλοµενη «επιτροπ», η οποα απαρτζεται απ αντιπροσπουr των κρατν µελν και προεδρεεται απ τον αντιπρσωπο τηr Επιτροπr.

2.
Η Επιτροπ δηµοσιεει στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων τιr αποφσειr που λαµβνει
σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 4 στην αυθεντικ
γλωσσικ τουr απδοση. Στην Επσηµη Εφηµερδα η οποα
δηµοσιεεται σε γλσσεr λλεr εκτr απ τη γλσσα τηr
αυθεντικr απδοσηr, η αυθεντικ γλωσσικ απδοση
συνοδεεται απ περιεκτικ περληψη στη γλσσα αυτr
τηr Επσηµηr Εφηµερδαr.
3.
Η Επιτροπ δηµοσιεει στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων τιr αποφσειr που λαµβνει,
σµφωνα µε το ρθρο 7.
4.
Στην περπτωση που εφαρµζεται το ρθρο 4 παργραφοr 6  το ρθρο 8 παργραφοr 2, δηµοσιεεται
σντοµη ανακονωση στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
5.
Το Συµβολιο, ενεργνταr οµφωνα, µπορε να αποφασσει τη δηµοσευση αποφσεων κατ’ εφαρµογν του
ρθρου 93 παργραφοr 2 τρτο εδφιο τηr συνθκηr, στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 27
Εκτελεστικr διατξειr
Η Επιτροπ, ενεργνταr σµφωνα µε τη διαδικασα του
ρθρου 29, εναι αρµδια για τη θσπιση εκτελεστικν
διατξεων σον αφορ τη µορφ, το περιεχµενο και τα
λλα στοιχεα των κοινοποισεων, τη µορφ, το περιεχµενο και τα λλα στοιχεα των ετσιων εκθσεων, τιr
λεπτοµρειεr σχετικ µε τιr προθεσµεr και τον υπολογισµ
των προθεσµιν, καθr και τα επιτκια που αναφρονται
στο ρθρο 14 παργραφοr 2.

ρθρο 29
Ατηση τηr γνµηr τηr επιτροπr
1.
Η Επιτροπ ζητει τη γνµη τηr επιτροπr πριν απ
τη θσπιση κθε εκτελεστικr διταξηr σµφωνα µε το
ρθρο 27.
2.
Η γνµη τηr επιτροπr ζητεται σε συνεδραση την
οποα συγκαλε η Επιτροπ. Τα εξεταστα σχδια και
γγραφα προσαρτνται στην πρσκληση. Η συνεδραση
λαµβνει χρα πειτα απ παρλευση δο τουλχιστον
µηνν απ την αποστολ τηr πρσκλησηr. Η προθεσµα
αυτ µπορε να συντµηθε σε περπτωση επεγοντοr.
3.
Ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην επιτροπ σχδιο των ληπτων µτρων. Η επιτροπ διατυπνει
τη γνµη τηr επ του σχεδου εντr προθεσµαr την οποα
µπορε να ορσει o πρεδροr ανλογα µε τον επεγοντα
χαρακτρα του θµατοr, εν ανγκη προβανονταr σε ψηφοφορα.
4.
Η γνµη καταχωρεται στα πρακτικ. Επιπλον, κθε
κρτοr µλοr χει δικαωµα να ζητσει να καταχωρηθε η
θση του στα πρακτικ. Η επιτροπ µπορε να εισηγηθε τη
δηµοσευση τηr γνµηr αυτr στην Επσηµη Εφηµερδα
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
5.
Η Επιτροπ λαµβνει ιδιατερα υπψη τη γνµη τηr
επιτροπr και την ενηµερνει για τον τρπο µε τον οποο
λαβε υπψη τη γνµη αυτ.
ρθρο 30
ναρξη ισχοr
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 22 Μαρτου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
G. VERHEUGEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 660/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 22αr Μαρτου 1999
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 και για τον καθορισµ των πριµοδοτσεων και των ορων εγγησηr σον αφορ τον καπν σε φλλα αν οµδα ποικιλιν και αν
κρτοr µλοr για τιr συγκοµιδr 1999, 2000 και 2001

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr τα ρθρα 42 και 43,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, για την κοιν οργνωση αγορr του
ακατργαστου καπνο (1), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr
1, το ρθρο 8 και το ρθρο 9 παργραφοr 2,
την πρταση τηr Επιτροπr (2),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (3),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (4),
Εκτιµνταr:
τι χορηγθηκε συµπληρωµατικ ποσ στουr καπνοr fluecured, light air-cured και dark air-cured που καλλιεργονται στο Βλγιο, τη Γερµανα, τη Γαλλα, και την Αυστρα·
τι το Συµβολιο αποφσισε να αυξσει το ποσ αυτ απ
50 % σε 65 % τηr διαφορr σε σχση µε τη συγκοµιδ 1992·
τι η αξηση αυτ πρπει να υπολογιστε µε βση τη
διαφορ µεταξ τηr πριµοδτησηr που χορηγθηκε για τη
συγκοµιδ 1998 και τηr πριµοδτησηr που εφαρµστηκε
στη συγκοµιδ 1992 για τουr καπνοr αυτοr· τι το κεµενο του ρθρου 3 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 2075/92 δεν αντιστοιχε στο στχο αυτ· τι το κεµενο του ρθρου 3 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 2075/92 πρπει κατ συνπεια να τροποποιηθε·
τι πρπει να καθοριστε το εππεδο των πριµοδοτσεων µε
βση τουr στχουr τηr κοινr γεωργικr πολιτικr, και
ιδωr για να εξασφαλιστε στουr γεωργοr να δκαιο βιοτικ εππεδο· τι το ποσ των πριµοδοτσεων πρπει να
λαµβνει υπψη τιr δυναττητεr διθεσηr του παρελθντοr
και του µλλοντοr των διαφρων καπνν υπ κανονικr
συνθκεr ανταγωνισµο· τι πρπει να καθοριστε το εππεδο των πριµοδοτσεων για τρειr διαδοχικr συγκοµιδr
και να συσχετισθε µε τα ρια εγγησηr που καθορστηκαν
για τιr τρειr συγκοµιδr 1999, 2000 και 2001, στε να
εξασφαλιστε η σταθερτητα του τοµα·
τι το ρθρο 8 δετερο εδφιο και το ρθρο 9 παργραφοr
2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 προβλπουν την
κατανοµ των ορων εγγησηr για τρειr συγκοµιδr απ τη
(1) ΕΕ L 215 τηr 30. 7. 1992, σ. 70· κανονισµr πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1636/98 (ΕΕ L
210 τηr 20. 7. 1998, σ. 23).
(2) ΕΕ C 361 τηr 24. 11. 1998, σ. 16.
(3) Γνµη που διατυπθηκε στιr 11 Μαρτου 1999 (δεν χει ακµη
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(4) Γνµη που διατυπθηκε στιr 5 Vεβρουαρου 1999 (δεν χει
ακµη δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα)

συγκοµιδ 1999 και µετ, για κθε οµδα ποικιλιν µεταξ
κρατν µελν παραγωγr·
τι πρκειται να καθοριστον τα εππεδα των ορων αυτν
τα ρια για τιr τρειr συγκοµιδr 1999, 2000 και 2001, χονταr επσηr υπψη τουr ρουr τηr αγορr και τουr κοινωνικοοικονοµικοr και αγρονοµικοr ρουr των περιοχν
παραγωγr· τι ο καθορισµr αυτr πρπει να υλοποιηθε
εγκαρωr για να επιτραπε στουr παραγωγοr να σχεδισουν την παραγωγ τουr για τιr προαναφερµενεr συγκοµιδr·
τι λγω τηr αξησηr των συµπληρωµατικν ποσν για
τουr καπνοr flue-cured, light air-cured και dark air-cured
που καλλιεργονται στο Βλγιο, τη Γερµανα, τη Γαλλα
και την Αυστρα, πρπει να µειωθον τα ρια εγγησηr
αυτν των κρατν µελν για να τηρηθε η δηµοσιονοµικ
ουδετερτητα·
τι, στο πλασιο τηr τρησηr των δυνατοτρων παραγωγr
και διανοµr τηr ποστωσηr αν κρτοr µλοr, πρπει να
ευνοηθε σταδιακr η ποσστωση για τιr ποικιλεr που
χουν σγουρεr αγορr και υψηλr τιµr αγορr, ειr βροr
τηr ποσστωσηr που αφορ τιr ποικιλεr µε δσκολεr αγορr και τιµr αγορr χαµηλr·
τι τα µτρα αυτ πρπει να εφαρµοστον το ταχτερο
δυνατ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το ρθρο 3 παργραφοr 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
2075/92 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«2.
Ωστσο, να συµπληρωµατικ ποσ χορηγεται
στουr flue-cured, light air-cured και dark air-cured που
καλλιεργονται στο Βλγιο, τη Γερµανα, τη Γαλλα και
την Αυστρα. Το ποσ αυτ εναι σο µε το 65 % τηr
διαφορr µεταξ τηr πριµοδτησηr που εφαρµζεται
στη συγκοµιδ 1998 και τηr πριµοδτησηr που εφαρµστηκε στη συγκοµιδ 1992 για τουr εν λγω
καπνοr.»
ρθρο 2
Για τιr συγκοµιδr 1999, 2000 και 2001 το ποσ τηr πριµοδτησηr για καθεµα απ τιr οµδεr ανεπεξργαστου
καπνο και των συµπληρωµατικν ποσν που αναφρονται
στο ρθρο 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 καθορζονται στο παρρτηµα Ι του παρντοr κανονισµο.
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ρθρο 3

Για τιr συγκοµιδr 1999, 2000 και 2001, τα ρια εγγησηr που αναφρονται στα ρθρα 8 και 9
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 αν οµδα ποικιλιν και αν κρτοr µλοr καθορζονται στο παρρτηµα ΙΙ του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 4
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα απ τη δηµοσευσ του στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 22 Μαρτου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
G. VERHEUGEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΥΣ ΣΕ VΥΛΛΑ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ 1999, 2000 και 2001

EUR/kg

I
Flue-cured

II
Light air-cured

III
Dark air-cured

IV
Fire-cured

V
Sun-cured

VI
Μπασµr

VII
Κατερνη

VIII
Καµπ Κουλκ

2,98062

2,38423

2,38423

2,62199

2,38423

4,12957

3,50395

2,50377

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
Ποικιλεr

EUR/kg

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

0,5509

Badischer Burley E και τα υβρδι του

0,8822

Virgin D και τα υβρδι του, Virginia και τα υβρδι του

0,5039

Paraguay και τα υβρδι του, Dragon vert και τα υβρδι του, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois,
Appelterre

0,4112
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1999
Λοιπ
I
Flue-cured

II
Light
air-cured

III
Dark
air-cured

IV
Fire-cured

V
Sun-cured

Ιταλα

48 125

46 655

18 056

7 173

12 000

Ελλδα

30 700

12 400

Ισπανα

29 000

2 470

Πορτογαλα

5 500

1 200

Γαλλα

9 500

8 300

8 548

26 348

Γερµανα

3 000

4 125

4 500

11 625

191

1 662

1 853

30

446

100

576

125 855

75 787

43 666

Βλγιο
Αυστρα

14 800
10 800

VI
Μπασµr

VII
Κατερνη

VIII
Καµπ
Κουλκ

500
26 100

22 250

Σνολο

132 509
20 407

30

126 657
42 300
6 700

7 203

26 800

26 100

22 750

20 407

348 568

VIII
Καµπ
Κουλκ

Σνολο

ΟΡΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2000
Λοιπ
I
Flue-cured

II
Light
air-cured

III
Dark
air-cured

IV
Fire-cured

V
Sun-cured

Ιταλα

48 500

47 000

17 900

6 965

10 100

Ελλδα

31 200

12 400

Ισπανα

29 000

2 470

Πορτογαλα

5 500

1 200

Γαλλα

9 500

8 300

8 548

26 348

Γερµανα

3 000

4 125

4 500

11 625

191

1 662

1 853

30

446

100

576

126 730

76 132

43 510

Βλγιο
Αυστρα

12 640
10 800

VI
Μπασµr

VII
Κατερνη

1 500
26 330

22 750

131 965
20 788

30

126 108
42 300
6 700

6 995

22 740

26 330

24 250

20 788

347 475
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ΟΡΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001
Λοιπ
I
Flue-cured

II
Light
air-cured

III
Dark
air-cured

IV
Fire-cured

V
Sun-cured

Ιταλα

48 500

47 000

17 900

6 965

10 100

Ελλδα

31 900

12 400

Ισπανα

29 000

2 470

Πορτογαλα

5 500

1 200

Γαλλα

9 500

8 300

8 548

26 348

Γερµανα

3 000

4 125

4 500

11 625

191

1 662

1 853

30

446

100

576

127 430

76 132

43 510

Βλγιο
Αυστρα

11 000
10 800

VI
Μπασµr

VII
Κατερνη

VIII
Καµπ
Κουλκ

1 500
26 330

23 270

Σνολο

131 965
20 788

30

125 688
42 300
6 700

6 995

21 100

26 330

24 770

20 788

347 055
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 661/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν κατ την εισαγωγ για τον καθορισµ τηr τιµr
εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3223/94 τηr Επιτροπr, τηr 21ηr
∆εκεµβρου 1994, σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr
του καθεσττοr κατ την εισαγωγ οπωροκηπευτικν (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1498/98 (2), και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογ των
αποτελεσµτων των πολυµερν εµπορικν διαπραγµατεσεων του Γρου τηr Ουρουγουηr, προβλπει τα κριτρια
για τον καθορισµ απ την Επιτροπ των κατ’ αποκοπ
τιµν κατ την εισαγωγ απ τρτεr χρεr, για τα προϊντα και τιr περιδουr που ορζονται στο παρρτηµ του·

τι, σε εφαρµογ των προαναφερθντων κριτηρων, οι κατ’
αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ πρπει να καθοριστον,
πωr αναγρφονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ που αναφρονται
στο ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορζονται πωr αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται στο
παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 337 τηr 24. 12. 1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 τηr 15. 7. 1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Μαρτου 1999, για τον καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν κατ
την εισαγωγ για τον καθορισµ τιµν εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
(EUR/100 kg)
Κωδικr ΣΟ

Κωδικr τρτηr χραr (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ την εισαγωγ

0702 00 00

052
204
212
999
068
999
220
999
052
204
999
052
204
212
220
600
624
999
052
600
999
039
388
400
404
508
512
524
528
720
999
052
388
512
528
624
720
999

86,0
45,4
44,2
58,5
110,5
110,5
173,3
173,3
97,9
157,1
127,5
50,5
45,3
45,1
38,2
73,1
48,8
50,2
37,8
81,9
59,9
106,9
79,0
83,6
96,3
80,9
79,7
68,3
68,9
82,5
82,9
133,1
65,1
65,8
66,2
74,4
69,3
79,0

0707 00 05
0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογα των χωρν που καθορζεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2317/97 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 321 τηr 22. 11.
1997, σ. 19). Ο κωδικr «999» αντιπροσωπεει «λλεr καταγωγr».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον καθορισµ των ποσν των
ενισχσεων για την προµθεια στα γαλλικ υπερπντια διαµερσµατα προϊντων σιτηρν
κοινοτικr προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλου, τηr
16ηr ∆εκεµβρου 1991, περ ειδικν µτρων σχετικ µε
ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των γαλλικν υπερποντων διαµερισµτων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2598/95 (2), και ιδωr το
ρθρο 2 παργραφοr 6,
Εκτιµνταr:
τι τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια στα γαλλικ υπερπντια διαµερσµατα προϊντων σιτηρν καθορστηκαν µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 τηr Επιτροπr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 430/1999 (4)· τι, µετ τιr αλλαγr που
σηµειθηκαν στιr τιµr των προϊντων σιτηρν στο ευρωπαϊκ µροr τηr Κοιντηταr και στη διεθν αγορ, πρπει

να καθοριστε εκ νου η ενσχυση του εφοδιασµο των
γαλλικν υπερποντων διαµερισµτων στα ποσ που περιλαµβνονται στο παρρτηµα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 391/92 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

356 τηr 24. 12. 1991, σ. 1.
267 τηr 9. 11. 1995, σ. 1.
43 τηr 19. 2. 1992, σ. 23.
52 τηr 27. 2. 1999, σ. 18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Μαρτου 1999, που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.
391/92 για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στα γαλλικ υπερπντια
διαµερσµατα προϊντων σιτηρν κοινοτικr προελεσεωr
(σε EUR/t)
Ποσ τηr ενσχυσηr
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Προορισµr
Γουαδελοπη

Μαρτινκα

Γαλλικ
Γουινα

Ρεϋνιν

(1001 90 99)

39,00

39,00

39,00

42,00

Κριθρι
(1003 00 90)

58,00

58,00

58,00

61,00

Καλαµπκι
(1005 90 00)

50,00

50,00

50,00

53,00

Σκληρr στοr
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Μαλακ σιτρι
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 663/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον καθορισµ των ποσν των
ενισχσεων για την προµθεια στιr Καναρουr Νσουr προϊντων σιτηρν κοινοτικr
προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, περ ειδικν µτρων σχετικ µε ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των Καναρων Νσων (1),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2348/96 (2), και ιδωr το ρθρο 3 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr:
τι τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια στιr Καναρουr Νσουr προϊντων σιτηρν καθορστηκαν µε τον
κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 τηr Επιτροπr (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
431/1999 (4)· τι, µετ τιr αλλαγr που σηµειθηκαν στιr
τιµr των προϊντων σιτηρν στο ευρωπαϊκ µροr τηr
Κοιντηταr και στη διεθν αγορ, πρπει να καθοριστε εκ

νου η ενσχυση του εφοδιασµο των Καναρων Νσων
στα ποσ που περιλαµβνονται στο παρρτηµα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1832/92 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173 τηr 27. 6. 1992, σ. 13.
320 τηr 11. 12. 1996, σ. 1.
185 τηr 4. 7. 1992, σ. 26.
52 τηr 27. 2. 1999, σ. 20.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Μαρτου 1999, που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 1832/92 για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στιr Καναρουr Νσουr
προϊντων σιτηρν κοινοτικr προελεσεωr
(σε EUR/τ)
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Ποσ τηr ενσχυσηr

Μαλακ σιτρι

(1001 90 99)

36,00

Κριθρι

(1003 00 90)

55,00

Καλαµπκι

(1005 90 00)

47,00

Σκληρ σιτρι

(1001 10 00)

8,00

Βρµη

(1004 00 00)

63,00

27. 3. 1999
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 664/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον καθορισµ των ποσν των
ενισχσεων για την προµθεια στιr Αζρεr και τη Μαδρα προϊντων σιτηρν κοινοτικr
προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, περ ειδικν µτρων σχετικ µε ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των Αζορν και τηr Μαδραr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 562/98 (2), και ιδωr το ρθρο 10,
Εκτιµνταr:
τι τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια στιr Αζρεr
και τη Μαδρα προϊντων σιτηρν καθορστηκαν µε τον
κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 τηr Επιτροπr (3), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
432/1999 (4)· τι, µετ τιr αλλαγr που σηµειθηκαν στιr
τιµr των προϊντων σιτηρν στο ευρωπαϊκ µροr τηr
Κοιντηταr και στη διεθν αγορ, πρπει να καθοριστε εκ

νου η ενσχυση του εφοδιασµο των Αζορν και τηr
Μαδραr στα ποσ που περιλαµβνονται στο παρρτηµα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Το παρρτηµα του τροποποιηµνου κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1833/92 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173 τηr 27. 6. 1992, σ. 1.
76 τηr 13. 3. 1998, σ. 6.
185 τηr 4. 7. 1992, σ. 28.
52 τηr 27. 2. 1999, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Μαρτου 1999, που τροποποιε τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 1833/92 για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στιr Αζρεr και τη
Μαδρα προϊντων σιτηρν κοινοτικr προελεσεωr
(σε EUR/t)
Ποσ τηr ενσχυσηr
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Προορισµr
Αζρεr

Μαδρα

Μαλακ σιτρι

(1001 90 99)

36,00

36,00

Κριθρι

(1003 00 90)

55,00

55,00

Καλαµπκι

(1005 90 00)

47,00

47,00

Σκληρr στοr

(1001 10 00)

8,00

8,00

27. 3. 1999
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 665/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται στα προϊντα των τοµων σιτηρν και
ρυζαr που παραδδονται στο πλασιο κοινοτικν και εθνικν µτρων επισιτιστικr
βοθειαr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1992, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα των σιτηρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2547/98 τηr Επιτροπr (2), και
ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 2 τρτο εδφιο,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (3), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2072/98 (4), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του
Συµβουλου, τηr 21ηr Οκτωβρου 1974, περ κοινοτικr
χρηµατοδοτσεωr των δαπανν που προκπτουν απ την
προµθεια γεωργικν προϊντων λγω τηr επισιτιστικr
βοθειαr (5) προβλπει τι το µροr των δαπανν που αντιστοιχε στιr επιστροφr κατ την εξαγωγ που καθορζονται στο σχετικ τοµα, σµφωνα µε τουr κοινοτικοr
καννεr, χρηµατοδοτεται απ το Ευρωπαϊκ Γεωργικ
Ταµεο Προσανατολισµο και Εγγυσεων, τµµα Εγγυσεων·
τι, για να διευκολυνθε η κατρτιση και η διαχεριση του
προϋπολογισµο για τα κοινοτικ µτρα επισιτιστικr
βοθειαr και προκειµνου να επιτραπε στα κρτη µλη να
γνωρσουν το εππεδο τηr κοινοτικr συµµετοχr στη
χρηµοτοδτηση των εθνικν µτρων επισιτιστικr

βοθειαr, πρπει να καθορισθε το εππεδο των επιστροφν
που χορηγονται για τα µτρα αυτ·
τι οι γενικο καννεr και οι λεπτοµρειεr εφαρµογr που
προβλπονται απ το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 και απ το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 για τιr επιστροφr κατ την εξαγωγ εφαρµζονται, τηρουµνων των αναλογιν, στιr προαναφερµενεr
ενργειεr·
τι τα ειδικ κριτρια τα οποα πρπει να ληφθον υπψη
για τον υπολογισµ τηr επιστροφr κατ την εξαγωγ για
την ρυζα χουν καθορισθε στο ρθρο 13 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 3072/95·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για τιr κοινοτικr και εθνικr επισιτιστικr βοθειεr στο
πλασιο των διεθνν συµβσεων  λλων συµπληρωµατικν προγραµµτων, καθr και λλων κοινοτικν ενεργειν δωρεν διανοµr οι επιστροφr που εφαρµζονται
στα προϊντα των τοµων των σιτηρν και τηr ρυζαr
καθορζονται σµφωνα µε το παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
126
329
265
288

τηr
τηr
τηr
τηr
τηr

1. 7. 1992, σ. 21.
24. 5. 1996, σ. 37.
30. 12. 1995, σ. 18.
30. 9. 1998, σ. 4.
25. 10. 1974, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Μαρτου 1999, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται
στα προϊντα των τοµων σιτηρν και ρυζαr που παραδδονται στο πλασιο κοινοτικν και εθνικν
µτρων επισιτιστικr βοθειαr
(EUR/t)
Κωδικr προϊντοr

Ποσ
επιστροφν

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

33,00

1002 00 00 9000

71,50

1003 00 90 9000

52,00

1004 00 00 9400

60,00

1005 90 00 9000

44,00

1006 30 92 9100

142,00

1006 30 92 9900

142,00

1006 30 94 9100

142,00

1006 30 94 9900

142,00

1006 30 96 9100

142,00

1006 30 96 9900

142,00

1006 30 98 9100

142,00

1006 30 98 9900

142,00

1006 30 65 9900

142,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

44,00

1101 00 15 9100

45,25

1101 00 15 9130

45,25

1102 20 10 9200

62,45

1102 20 10 9400

53,53

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

68,63

1103 11 10 9200

30,00

1103 11 90 9200

30,00

1103 13 10 9100

80,30

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

94,90

1104 21 50 9100

91,50

NB: Οι κωδικο των προϊντων, συµπεριλαµβανοµνων των υποσηµεισεων, καθορζονται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87
τηr Επιτροπr. (ΕΕ L 366 τηr 24. 12. 1987, σ. 1), πωr τροποποιθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 666/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται κατ την εξαγωγ ρυζαr και των θραυσµτων τηr και την αναστολ τηr κδοσηr των πιστοποιητικν εξαγωγr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργανσεωr αγορr τηr
ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3 δετερο εδφιο και παργραφοr 15,
Εκτιµνταr:
τι, κατ το ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95,
η διαφορ µεταξ των τιµν στη διεθν αγορ των
προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο
αυτο και των τιµν των προϊντων αυτν µσα στην
Κοιντητα δναται να καλπτεται απ µια επιστροφ κατ
την εξαγωγ·
τι, δυνµει του ρθρου 13 παργραφοr 4 του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφr πρπει να καθορζονται
αφο ληφθον υπψη αφενr η κατσταση και οι προοπτικr εξελξεωr των διαθεσµων ποσοττων των σιτηρν
καθr και οι τιµr τουr στην αγορ τηr Κοιντηταr και
αφετρου οι τιµr των σιτηρν και των προϊντων του
τοµα των σιτηρν στη διεθν αγορ· τι σµφωνα µε το
διο ρθρο χει επσηr σηµασα να εξασφαλισθε στιr αγορr των σιτηρν µια ισορροπηµνη κατσταση και µια
κανονικ εξλιξη των τιµν και των συναλλαγν και, επιπλον, να ληφθε υπψη η οικονοµικ πλευρ των σχεδιαζµενων εξαγωγν και η ανγκη αποφυγr διαταραχν
στην αγορ τηr Κοιντηταr, πωr επσηr τα ρια που προκπτουν απ τιr συµφωνεr που συνπτονται κατ τιr διατξειr του ρθρου 228 τηr συνθκηr·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 τηr Επιτροπr (3)
καθρισε τη µγιστη ποστητα θραυσµτων που µπορε να
περιχεται στην ρυζα για την οποα καθορζεται η επιστροφ κατ την εξαγωγ και ρισε το ποσοστ µεισεωr
που πρπει να εφαρµζεται στην επιστροφ ταν η αναλογα θραυσµτων που περιχεται στην ρυζα που εξγεται
εναι αντερη απ τη µγιστη αυτ ποστητα·
τι υπρχουν δυναττητεr εξαγωγr για ποστητα 2 542 t
ρυζιο προr ορισµνουr προορισµοr· τι θεωρεται
κατλληλη η προσφυγ στη διαδικασα που προβλπεται
στο ρθρο 7 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1162/95 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 444/98 (5), και συνεπr πρπει να ληφθε υπψη κατ τον καθορισµ των επιστροφν·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
154 τηr 15. 6. 1976, σ. 11.
117 τηr 24. 5. 1995, σ. 2.
56 τηr 26. 2. 1998, σ. 12.

τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορζει στο ρθρο
13 παργραφοr 5 τα ειδικ κριτρια τα οποα πρπει να
λαµβνονται υπψη για τον υπολογισµ τηr επιστροφr
κατ την εξαγωγ τηr ρυζαr και των θραυσµτων·
τι η κατσταση τηr διεθνοr αγορr  οι ειδικr απαιτσειr ορισµνων αγορν δνανται να καταστσουν αναγκαα τη διαφοροποηση τηr επιστροφr για ορισµνα
προϊντα ανλογα µε τον προορισµ τουr·
τι, για να ληφθε υπψη η υπρχουσα ζτηση για
συσκευασµνο µακρσπερµο ρζι σε ορισµνεr αγορr, πρπει να προβλεφθε ο καθορισµr ειδικr επιστροφr σον
αφορ το προϊν αυτ·
τι η επιστροφ πρπει να καθορζεται τουλχιστον µα
φορ το µνα· τι δναται να τροποποιεται ενδιαµσωr·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση τηr ρυζαr, και ιδωr στιr τιµr τηr ρυζαr και
των θραυσµτων εντr τηr Κοιντηταr και στη διεθν
αγορ, οδηγε στον καθορισµ τηr επιστροφr στα ποσ
που αναφρονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·
τι, στο πλασιο τηr διαχερισηr των περιορισµν σε γκο
που απορρουν απ τιr υποχρεσειr τηr Κοιντηταr στο
πλασιο του ΙΟΕ, πρπει να περιοριστε η κδοση των
πιστοποιητικν εξαγωγr µε επιστροφ·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι επιστροφr κατ την εξαγωγ των αναφεροµνων στο
ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊντων, ωr
χουν, εκτr απ εκενεr που αναφρονται στην παργραφο
1 στοιχεο γ) του εν λγω ρθρου, καθορζονται στα ποσ
που ορζονται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Εκτr απ την ποστητα των 2 542 t που προβλπεται στο
παρρτηµα, η κδοση των πιστοποιητικν εξαγωγr µε προκαθορισµ τηr επιστροφr αναστλλεται.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 29 Μαρτου
1999.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Μαρτου 1999, για καθορισµ των επιστροφν που εφαρµζονται
κατ την εξαγωγ τηr ρυζαr και των θραυσµτων τηr και την αναστολ τηr κδοσηr των πιστοποιητικν εξαγωγr
(σε EUR/t)

(σε EUR/t)

Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

Κωδικr προϊντοr

Προορισµr (1)

Επιστροφ

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05

87,00
87,00
87,00
—
87,00
87,00
87,00
—
87,00
87,00
87,00
—
87,00
87,00
87,00
—
109,00
—
—
—
115,00
109,00
—
109,00
—
—
—
115,00
109,00
—
109,00
—
—
—
115,00

1006 30 65 9900

01
04

109,00
—

1006 30 67 9100

05

115,00

1006 30 67 9900

—

—

1006 30 92 9100

01
02
03
04
05

109,00
—
—
—
115,00

1006 30 92 9900

01
04

109,00
—

1006 30 94 9100

01
02
03
04
05

109,00
—
—
—
115,00

1006 30 94 9900

01
04

109,00
—

1006 30 96 9100

01
02
03
04
05

109,00
—
—
—
115,00

1006 30 96 9900

01
04

109,00
—

1006 30 98 9100

05

115,00

1006 30 98 9900

—

—

1006 40 00 9000

—

—

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

(1) Προορισµο:
01 Λιχτενστιν, Ελβετα και κοιντητεr Λιβνιο και Καµπινε ντ’ Ιτλια, επιστροφ που καθορστηκε στα πλασια τηr διαδικασαr που προβλπεται στο ρθρο 7
παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1162/95 για ποστητα 1 922 t ισοδναµου λευκασµνου ρυζιο,
02 οι ζνεr I, II, III, VI,
03 οι ζνεr IV, V, VII γ), Καναδr και η ζνη VIII, εκτr απ Σουρινµ, Γουινα και Μαδαγασκρη,
04 οι προορισµο που αναφρονται στο ρθρο 34 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 τηr Επιτροπr πωr τροποποιθηκε,
05 Θουτα και Μελλια· επιστροφ που καθορστηκε στα πλασια τηr διαδικασαr που προβλπεται στο ρθρο 7 παργραφοr 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
1162/95 για ποστητα 620 t.

ΝΒ: Οι ζνεr εναι εκενεr που ορζονται στο παρρτηµα του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 τηr Επιτροπr πωr τροποποιθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 667/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στιr Καναρουr Νσουr
προϊντων ρυζιο κοινοτικr προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, περ ειδικν µτρων σχετικ µε ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των γαλλικν υπερποντων
διαµερισµτων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2348/96 (2), και ιδωr το ρθρο 3,
Εκτιµνταr:
τι, βσει του ρθρου 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1601/
92, η ικανοποηση των αναγκν των Καναρων Νσων σε
ρζι διασφαλζεται σον αφορ την ποστητα, τιr τιµr και
την ποιτητα µε τη συγκντρωση, µε ισοδναµουr ρουr
διαθσεωr µε απαλλαγ απ την εισφορ, κοινοτικο
ρυζιο, πργµα που συνεπγεται τη χοργηση ενισχσεωr
για τιr παραδσειr κοινοτικr καταγωγr· τι η ενσχυση
αυτ πρπει να καθοριστε λαµβνονταr υπψη ιδωr τιr
δαπνεr των διαφορετικν πηγν εφοδιασµο, και ιδωr
την τιµ βσηr που εφαρµζεται κατ την εξαγωγ προr τιr
τρτεr χρεr·
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2790/94 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 825/98 (4), προβλπει τιr κοινr λεπτοµρειεr τηr εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr εφοδιασµο των Καναρων

Νσων σε ορισµνα γεωργικ προϊντα, εκ των οποων τα
σιτηρ·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση των αγορν στον τοµα των σιτηρν, και ιδωr
των προϊντων αυτν στο ευρωπαϊκ µροr τηr Κοιντηταr
και στη διεθν αγορ, οδηγε στο να καθοριστε η ενσχυση για τον εφοδιασµ των Καναρων Νσων που περιλαµβνονται στο παρρτηµα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Κατ’ εφαρµογ του ρθρου 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1601/92, τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια ρυζιο
κοινοτικr καταγωγr στα πλασια του ειδικο καθεσττοr
εφοδιασµο των Καναρων Νσων καθορζονται στο
παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
320
296
117

τηr
τηr
τηr
τηr

27.
11.
17.
21.

6. 1992, σ. 13.
12. 1996, σ. 1.
11. 1994, σ. 23.
4. 1998, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Μαρτου 1999, για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων
για την προµθεια στιr Καναρουr Νσουr προϊντων ρυζιο κοινοτικr προελεσεωr
(σε EUR/t)
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Λευκασµνο ρζι
(1006 30)
Θρασµατα
(1006 40)

Ποσ τηr ενσχυσηr

123,00
27,00

27. 3. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 83/29

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 668/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων για την προµθεια στιr Αζρεr και στη
Μαδρα προϊντων ρυζιο κοινοτικr προελεσεωr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, περ ειδικν µτρων σχετικ µε ορισµνα γεωργικ προϊντα υπρ των Αζορν και τηr Μαδραr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2348/96 (2), και ιδωr το ρθρο 10,
Εκτιµνταr:
τι, βσει του ρθρου 10 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1600/92, η ικανοποηση των αναγκν των Αζορν και τηr
Μαδραr σε ρζι διασφαλζεται σον αφορ την ποστητα,
τιr τιµr και την ποιτητα µε τη συγκντρωση, µε ισοδναµουr ρουr διαθσεωr µε απαλλαγ απ την εισφορ, κοινοτικο ρυζιο, πργµα που συνεπγεται τη χοργηση ενισχσεωr για τιr παραδσειr κοινοτικr καταγωγr· τι η
ενσχυση αυτ πρπει να καθοριστε λαµβνονταr υπψη
ιδωr τιr δαπνεr των διαφορετικν πηγν εφοδιασµο, και
ιδωr την τιµ βσηr που εφαρµζεται κατ την εξαγωγ
προr τιr τρτεr χρεr· τι οι στχοι αυτο συνεπγονται
διαφοροποηση τηr ενισχσεωr κατ προϊν·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1696/92 τηr Επιτροπr (3),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 2596/93 (4), προβλπει τιr κοινr λεπτοµρειεr τηr
εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr εφοδιασµο των
Αζορν και τηr Μαδραr σε ορισµνα γεωργικ προϊντα,
εκ των οποων το ρζι· τι οι συµπληρωµατικr  παρεκκλιτικr λεπτοµρειεr απ τιr διατξειr του προαναφερθντοr
κανονισµο καθορστηκαν απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ.

1983/92 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr Ιουλου 1992, για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του ειδικο καθεσττοr για τον εφοδιασµ σε προϊντα του τοµα του ρυζιο των Αζορν και τηr
Μαδραr και για καθορισµ του προβλεπµενου ισοζυγου
εφοδιασµο (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1683/94 (6)·
τι η εφαρµογ των λεπτοµερειν αυτν στην παροσα
κατσταση των αγορν στον τοµα του ρυζιο, και ιδωr
των προϊντων αυτν στο ευρωπαϊκ µροr τηr Κοιντηταr
και στη διεθν αγορ, οδηγε στο να καθοριστε η ενσχυση για τον εφοδιασµ των Αζορν και τηr Μαδραr
που περιλαµβνονται στο παρρτηµα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Κατ’ εφαρµογ του ρθρου 10 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1600/92, τα ποσ των ενισχσεων για την προµθεια του
ρυζιο κοινοτικr καταγωγr στα πλασια του ειδικο
καθεσττοr εφοδιασµο των Αζορν και τηr Μαδραr
καθορζονται στο παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
320
179
238

τηr
τηr
τηr
τηr

27. 6. 1992, σ. 1.
11. 12. 1996, σ. 1.
1. 7. 1992, σ. 6.
23. 9. 1993, σ. 24.

(5) ΕΕ L 198 τηr 17. 7. 1992, σ. 37.
(6) ΕΕ L 178 τηr 12. 7. 1994, σ. 53.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Μαρτου 1999, για τον καθορισµ των ποσν των ενισχσεων
για την προµθεια στιr Αζρεr και στη Μαδρα προϊντων ρυζιο κοινοτικr προελεσεωr
(σε EUR/t)
Ποσ τηr ενσχυσηr
Προϊν
(Κωδικr ΣΟ)

Λευκασµνο ρζι
(1006 30)

Προορισµr
Αζρεr

Μαδρα

123,00

123,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 669/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
γ ια καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µεσσπερµου και µακρσπερµου
Α λευκασµνου ρυζιο µε στρογγυλοr κκουr στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται
στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2565/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13
παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2565/98 τηr Επιτροπr (3),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ του ρυζιο·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν η Επιτροπ δναται, κατ τη
διαδικασα η οποα προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει τον καθορισµ τηr
µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ· τι, για τον καθορισµ αυτ, πρπει να ληφθον, κυρωr, υπψη τα κριτρια
τα προβλεπµενα στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95· τι η δηµοπρασα κατακυροται στον υποβλλοντα προσφορ η οποα ευρσκεται στο εππεδο τηr µγιστηr

επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε κποιο καττερο εππεδο·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω ρυζιο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µεσσπερµου και
µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο µε στρογγυλοr
κκουr προορισµο ορισµνων ευρωπαϊκν τρτων χωρν,
καθορζεται βσει προσφορν που χουν υποβληθε απ τιr
22 ωr τιr 25 Μαρτου 1999 σε 155,00 EUR αν τνο, στο
πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2565/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
320 τηr 28. 11. 1998, σ. 46.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 670/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ µακρσπερµου λευκασµνου
ρυζιο στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:

επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε κποιο καττερο εππεδο·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω ρυζιο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,

τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/97 τηr Επιτροπr (3),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ του ρυζιο·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν η Επιτροπ δναται, κατ τη
διαδικασα η οποα προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει τον καθορισµ τηr
µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ· τι, για τον καθορισµ αυτ, πρπει να ληφθον, κυρωr, υπψη τα κριτρια
τα προβλεπµενα στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95· τι η δηµοπρασα κατακυροται στον υποβλλοντα προσφορ η οποα ευρσκεται στο εππεδο τηr µγιστηr

Η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ µακρσπερµου
λευκασµνου ρυζιο του κωδικο ΣΟ 1006 30 67 προορισµο ορισµνων τρτων χωρν, καθορζεται βσει προσφορν που χουν υποβληθε απ τιr 22 ωr τιr 25 Μαρτου
1999, σε 320,00 EUR αν τνο, στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2566/98.

ρθρο 1

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
320 τηr 28. 11. 1998, σ. 49.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 671/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου
και µακρσπερµου Α λευκασµνου ρυζιο στο πλασιο τηr δηµοπρασαr που προβλπεται στον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2564/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλου, τηr
22αr ∆εκεµβρου 1995, περ κοινr οργνωσηr τηr αγορr
τηr ρυζαr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απο τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (2), και ιδωr το ρθρο 13
παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2564/98 τηr Επιτροπr (3),
προκηρχθηκε δηµοπρασα για την επιστροφ κατ την
εξαγωγ του ρυζιο·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
584/75 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βσει των προσφορν που υποβλθηκαν η Επιτροπ δναται, κατ τη
διαδικασα η οποα προβλπεται στο ρθρο 22 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασσει τον καθορισµ τηr
µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ· τι, για τον καθορισµ αυτ, πρπει να ληφθον, κυρωr, υπψη τα κριτρια
τα προβλεπµενα στο ρθρο 13 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
3072/95· τι η δηµοπρασα κατακυροται στον υποβλλοντα προσφορ η οποα ευρσκεται στο εππεδο τηr µγιστηr

επιστροφr κατ την εξαγωγ  σε κποιο καττερο εππεδο·
τι η εφαρµογ των ανωτρω κριτηρων στην παροσα
κατσταση τηr αγορr του εν λγω ρυζιο οδηγε στον
καθορισµ τηr µγιστηr επιστροφr κατ την εξαγωγ στο
ποσ που αναφρεται στο ρθρο 1·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
σιτηρν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Η µγιστη επιστροφ κατ την εξαγωγ στρογγυλσπερµου, µεσσπερµου και µακρσπερµου Α λευκασµνου
ρυζιο προορισµο ορισµνων τρτων χωρν, καθορζεται
βσει προσφορν που χουν υποβληθε απ τιr 22 ωr τιr
25 Μαρτου 1999 σε 125,00 EUR αν τνο, στο πλασιο τηr
δηµοπρασαr που προβλπεται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2564/98.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 τηr 30. 12. 1995, σ. 18.
265 τηr 30. 9. 1998, σ. 4.
320 τηr 28. 11. 1998, σ. 43.
61 τηr 7. 3. 1975, σ. 25.
35 τηr 15. 2. 1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 672/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για τον καθορισµ του ανωττου ποσο για την ενσχυση στο συµπυκνωµνο βοτυρο για την
200η ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που
προβλπεται στον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1)
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1587/96 (2) και ιδωr το ρθρο 7α παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:

πρπει συνεπr να καθοριστε το ποσ εγγησηr προορισµο·
τι πρπει να καθοριστε, βσει των προσφορν που χουν
υποβληθε, το αντατο ποσ ενσχυσηr στο εππεδο που
αναφρεται κατωτρω και να καθοριστε κατ συνπεια το
ποσ τηr εγγησηr προορισµο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 τηr
Επιτροπr, τηr 20r Vεβρουαρου 1990, σχετικ µε τη
χοργηση βσει τηr δηµοπρασαr ενσχυσηr στο συµπυκνωµνο βοτυρο που προορζεται για µεση κατανλωση στην
Κοιντητα (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), οι οργανισµο παρµβασηr προβανουν σε διαρκ δηµοπρασα για τη χοργηση
ενσχυσηr στο συµπυκνωµνο βοτυρο· τι στο ρθρο 6 του
εν λγω κανονισµο προβλπεται τι λαµβνονταr υπψη
τιr ληφθεσεr προσφορr για την κθε ειδικ δηµοπρασα
καθορζεται αντατο ποσ ενσχυσηr για το συµπυκνωµνο
βοτυρο ελχιστηr περιεκτικτηταr σε λιπαρr ουσεr 96 %
 αποφασζεται να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα· τι

ρθρο 1
Για την 200η ειδικ δηµοπρασα στο πλασιο τηr διαρκοr
δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 429/90, το αντατο ποσ ενσχυσηr καθr και το
ποσ τηr εγγησηr προορισµο καθορζονται ωr εξr:
— αντατο ποσ ενσχυσηr:
— εγγηση προορισµο:

117 EUR/100 kg
129 EUR/100 kg.

ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
45 τηr 21. 2. 1990, σ. 8.
16 τηr 21. 1. 1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 673/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για τον καθορισµ τηr αντατηr τιµr αγορr βουτρου για την 236η δηµοπρασα που
πραγµατοποιεται στα πλασια τηr διαρκοr δηµοπρασαr που διπεται απ τον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 1589/87
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 7 α
παργραφοr 1 πρτο εδφιο και παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87 τηr
Επιτροπr, τηr 5ηr Ιουνου 1987, σχετικ µε την αγορ µε
δηµοπρασα βουτρου απ τουr οργανισµοr παρµβασηr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), προβλπει, λαµβνονταr υπψη
τιr ληφθεσεr προσφορr για κθε δηµοπρασα, τον καθορισµ µιαr αντατηr τιµr αγορr σε συνρτηση µε την

εφαρµοζµενη τιµ παρµβασηr  το ενδεχµενο να µη
δοθε συνχεια στη δηµοπρασα·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για την 236η δηµοπρασα που πραγµατοποιεται δυνµει
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1589/87, και τηr οποαr η
προθεσµα για την υποβολ προσφορν ληξε στιr 23 Μαρτου 1999, η µγιστη τιµ αγορr καθορζεται σε 295,38
ευρ/100 kg.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
146 τηr 6. 6. 1987, σ. 27.
16 τηr 21. 1. 1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 674/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr βουτρου και των µεγστων ποσν
ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου βουτρου για την 28η
ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 6 παργραφοι 3 και 6, και το ρθρο 12 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97 τηr
Επιτροπr, τηr 15ηr ∆εκεµβρου 1997, σχετικ µε την
πληση σε µειωµνη τιµ βουτρου και τη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο
συµπυκνωµνο βοτυρο, που προορζονται για την παρασκευ προϊντων ζαχαροπλαστικr, παγωτν και λλων
προϊντων διατροφr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 494/1999 (4), οι οργανισµο
προβανουν σε δηµοπρασα στην πληση ορισµνων
ποσοττων βουτρου που κατχουν και στη χοργηση ενισχσεωr στην κρµα γλακτοr, στο βοτυρο και στο
συµπυκνωµνο βοτυρο· τι το ρθρο 18 του εν λγω κανονισµο θεσπζει τι, λαµβνονταr υπψη τιr προσφορr που
θα ληφθον για την κθε ειδικ δηµοπρασα, καθορζεται

µια ελχιστη τιµ πλησηr του βουτρου καθr και να
αντατο ποσ για την ενσχυση που χορηγεται στην κρµα
γλακτοr, στο βοτυρο και στο συµπυκνωµνο βοτυρο που
µπορον να διαφοροποιονται ανλογα µε τον προορισµ,
την περιεκτικτητα σε βουτυρικ λιπαρ ουσα και τον
τρπο χρησιµοποησηr,  αποφασζεται να µη δοθε συνχεια στη δηµοπρασα τι πρπει συνεπr να καθοριστον
το  τα ποσ των εγγυσεων µεταποησηr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Για την 28η ειδικ δηµοπρασα στο πλασιο τηr διαρκοr
δηµοπρασαr που προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2571/97, το αντατο ποσ των ενισχσεων καθr και
τα ποσ των εγγυσεων µεταποησηr καθορζονται πωr
αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται στο παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 27 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
350 τηr 20. 12. 1997, σ. 3.
59 τηr 6. 3. 1999, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 26ηr Μαρτου 1999, για τον καθορισµ των ελαχστων τιµν πλησηr
βουτρου και των µεγστων ποσν ενσχυσηr τηr κρµαr γλακτοr, του βουτρου και του συµπυκνωµνου
βουτρου για την 28η ειδικ δηµοπρασα που πραγµατοποιεται στο πλασιο τηr διαρκοr δηµοπρασαr που
προβλπεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπδειγµα

A
Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Με
ιχνοθτεr

Χωρr
ιχνοθτεr

Ωr χει

—

—

—

—

Συµπυκνωµνο

—

—

—

—

Ωr χει

—

—

—

—

Συµπυκνωµνο

—

—

—

—

Βοτυρο ≥ 82 %

95

91

95

91

Βοτυρο : 82 %

—

88

—

88

Συµπυκνωµνο βοτυρο

117

113

117

113

Κρµα

—

—

40

38

Βοτυρο

105

—

105

—

Συµπυκνωµνο βοτυρο

129

—

129

—

Κρµα

—

—

44

—

Τρποr χρησιµοποησηr

Ελχιστη
τιµ
πλησηr

Βοτυρο
≥ 82 %

Εγγηση
µεταπλησηr

Αντατο
ποσ
ενσχυσηr

Εγγηση
µεταποησηr

B
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 675/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
περ τροποποισεωr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1394/98 για τη θσπιση του ισοζυγου και
για τον καθορισµ των ενισχσεων για τον εφοδιασµ των Καναρων Νσων σε κουνλια
αναπαραγωγr στο πλασιο του καθεσττοr που προβλπεται στο ρθρο 4 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλου, τηr
15ηr Ιουνου 1992, για ειδικ µτρα που αφορον ορισµνα
γεωργικ προϊντα υπρ των Καναρων Νσων (1), πωr
τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2348/96 (2),
και ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr:

ποστηταr των κουνελιν αναπαραγωγr για την περοδο
1998/99· τι πρπει συνεπr να προσαρµοστε το προβλεπµενο ισοζγιο εφοδιασµο για τιr Καναρουr Νσουr σον
αφορ το προϊν αυτ·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr πουλερικν και αυγν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1394/98 τηr Επιτροπr ( ),
πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 457/
1999 (4), χουν καθοριστε οι ποστητεr για τον εφοδιασµ
του αρχιπελγουr, αφενr, σε κουνλια αναπαραγωγr που
προρχονται απ την υπλοιπη Κοιντητα·
3

τι το ισοζγιο αυτ µπορε να αναθεωρηθε κατ τη διρκεια τηr περιδου συναρτσει τηr εξελξεωr των αναγκν
των Καναρων Νσων· τι απ τιr πληροφορεr που χουν
αποστελει οι αρµδιεr αρχr αιτιολογεται αξηση τηr

ρθρο 1
Το παρρτηµα του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1394/98 αντικαθσταται απ το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Απριλου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173 τηr 27. 6. 1992, σ. 13.
320 τηr 11. 12. 1996, σ. 1.
187 τηr 1. 7. 1998, σ. 37.
55 τηr 3. 3. 1999, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εφοδιασµr των Καναρων Νσων σε κουνλια αναπαραγωγr που προρχονται απ την Κοιντητα για την
περοδο απ 1ηr Ιουλου 1998 ωr τιr 30 Ιουνου 1999
Αριθµr

Ενσχυση
EUR/τεµχιο

— Καθαρr σειρr και πργονοι

2 750

30

— Γονεr

6 000

24

Κωδικr ΣΟ

ex 0106 00 10

Περιγραφ εµπορευµτων

Κουνλια αναπαραγωγr:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 676/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
σχετικ µε την πµπτη τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 785/95 περ λεπτοµερειν
εφαρµογr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 603/95 του Συµβουλου σχετικ µε την κοιν
οργνωση τηr αγορr στον τοµα των αποξηραµνων ζωοτροφν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 603/95 του Συµβουλου, τηr 21ηr
Vεβρουαρου 1995, σχετικ µε την κοιν οργνωση τηr
αγορr στον τοµα των αποξηραµνων ζωοτροφν (1), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
1347/95 (2), και ιδωr το ρθρο 18,
Εκτιµνταr:

τι οι αναγκαεr τεχνικr τροποποισειr για την επτευξη
του σκοπο αυτο καθιστον απαρατητη την επιβεβαωση
τηr γκρισηr τηr επιχερησηr απ την αρµδια αρχ·
τι σµερα χρησιµοποιεται σε ορισµνα κρτη µλη ναr
µικρr αριθµr συσκευν αποξρανσηr µε ιµντεr, στιr
οποεr η ελχιστη θερµοκρασα εισερχµενου αρα εναι
110 °C· τι πρκειται για µικρr εγκαταστσειr χαµηλr
δυναµικτηταr, που δεν επιτρπουν αξηση τηr θερµοκρασαr λειτουργαr αν δεν επλθει ριζικ τροποποηση των
τεχνικν τουr χαρακτηριστικν· τι, ωr εκ τοτου οι
συσκευr αυτr µπορε να τχουν παρκκλισηr ωr προr τον
ρο τηr ελχιστηr απαιτοµενηr θερµοκρασαr ξρανσηr
των 350 °C, που πντωr εξυπακοεται τι δεν θα µπορε
να λβει γκριση καµι να εγκατσταση του εδουr αυτο
πριν απ την ναρξη τηr περιδου εµποραr 1999/2000·

τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 785/95 τηr Επιτροπr, τηr 6ηr
Απριλου 1995, περ λεπτοµερειν εφαρµογr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 603/95 (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1794/97 (4), προβλπει στο
ρθρο 2 σηµεο 2 στοιχεο α) πρτη περπτωση τι οι
χρησιµοποιοµενεr συσκευr αποξρανσηr για την αφυδτωση των νωπν ζωοτροφν πρπει να επιτυγχνουν
θερµοκρασα εισερχµενου αρα χι καττερη απ 93 °C·

τι ο προαναφερµενοr κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 785/95 προβλπει, στο ρθρο 15 στοιχεο β), τι τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ τιr εκτσειr και τιr ποστητεr
για τιr οποεr χουν συναφθε συµβσειr και τιr δηλσειr
παρδοσηr· τι η ανακονωση αυτ, πωr αποδεικνεται
απ την κεκτηµνη εµπειρα, αποτελε πηγ αντικρουµενων και ελχιστα ικανοποιητικν στοιχεων· τι, εποµνωr, εναι σκπιµο να καταργηθε·

τι αποδεικνεται, βσει µεγλου αριθµο επιστηµονικν
µελετν και ερευνν, τι η αποξρανση νωπν ζωοτροφν
σε υψηλ θερµοκρασα επιτρπει να διατηρηθε η θρεπτικ
αξα ενr προϊντοr υψηλr ποιτηταr, και ιδωr η περιεκτικτητ του σε β-καροτνη·

τι η επιτροπ διαχερισηr αποξηραµνων ζωοτροφν δεν
διατπωσε γνµη εντr τηr προθεσµαr που τηr ταξε ο
προεδρr τηr,

τι η κατσταση τηr αγορr αποξηραµνων ζωοτροφν, η
οποα χαρακτηρζεται απ µειοµενεr τιµr πλησηr και
απ αξηση τηr παραγωγr, εναι ττοια που αποδεικνεται
αναγκαο να παρχονται εγγυσειr για την προσφορ ενr
τελικο προϊντοr υψηλr θρεπτικr ποιτηταr που επιτυγχνεται υπ συγκρσιµεr συνθκεr ανταγωνισµο και να
αιτιολογηθε το ποσ τηr χορηγοµενηr ενσχυσηr στα
πλασια τηr συνδροµr στιr δαπνεr µεταποησηr· τι ο
στχοr αυτr δναται να επιτευχθε µε τη γενκευση τηr
πρακτικr τηr αποξρανσηr σε υψηλ θερµοκρασα·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τι στη µεγλη πλειοψηφα των επιχειρσεων µεταποησηr
ζωοτροφν η αποξρανση γνεται σε υψηλ θερµοκρασα·
τι, ωr εκ τοτου, εναι σκπιµο να προβλεφθε οι εγκαταστσειr που ακµη λειτουργον µε θερµοκρασα του εισερχµενου αρα 93 °C να τροποποιηθον εντr ευλγου
προθεσµαr στε να προσαρµοστον στην πρακτικ αυτ·
(1)
(2)
(3)
(4)
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ΕΕ
ΕΕ
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63 τηr 21. 3. 1995, σ. 1.
131 τηr 15. 6. 1995, σ. 1.
79 τηr 7. 4. 1995, σ. 5.
255 τηr 18. 9. 1997, σ. 12.

ρθρο 1
Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 785/95 τροποποιεται ωr εξr:
1. Το κεµενο του ρθρου 2 παργραφοr 2 στοιχεο α)
πρτη περπτωση αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«— θερµοκρασα εισερχµενου αρα χι καττερη
των 350 °C· πντωr δεν υφσταται υποχρωση
συµµρφωσηr προr τον ρο αυτ για τιr
συσκευr αποξρανσηr µε ιµντεr στιr οποεr η
θερµοκρασα εισερχµενου αρα δεν εναι καττερη των 110 °C, και οι οποεr χουν τχει
γκρισηr πριν απ την ναρξη τηr περιδου εµποραr 1999/2000».
2. Το ρθρο 15 στοιχεο β) καταργεται.
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ρθρο 2
1.
Οι τεχνικr τροποποισειr των εγκαταστσεων αποξρανσηr, που καθστανται αναγκαεr δυνµει των διατξεων
του ρθρου 1 παργραφοr 1, πραγµατοποιονται µε την
επιφλαξη τηr υποχρωσηr προειδοποησηr τηr αρµδιαr
αρχr, εντr τηr προθεσµαr που προβλπεται στο ρθρο 4
παργραφοr 1 στοιχεο α) δετερο εδφιο του κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 785/95, µε σκοπ την επιβεβαωση τηr γκρισηr.
2.
Τα κρτη µλη γνωστοποιον στην Επιτροπ, το αργτερο ωr τιr 15 Μαου 1999, τον πνακα των συσκευν
αποξρανσηr µε ιµντεr οι οποεr τυχαν γκρισηr πριν απ
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την ναρξη τηr περιδου εµποραr 1999/2000, οπτε και
δναται να επικαλεστον την παρκκλιση που προβλπεται
στο ρθρο 1 σηµεο 1.
ρθρο 3
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την βδοµη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την ηµρα που αρχζει να ισχει, πλην
του ρθρου 1 παργραφοr 1, που εφαρµζεται απ την 1η
Απριλου 2000.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 677/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2789/98 περ προσωρινr παρκκλισηr απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1445/95 για τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του καθεσττοr των πιστοποιητικν εισαγωγr και εξαγωγr στον τοµα του βοεου κρατοr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδωr τα
ρθρα 9, 13 και 25,
Εκτιµνταr:
τι, µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2789/98 τηr Επιτροπr (3), υπρξε προσωριν παρκκλιση απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1445/95 τηr Επιτροπr (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2648/98 (5),
που καθορζει τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του καθεσττοr
των πιστοποιητικν εισαγωγr και εξαγωγr στον τοµα
του βοεου κρατοr·
τι εξακολουθον να ισχουν οι λγοι που υπαγρευσαν,
αφενr, την αξηση τηr περιδου ισχοr των πιστοποιητικν εξαγωγr για τον προκαθορισµ τηr επιστροφr, και
αφετρου, την επκταση τηr απκλισηr του ρθρου 10

παργραφοr 5 στα προϊντα που υπγονται στον κωδικ
ΣΟ 0202· τι πρπει, συνεπr, να παραταθε η διρκεια
ισχοr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2789/98·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
βοεου κρατοr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Στο ρθρο 2 δετερο εδφιο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
2789/98, η ηµεροµηνα «31 Μαρτου 1999» αντικαθσταται
απ την ηµεροµηνα «30 Ιουνου 1999».
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την εποµνη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ την 1η Απριλου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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28.
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6. 1968, σ. 24.
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12. 1998, σ. 33.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 678/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για τη θσπιση ενσχυσηr στην ιδιωτικ αποθεµατοποηση του τυρο pecorino romano
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν
προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 9
παργραφοr 3 και το ρθρο 28,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 508/71 του Συµβουλου, τηr
8ηr Μαρτου 1971, περ καθορισµο των γενικν καννων
που διπουν τη χοργηση ενισχσεων για την ιδιωτικ
αποθεµατοποηση του τυρο διατηρσεωr (3), προβλπει τι
η χοργηση ενισχσεωr στην ιδιωτικ αποθεµατοποηση
εναι δυνατ να αποφασισθε, ιδωr για τουr τυροr που
παρασκευζονται απ πρβειο γλα και των οποων η διρκεια ωριµνσεωr εναι τουλχιστον ξι µνεr, αν σοβαρ
αστθεια στην αγορ δναται να εκλεψει  να περιορισθε
µε εποχιακ αποθεµατοποηση·
τι, απ τον εποχιακ χαρακτρα τηr παραγωγr του τυρο
pecorino romano δηµιουργεται συσσρευση αποθεµτων
τα οποα εναι δσκολο να διατεθον και υπρχει κνδυνοr
να προκαλσουν πτση των τιµν· τι πρπει, ωr εκ τοτου,
για τιr ποστητεr αυτr να γνει προσφυγ σε εποχιακ
αποθεµατοποηση που δναται να βελτισει την κατσταση αυτ και να επιτρψει στουr παραγωγοr τυρο να
διαθσουν τον απαρατητο χρνο για την εξερεση αγορν·
τι, σον αφορ τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr του εν λγω
µτρου, πρπει να καθοριστε το αντατο ριο τηr ποστηταr που µπορε να επωφεληθε καθr και η διρκεια των
συµβσεων µε βση τιr πραγµατικr ανγκεr τηr αγορr
και τη δυναττητα διατρησηr των εν λγω τυρν· τι
εναι, επσηr, αναγκαο να προσδιοριστε το περιεχµενο
τηr σµβασηr αποθεµατοποησηr για να εξασφαλιστε η
τακτοποηση των τυρν και ο λεγχοr των αποθεµτων τα
οποα απολανουν ενσχυσηr· τι η ενσχυση πρπει να
καθοριστε λαµβνονταr υπψη τα ξοδα αποθεµατοποησηr και την προβλεπµενη εξλιξη των τιµν αγορr·
τι το ρθρο 1 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1756/93 τηr Επιτροπr, τηr 30r Ιουνου 1993, για τον καθορισµ των γενεσιουργν αιτιν τηr γεωργικr ισοτιµαr
που εφαρµζονται στον τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (4), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 569/99 (5), προβλπει τη
γεωργικ ισοτιµα που εφαρµζεται στο πλασιο των
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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µτρων για την παροχ ενισχσεων για την ιδιωτικ αποθεµατοποηση στο τοµα του γλακτοr·
τι λαµβνονταr υπψη την περα σε θµατα ελγχου, πρπει να προσδιοριστον οι διατξειr που τον αφορον, ιδωr
σον αφορ τα γγραφα που πρπει να υποβληθον και οι
επαληθεσειr που πρπει να πραγµατοποιηθον επιτπου·
τι οι νεr απαιτσειr επ του θµατοr καθιστον αναγκαο
να προβλεφθε τι τα κρτη µλη µπορον να προβλψουν
τι οι δαπνεr ελγχου επιβαρνουν, ολικr  µερικr το
συµβαλλµενο·
τι πρπει να εξασφαλισθε η συνχεια των εν λγω εργασιν αποθεµατοποισεωr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Χορηγεται ενσχυση στην ιδιωτικ αποθεµατοποηση για
15 000 τνουr του τυρο pecorino romano που παρασκευζονται στην Κοιντητα και ανταποκρνεται στουr ρουr
που ορζονται στα ρθρα 2 και 3.
ρθρο 2
1.
Ο οργανισµr παρεµβσεωr συνπτει σµβαση αποθεµατοποισεωr αν πληρονται οι κατωτρω προϋποθσειr:
α) η παρτδα τυρο που αποτελε αντικεµενο συµβσεωr
να αποτελεται τουλχιστον απ δο τνουr·
β) ο τυρr να χει παρασκευασθε τουλχιστον 90 ηµρεr
πριν απ την ηµεροµηνα ενρξεωr τηr αποθεµατοποισεωr που αναφρεται στη σµβαση και µετ την 1η
Οκτωβρου 1998·
γ) ο τυρr να ανταποκρνεται στον λεγχο που πραγµατοποιεται για την πλρωση τηr προϋποθσεωr που αναφρεται στο στοιχεο β) και να εναι πρτηr ποιτηταr·
δ) ο προβανων στην αποθεµατοποηση αναλαµβνει την
υποχρωση:
— να µη µεταβλλει τη σνθεση τηr υπ σµβαση
παρτδαr κατ τη διρκεια τηr σµβασηr χωρr την
προηγοµενη δεια του οργανισµο παρµβασηr.
Εφσον τηρεται ο ροr σχετικ µε την ελχιστη
ποστητα που καθορζεται αν παρτδα, ο οργανισµr παρµβασηr µπορε να επιτρψει µεταβολ που
περιορζεται, στην περπτωση που διαπιστνεται τι
χουν αλλξει τσο στε δεν εναι πλον δυνατν να
παραµνουν στο απθεµα, σε ξοδο απ το απθεµα
 αντικατσταση των τυρν αυτν.
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Σε περπτωση που αποσρονται ορισµνεr ποστητεr:

γ) 0,52 Ecu αν τνο και αν ηµρα συµβατικr αποθεµατοποησηr για τιr χρηµατοδοτικr δαπνεr.

i) i) εν οι εν λγω ποστητεr αντικαθστανται µε
την δεια του οργανισµο παρµβασηr η σµβαση θεωρεται τι δεν χει υποστε καµα τροποποηση,
ii) ii) εν οι εν λγω ποστητεr δεν αντικαθστανται, η σµβαση θεωρεται τι δεν χει υποστε
καµα τροποποηση.

2.
Η καταβολ ενισχσεωr πραγµατοποιεται εντr
µγιστηr προθεσµαr 90 ηµερν που υπολογζεται απ την
τελευταα ηµρα συµβατικr αποθεµατοποισεωr.

Τα ξοδα ελγχου, που συνεπγεται ενδεχοµνωr
αυτ η τροποποηση βαρνουν τον προβανοντα
στην αποθεµατοποηση,
— να τηρε βιβλα και να ανακοιννει κθε εβδοµδα
στον οργανισµ παρεµβσεωr τιr εισδουr που
πραγµατοποιονται κατ τη διρκεια τηr παρελθοσαr εβδοµδαr καθr και τιr προβλεπµενεr εξδουr.
2.

Η σµβαση αποθεµατοποισεωr συνπτεται:

α) εγγρφωr και αναφρει την ηµεροµηνα ενρξεωr τηr
συµβατικr αποθεµατοποισεωr· η ηµεροµηνα αυτ
εναι το νωρτερο µα ηµρα µετ το τλοr των εργασιν θσεωr σε εφαρµογ τηr συµβσεωr τηr παρτδαr
τυρν που αποτελον το αντικεµενο τηr συµβσεωr·
β) µετ τη λξη των εργασιν θσεωr σε αποθεµατοποηση
τηr παρτδαr τυρο που αποτελε αντικεµενο τηr συµβσεωr και το αργτερο 40 ηµρεr µετ την ηµεροµηνα
ενρξεωr τηr υπ σµβαση αποθεµατοποισεωr.
ρθρο 3
1.
Χορηγεται ενσχυση για τον τυρ που εισρχεται σε
αποθεµατοποηση κατ τη διρκεια τηr περιδου απ την
15 Απριλου µχρι τιr 31 ∆εκεµβρου 1999.
2.
∆εν χορηγεται καµα ενσχυση ταν η διρκεια
αποθεµατοποισεωr εναι καττερη απ 60 ηµρεr.
3.
Το ποσ τηr ενσχυσηr δεν εναι δυνατ να εναι
αντερο απ το ποσ που αντιστοιχε σε διρκεια συµβατικr αποθεµατοποισεωr 180 ηµερν, που λγει πριν τιr 31
Μαρτου 2000. Κατ παρκκλιση απ το ρθρο 2 παργραφοr 1 στοιχεο δ) πρτη περπτωση µετ τη λξη τηr περιδου των 60 ηµερν που αναφρεται στην παργραφο 2, ο
αποθεµατοποιr µπορε να αποσρει απ την αποθεµατοποηση ολκληρη  µροr παρτδαr που αποτελε αντικεµενο σµβασηr. Η ελχιστη ποστητα που εναι δυνατν να
αποσυρθε απ την αποθεµατοποηση εναι 500 χιλιγραµµα. Τα κρτη µλη, ωστσο, χουν τη δυναττητα να
αυξσουν την ποστητα αυτ µχρι τουr δο τνουr.
Η ηµεροµηνα ναρξηr των ενεργειν εξδου απ την
αποθεµατοποηση των τυρν που αποτελον αντικεµενο
τηr σµβασηr δεν περιλαµβνεται στην περοδο συµβατικr
αποθεµατοποισεωr.
ρθρο 4
1.
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Το ποσ ενισχσεωr ορζεται ωr εξr:

α) 100 ευρ αν τνο για τιr σταθερr δαπνεr·
β) 0,35 ευρ αν τνο και αν ηµρα συµβατικr αποθεµατοποησηr για τιr δαπνεr αποθκευσηr·

ρθρο 5
1.
Τα κρτη µλη µεριµνον στε να τηρονται οι ροι
που δνουν δικαωµα στην πληρωµ τηr ενσχυσηr.
2.
Ο συµβαλλµενοr διατηρε στη διθεση των εθνικν
αρχν που εναι επιφορτισµνεr µε τον λεγχο του µτρου,
κθε γγραφο που επιτρπει ιδωr να εξασφαλισθε, σον
αφορ τα προϊντα που τθενται υπ ιδιωτικ αποθεµατοποηση, τα ακλουθα στοιχεα:
α) την κυριτητα τη στιγµ τηr αποθεµατοποισεωr·
β) την καταγωγ και την ηµεροµηνα παρασκευr των
τυρν·
γ) την ηµεροµηνα αποθεµατοποισεωr·
δ) την παρουσα στην αποθκη·
ε) την ηµεροµηνα αφαιρσεωr απ το απθεµα.
3.
Ο συµβαλλµενοr , ενδεχοµνωr, στη θση του ο
κτοχοr τηr αποθκηr διατηρε λογιστικ αποθκηr διαθσιµη στην αποθκη που περιλαµβνει:
α) την εξακρβωση, αν αριθµ συµβσεωr, των προϊντων
που τθενται υπ αποθεµατοποηση·
β) τιr ηµεροµηνεr αποθεµατοποισεωr και αφαιρσεωr
απ το απθεµα·
γ) τον αριθµ των τυρν και το βροr τουr, αναφερµενα
αν παρτδα·
δ) τη θση των προϊντων στην αποθκη.
4.
Τα αποθηκευµνα προϊντα πρπει να εξακριβνονται
εκολα και να µπορον να διαχωρισθον αν σµβαση.
Τθεται ειδικ σµανση επ των τυρν που αποτελον αντικεµενο συµβσεωr.
5.
Οι αρµδιοι οργανισµο πραγµατοποιον ελγχουr
κατ την αποθεµατοποηση για να εγγυηθον ιδωr τι τα
αποθηκευµνα προϊντα εναι επιλξιµα για την ενσχυση
και να προβλψουν οποιαδποτε δυναττητα αντικαταστσεωr των προϊντων κατ τη διρκεια τηr συµβατικr
αποθεµατοποισεωr, µε την επιφλαξη τηr εφαρµογr του
ρθρου 2 παργραφοr 1 στοιχεο δ).
6.
Η αρµδια αρχ που εναι επιφορτισµνη µε τον
λεγχο προβανει:
α) σε αιφνδιο λεγχο τηr παρουσαr των προϊντων στην
αποθκη. Το λαµβανµενο δεγµα πρπει να εναι αντιπροσωπευτικ και να αντιστοιχε κατ’ ελχιστο στο
10 % τηr συνολικr συµβατικr ποστηταr για το µτρο
τηr ενισχσεωr στη ιδιωτικ αποθεµατοποηση. Ο λεγχοr αυτr περιλαµβνει επιπλον την εξταση τηr λογιστικr που αναφρεται στην παργραφο 3, τη φυσικ
εξακρβωση του βρουr και τηr φσεωr των προϊντων
και την εξακρβωσ τουr. Οι φυσικr εξακριβσειr πρπει να αφορον τουλχιστον το 5 % τηr ποστηταr που
υπκειται σε αιφνδιο λεγχο·
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β) σε λεγχο τηr παρουσαr των προϊντων κατ το τλοr
τηr περιδου τηr συµβατικr αποθεµατοποισεωr.
7.
Οι λεγχοι που πραγµατοποιονται βσει των παραγρφων 5 και 6 πρπει να αποτελον αντικεµενο εκθσεωr
που προσδιορζει:
— την ηµεροµηνα ελγχου,
— τη διρκει του,
— τιr πραγµατοποιηθεσεr εργασεr.
Η κθεση ελγχου να υπογρφεται απ τον υπεθυνο
υπλληλο και να προσυπογρφεται απ το συµβαλλµενο
, ενδεχοµνωr, απ τον κτοχο τηr αποθκηr.
8.
Σε περπτωση ανωµαλιν που αφορον 5 %  περισστερο των ποσοττων των προϊντων που υπκεινται σε
λεγχο, ο λεγχοr σε ευρτερο δεγµα θα καθορισθε απ
τον αρµδιο οργανισµ.
Τα κρτη µλη ανακοιννουν τιr περιπτσειr αυτr στην
Επιτροπ εντr προθεσµαr τεσσρων εβδοµδων.
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9.
Τα κρτη µλη µπορον να προβλψουν τι οι δαπνεr ελγχου επιβαρνουν, ολικr  µερικr, το συµβαλλµενο.
ρθρο 6
Τα κρτη µλη γνωστοποιον στην Επιτροπ στιr 15 ∆εκεµβρου 1999:
α) τιr ποστητεr τυρν που αποτλεσαν το αντικεµενο
συµβσεων αποθεµατοποισεωr·
β) ενδεχοµνωr, τιr ποστητεr για τιr οποεr δθηκε η
δεια που αναφρεται στο ρθρο 2 παργραφοr 1 στοιχεο δ).
ρθρο 7
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα απ
τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται απ τιr 15 Απριλου 1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 679/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2659/94 σχετικ µε τιr λεπτοµρειεr των
καννων χοργησηr ενισχσεωr για την ιδιωτικ αποθεµατοποηση των τυριν grana
padano, parmigiano reggiano και provolone
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr τηr αγορr στον
τοµα του γλακτοr και των γαλακτοκοµικν προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 1587/96 (2), και ιδωr το ρθρο 9 παργραφοr 3
και το ρθρο 28,
Εκτιµνταr:
τι, στο ρθρο 6 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ.
2659/94 τηr Επιτροπr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα
απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 671/97 (4), προβλπονται οι
ενισχσειr για την ιδιωτικ αποθεµατοποηση των τυριν
grana padano, parmigiano και provolone· τι οι ενισχσειr
αυτr πρπει να τροποποιηθον για να ληφθε υπψη η
εξλιξη των δαπανν αποθεµατοποισεωr·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,

Στο ρθρο 6 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2659/94, η παργραφοr 1 αντικαθσταται απ το ακλουθο κεµενο:
«1.
Το ποσ τηr ενσχυσηr για την ιδιωτικ αποθεµατοποηση τυριο ορζεται ωr εξr:
α) 100 Ερω αν τνο για τιr σταθερr δαπνεr·
β) 0,35 Ερω αν τνο και αν ηµρα συµβατικr
αποθεµατοποησηr για τιr δαπνεr αποθκευσηr·
γ) να ποσ για τιr δηµοσιονοµικr δαπνεr, εκφρασµνο σε Ερω αν τνο και αν ηµρα συµβατικr
αποθεµατοποησηr το οποο ορζεται ωr εξr:
— 0,64 για το τυρ grana padano,
— 0,89 για το τυρ parmigiano reggiano,
— 0,52 για το τυρ provolone.»
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την τρτη ηµρα απ
τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Εφαρµζεται στιr συµβσειr αποθεµατοποησηr που συνπτονται απ την ηµεροµηνα ναρξηr ισχοr του.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 680/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 26ηr Μαρτου 1999
για να µην δοθε συνχεια στιr προσφορr που κατατθηκαν για το 220ο µερικ διαγωνισµ
που πραγµατοποιεται στο πλασιο γενικν µτρων παρεµβσεωr σµφωνα µε τον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1968, περ κοινr οργανσεωr αγορr στον
τοµα του βοεου κρατοr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1633/98 (2), και ιδωr το
ρθρο 6 παργραφοr 7,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr
Επιτροπr, τηr 1ηr Σεπτεµβρου 2003, περ λεπτοµερν
καννων εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 805/68
του Συµβουλου σον αφορ τα γενικ και ειδικ µτρα
παρµβασηr στον τοµα του βοεου κρατοr (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2812/
98 (4), ανοχθηκε διαγωνισµr, απ το ρθρο 1 παργραφοr
1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 τηr Επιτροπr, τηr
9ηr Ιουνου 1989, για την αγορ βοεου κρατοr µσω
διαγωνισµο (5), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 136/1999 (6)·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93, καθορστηκε µια αντατη τιµ
αγορr για την ποιτητα R3, κατ περπτωση, για κθε
µερικ διαγωνισµ, λαµβανοµνων υπψη των προσφορν

που υποβλθηκαν· τι σµφωνα µε το ρθρο 13 παργραφοr 2 µπορε να αποφασιστε να µη δοθε συνχεια στο
διαγωνισµ·
τι, µετ απ εξταση των υποβληθεισν προσφορν για
τον 220ο µερικ διαγωνισµ και λαµβανοµνων υπψη,
σµφωνα µε το ρθρο 6 παργραφοr 1 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68, των απαιτσεων για λογικ στριξη
τηr αγορr, καθr και τηr εποχικr εξλιξηr των σφαγν
και των τιµν, θα πρπει να µη δοθε συνχεια στο διαγωνισµ·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
βοεου κρατοr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
∆εν δδεται συνχεια στον 220ο µερικ διαγωνισµ που
ανοχθηκε µε τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 29 Μαρτου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 26 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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159 τηr 10. 6. 1989, σ. 36.
17 τηr 22. 1. 1999, σ. 26.
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/19/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr Μαρτου 1999
µε την οποα τροποποιεται η οδηγα 97/70/ΕΚ του Συµβουλου σχετικ µε τη θσπιση
εναρµονισµνου καθεσττοr για τα αλιευτικ σκφη µκουr 24 µτρων και νω
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1

τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,

Στο παρρτηµα ΙΙ τηr οδηγαr 97/70/ΕΚ προστθεται στο
«Κεφλαιο IX: τηλεπικοινωνεr» το ακλουθο κεµενο:

την οδηγα 97/70/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 11ηr ∆εκεµβρου
1997, σχετικ µε τη θσπιση εναρµονισµνου καθεσττοr
για τα αλιευτικ σκφη µκουr 24 µτρων και νω (1), και
ιδωr το ρθρο 8,

«Κανονισµr 7: τηλεπικοινωνιακr εξοπλισµr —
θαλσσια περιοχ Α1

Εκτιµνταr:
(1) τι η Επιτροπ εξτασε τιr διατξειr σχετικ µε το
κεφλαιο IX του παραρτµατοr II τηr οδηγαr 97/
70/ΕΚ σον αφορ την εφαρµογ τουr στα να αλιευτικ σκφη µκουr µεταξ 24 και 45 µτρων, λαµβνονταr δεντωr υπψη το περιορισµνο µγεθοr των
σκαφν και τον αριθµ των επιβατν·
(2) τι, απ την εξταση προκυψε τι, σον αφορ τιr
ραδιοεπικοινωνεr εναι δυνατ να εξασφαλισθε ισοδναµο εππεδο ασφαλεαr για τα εν λγω σκφη, ταν
λειτουργον αποκλειστικ στη θαλσσια περιοχ Α1,
µε την απατηση να φρουν πρσθετη συσκευ πολ
υψηλν συχνοττων (VHF) που να χρησιµοποιε
ψηφιακ επιλεκτικ κλση (DSC) αντ ραδιοφρου
νδειξηr στγµατοr µεσηr ανγκηr (EPIRB)·

Παρεµβλλεται η να παργραφοr 4 µε την ακλουθη
διατπωση:
“Με την επιφλαξη των διατξεων του κανονισµο
4 στοιχεο α) η αρµδια αρχ επιτρπεται να απαλλσσει τα να αλιευτικ σκφη µκουr µεγαλτερου των 24 µτρων αλλ µικρτερου των 45 µτρων
τα οποα αλιεουν αποκλειστικ στη θαλσσια
περιοχ Α1 απ τιr απαιτσειr του κανονισµο 6
παργραφοr 1 στοιχεο στ) και του κανονισµο 7
παργραφοr 3, υπ τον ρο τι εναι εξοπλισµνα
µε ραδιοεγκατσταση πολ υψηλν συχνοττων
(VHF) πωr προβλπεται στον κανονισµ 6 παργραφοr 1 στοιχεο α) και, επιπλον, µε ραδιοεγκατσταση VHF που χρησιµοποιε ψηφιακ επιλεκτικ
κλση (DSC) για τη µετδοση σηµτων κινδνου
απ το πλοο στην ακτ, πωr προδιαγρφεται απ
τον κανονισµ 7 παργραφοr 1 στοιχεο α)”».
ρθρο 2

(3) τι, µε βση αυτ την εξταση, πρπει να τροποποιηθε
το παρρτηµα ΙΙ τηr οδηγαr 97/70/ΕΚ·

1.
Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr για να συµµορφωθον προr την παροσα οδηγα το αργτερο την 31η
Μαου 2000. Πληροφορον αµσωr την Επιτροπ σχετικ.

(4) τι η τροποποηση αυτ εναι σµφωνη προr τιr
κατευθυντριεr γραµµr για την συµµετοχ πλοων που
δεν υπγονται στη σµβαση SOLAS στο παγκσµιο
ναυτιλιακ σστηµα κινδνου και ασφαλεαr (GMDSS),
που καθορστηκαν απ την επιτροπ θαλσσιαr ασφλειαr του ∆ιεθνοr Ναυτηλιακο Οργανισµο (IMO) µε
την εγκκλιο αριθ. 803 τηr 9ηr Ιουνου 1997·

ταν τα κρτη µλη θεσπζουν τιr εν λγω διατξειr, οι
τελευταεr αυτr περιχουν παραποµπ στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ παρµοια παραποµπ κατ την
επσηµη δηµοσευσ τουr. Ο τρποr τηr παραποµπr καθορζεται απ τα κρτη µλη.

(5) τι τα µτρα που προβλπονται απ την παροσα οδηγα εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr που
συγκροτθηκε βσει του ρθρου 12 τηr οδηγαr 93/75/
ΕΟΚ του Συµβουλου (2), πωr τροποποιθηκε µε την
οδηγα 98/74/ΕΚ τηr Επιτροπr (3),
(1) ΕΕ L 34 τηr 9. 2. 1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 247 τηr 5. 10. 1993, σ. 19.
(3) ΕΕ L 276 τηr 13. 10. 1998, σ. 7.

2.
Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ τιr διατξειr εσωτερικο δικαου, τιr οποεr θεσπζουν στον τοµα
που διπεται απ την παροσα οδηγα.
ρθρο 3
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

27. 3. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
ρθρο 4

Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 18 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Neil KINNOCK

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 22αr Vεβρουαρου 1999
σχετικ µε τη σναψη συµφωναr επιστηµονικr και τεχνικr συνεργασαr µεταξ τηr
Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και του Κρτουr του Ισραλ
(1999/224/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 130 Μ, καθr και το ρθρο 228 παργραφοr 2 πρτη πρταση και παργραφοr 3 πρτο εδφιο,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
Εκτιµνταr:

τι η συµφωνα επιστηµονικr και τεχνικr συνεργασαr
µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και του κρτουr του
Ισραλ πρπει να εγκριθε,
ΑΠΟVΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ρθρο 1
Εγκρνεται µε την παροσα απφαση εξ ονµατοr τηr Κοιντηταr η συµφωνα επιστηµονικr και τεχνικr συνεργασαr µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και του Κρτουr
του Ισραλ.

τι η Ευρωπαϊκ Κοιντητα και το Ισραλ ασχολονται µε
ειδικ προγρµµατα ρευναr σε πεδα κοινο ενδιαφροντοr·

Το κεµενο τηr συµφωναr επισυνπτεται στην παροσα
απφαση.

τι το Κρτοr του Ισραλ, αφενr, και η Ευρωπαϊκ Κοιντητα και τα κρτη µλη αυτr, αφετρου, χουν υπογρψει µια συµφωνα ευρωµεσογειακr συνεργασαr, που προβλπεται η διαπραγµτευση µιαr συµφωναr συνεργασαr
στο χρο τηr επιστµηr και τεχνολογαr·

Ο πρεδροr του Συµβουλου εξουσιοδοτεται να ορσει τα
πρσωπα που εναι εξουσιοδοτηµνα να υπογρψουν τη
συµφωνα δεσµεονταr την Κοιντητα.

τι η Ευρωπαϊκ Κοιντητα και το Κρτοr του Ισραλ
χουν συνψει συµφωνα επιστηµονικr και τεχνικr
συνεργασαr για το χρονικ διστηµα ισχοr του τταρτου
προγρµµατοr πλαισου Ε & ΤΑ·

Ο πρεδροr του Συµβουλου προβανει εξ ονµατοr τηr
Κοιντηταr στην κατ’ ρθρο 13 τηr συµφωναr γνωστοποηση.

τι, µε απφαση τηr 18ηr Μαου 1998, το Συµβολιο
ανθεσε στην Επιτροπ να διαπραγµατευτε την ανανωση
τηr συµφωναr επιστηµονικr και τεχνικr συνεργασαr
µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και του Κρτουr του
Ισραλ για το χρονικ διστηµα ισχοr του πµπτου προγρµµατοr πλαισου·

(1) ΕΕ C 283 τηr 12. 9. 1998, σ. 5.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 11 Vεβρουαρου 1999 (δεν χει
ακµα δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).

ρθρο 2

ρθρο 3

Λουξεµβοργο, 22 Vεβρουαρου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
H.-F. von PLOETZ
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ΣΥΜVΩΝΙΑ
επιστηµονικr και τεχνικr συνεργασαr µεταξ τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και του κρτουr του
Ισραλ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ενεργνταr εκ µρουr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr (στο εξr
«Κοιντητα»),
αφενr, και
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ενεργνταr εκ µρουr του κρτουr του Ισραλ, (στο εξr
«Ισραλ»),
αφετρου,
στο εξr τα «µρη»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σηµασα τηr επιστηµονικr και τεχνικr ρευναr για το Ισραλ και την Κοιντητα και το
αµοιβαο συµφρον τουr να συνεργαστον στο εν λγω πεδο µε σκοπ την ορθτερη εκµετλλευση των πρων
και την αποτροπ µη αναγκαων επικαλψεων·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τι το Ισραλ και η Κοιντητα υλοποιον σµερα ερευνητικ προγρµµατα σε πεδα κοινο
ενδιαφροντοr·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τι το Ισραλ και η Κοιντητα χουν συµφρον να συνεργαστον επ των προγραµµτων αυτν
προr αµοιβαο φελοr·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ το ενδιαφρον και των δο µερν να ενθαρρνεται η αµοιβαα πρσβαση των ερευνητικν τουr
φορων στιr δραστηριτητεr ρευναr και ανπτυξηr του Ισραλ, αφενr, και στα προγρµµατα πλασια ρευναr
και τεχνολογικr ανπτυξηr τηr Κοιντηταr, αφετρου·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τι το Κρτοr του Ισραλ, αφενr και η Ευρωπαϊκ Κοιντητα και τα κρτη µλη αυτr,
αφετρου, χουν υπογρψει συµφωνα δυνµει των διατξεων τηr οποαr αναλαµβνουν να εντενουν την
επιστηµονικ και τεχνολογικ συνεργασα και συµφωνον να θσουν σε κνηση του διακανονισµοr υλοποησηr
του στχου αυτο σε χωριστr συµφωναr που θα συνπτονται προr τοτο·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τι η Κοιντητα και το Ισραλ χουν δη συνψει συµφωνα επιστηµονικr και τεχνικr
συνεγρασαr για το χρονικ διστηµα ισχοr του τταρτου προγρµµαστοr πλαισου, συµφωνα η οποα προβλπει την ανανωσ τηr υπ ρουr που θα συνοµολογηθον απ κοινο·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ, βσει των διατξεων τηr απφασηr αριθ. 182/1999/ΕΚ, τι το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το
Συµβολιο τηr Ευρωπαϊκr νωσηr ενκριναν να πργραµµα πλασιο για τιr δραστηριτητεr ρευναr, τεχνολογικr ανπτυξηr και επδειξηr (1998-2002) τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, στο εξr «πµπτο πργραµµα πλασιο»·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ, µε την επιφλαξη των σχετικν διατξεων τηr συνθκηr για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr
Κοιντηταr, τι η παροσα συµφωνα και οιεσδποτε δραστηριτητεr υπαγµενεr σ’ αυτν µε καννα τρπο δεν
θγουν αρµοδιτητεr που ανατθενται σε εππεδο κρατν µελν για την ανληψη διµερν δραστηριοττων µε το
Ισραλ στα πεδα τηr επιστµηr, τεχνολογαr, ρευναr και ανπτυξηr, και για τη σναψη, κατ περπτωση,
σχετικν συµφωνιν,
ΣΥΜVΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ρθρο 1

1.
Ερευνητικο φορεr εγκατεστηµνοι στο Ισραλ µπορον να συµµετχουν σε λα τα ειδικ προγρµµατα του
πµπτου προγρµµατοr πλαισου.

4.
Ωr «ερευνητικο φορεr» κατ την ννοια τηr παροσαr συµφωναr νοονται µεταξ λλων: πανεπιστµια,
ερευνητικο οργανισµο, βιοµηχανεr, συµπεριλαµβνονται
και οι µικρr και µεσαεr επιχειρσειr και ιδιτεr.

ρθρο 2
2.
Επιστµονεr  ερευνητικο φορεr του Ισραλ µπορον
να συµµετχουν στιr δραστηριτητεr του Κοινο Κντρου
Ερευνν.

3.
Ερευνητικο φορεr εγκατεστηµνοι στην Κοιντητα
µπορον να συµµετχουν σε ερευνητικ προγρµµατα και
ργα του Ισραλ µε αντικεµενα ισοδναµα εκενων του
πµπτου προγρµµατοr πλαισου.

Η συνεργασα µπορε να χει τιr ακλουθεr µορφr:
— συµµετοχ ερευνητικν φορων εγκατεστηµνων στο
Ισραλ σε λα τα ειδικ προγρµµατα του πµπτου
προγρµµατοr πλαισου, σµφωνα µε τουr ρουr που
καθορζονται στουr «καννεr συµµετοχr των επιχειρσεων, ερευνητικν κντρων και πανεπιστηµων σε
δραστηριτητεr ρευναr, τεχνολογικr ανπτυξηr και
επδειξηr τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr».
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— χρηµατοοικονοµικ συµµετοχ του Ισραλ στουr προϋπολογισµοr των ειδικν προγραµµτων του πµπτου
προγρµµατοr πλαισου, µε βση τον λγο του ΑΕΠ
του Ισραλ προr το θροισµα των ΑΕΠ των κρατν
µελν τηr την Ευρωπαϊκr νωσηr µαζ µε το ΑΕΠ του
Ισραλ,
— συµµετοχ ερευνητικν φορων εγκατεστηµνων στην
Κοιντητα σε ερευνητικ ργα του Ισραλ και στην
εκµετλλευση των αποτελεσµτων, µε βση τα εκστοτε ισχοντα στο Ισραλ, ερευνητικο φορεr εγκατεστηµνοι στην Κοιντητα που συµµετχουν σε
ερευνητικ ργα του Ισραλ στο πλασιο προγραµµτων
ρευναr και ανπτυξηr καλπτουν τιr δικr τουr δαπνεr, συµπεριλαµβανοµνου του µεριδου τουr στιr γενικr διαχειριστικr και διοικητικr δαπνεr του ργου,
— τακτικr συζητσειr σχετικ µε τιr κατευθνσειr και
προτεραιτητεr του Ισραλ και τηr Κοιντηταr ωr προr
την πολιτικ και τον σχεδιασµ στο χρο ρευναr,
— συζητσειr µε αντικεµενο τιr προοπτικr και την ανπτυξη τηr συνεργασαr,
— γκαιρη ενηµρωση σχετικ µε την υλοποηση των προγραµµτων Ε&ΤΑ στο Ισραλ και την Κοιντητα,
καθr και σχετικ µε τα αποτλσµατα των εργασιν
που αναλαµβνονται στο πλασιο τηr συνεργασαr.
ρθρο 3
Η συνεργασα µπορε να πραγµατοποιεται µε τουr ακλουθουr τρπουr:

27. 3. 1999

Ερευνητικο φορεr εγκατεστηµνοι στην Κοιντητα που
συµµετχουν σε ερευνητικ ργα του Ισραλ στο πλασιο
προγραµµτων ρευναr και ανπτυξηr χουν, σε ,τι αφορ
την κατοχ, εκµετλλευση και διδοση των δεδοµνων και
τηr πνευµατικr ιδιοκτησαr που εναι προϊν τηr συµµετοχr αυτr, τα δια δικαιµατα και υποχρεσειr µε ερευνητικοr φορεr του Ισραλ που συµµετχουν στο εκστοτε
ργο, σµφωνα µε τα προβλεπµενα στο παρρτηµα Γ.
ρθρο 6
Συγκροτεται κοιν επιτροπ, στο εξr «επιτροπ ρευναr
ΕΚ-Ισραλ», µε τιr ακλουθεr αρµοδιτητεr:
— παρακολοθηση και αξιολγηση τηr πορεαr υλοποησηr τηr παροσαr συµφωναr,
— εξταση οιουδποτε µτρου που θα συνβαλλε σε βελτωση και ανπτυξη τηr συνεργασαr,
— τακτικr συζητσειr σχετικ µε τιr µελλοντικr
κατευθνσειr και τιr προτεραιτητεr του Ισραλ και τηr
Κοιντηταr ωr προr την πολιτικ και το σχεδιασµ στο
χρο τηr ρευναr, καθr και σχετικ µε τιr προοπτικr
µελλοντικr συνεργασαr,
— µριµνα για την ορθ υλοποηση τηr παροσαr συµφωναr.
Η επιτροπ ρευναr, η οποα αποτελεται απ αντιπροσπουr του Ισραλ και τηr Επιτροπr, εγκρνει εσωτερικ
κανονισµ λειτουργαr.

— συµµετοχ σε κοινοτικ προγρµµατα  επιµρουr προγρµµατα  κοινr δραστηριτητεr ρευναr, ιδιαιτρωr
σε συµβσειr ρευναr επιµερισµνηr δαπνηr, δρσειr
κοινr µελτηr, δραστηριτητεr συντονισµο, συµπεριλαµβανοµνων θεµατικν δικτων, δραστηριοττων
εκπαδευσηr και κατρτισηr, µελετν και αξιολογσεων,

Η επιτροπ ρευναr συνεδριζει, κατπιν αιτµατοr των
µερν, τουλχιστον µα φορ κθε χρνο. κτακτεr συνεδρισειr µπορον να πραγµατοποιονται εφσον ζητηθε
απ να τουλχιστον εκ των δο µερν.

— κοινr συνεδρισειr,

1.
Η χρηµατοδοτικ συνεισφορ του Ισραλ για συµµετοχ στα ειδικ προγρµµατα καθορζεται αναλγωr και
επιπλον του ποσο που διατθεται κθε χρνο στο γενικ
προϋπολογισµ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων για πιστσειr
υποχρεσεων στα πλασια των χρηµατοδοτικν υποχρεσεων τηr Επιτροπr για εργασεr σχετικr µε την υλοποηση, διαχεριση και εκµετλλευση των προγραµµτων.

— επισκψειr και ανταλλαγr ερευνητν, µηχανικν και
τεχνικν,
— τακτικr και συνεχεr επαφr µεταξ υπευθνων διαχερισηr προγραµµτων  ργων,
— συµµετοχ εµπειρογνωµνων σε σεµινρια, συµπσια
και εργαστρια.
ρθρο 4
Η συνεργασα µπορε να προσαρµζεται και να αναπτσσεται αν πσα στιγµ κατπιν αµοιβααr συµφωναr των
µερν.
ρθρο 5
Ερευνητικο φορεr εγκατεστηµνοι στο Ισραλ που συµµετχουν σε ερευνητικ προγρµµατα τηr Κοιντηταr χουν,
σε ,τι αφορ την κατοχ, εκµετλλευση και διδοση των
δεδοµνων και τηr πνευµατικr ιδιοκτησαr που εναι
προϊν τηr συµµετοχr αυτr, τα δια δικαιµατα και υποχρεσειr µε ερευνητικοr φορεr εγκατεστηµνουr στην Κοιντητα, σµφωνα µε τα προβλεπµενα στο παρρτηµα Α.

ρθρο 7

2.
Ο συντελεστr αναλογικτηταr βσει του οποου
προσδιορζεται η συνεισφορ του Ισραλ ευρσκεται αφο
προσδιοριστε ο λγοr του ΑΕΠ του Ισραλ, σε τιµr αγορr, προr το θροισµα των ΑΕΠ, σε τιµr αγορr, των
κρατν µελν τηr Ευρωπαϊκr νωσηr µαζ µε το ΑΕΠ του
Ισραλ. Ο λγοr υπολογζεται µε βση τα τελευταα στατιστικ δεδοµνα τηr διεθνοr τρπεζαr για την ανασυγκρτηση και την ανπτυξη που θα εναι διαθσιµα µλιr
δηµοσιευτε το προσχδιο προϋπολογισµο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
3.
Οι καννεr που διπουν τη χρηµατοδοτικ συµµετοχ
τηr Κοιντηταr περιγρφονται στο παρρτηµα IV τηr απφασηr αριθ. 182/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου
και του Συµβουλου, τηr 22αr ∆εκεµβρου 1998.
4.
Οι καννεr που διπουν τη χρηµατοδοτικ συµµετοχ
του Ισραλ περιγρφονται στο παρρτηµα Β.
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ρθρο 8
1.
Οι αντιπρσωποι του Ισραλ συµµετχουν στιr επιτροπr διαχερισηr προγρµµατοr του πµπτου προγρµµατοr
πλαισου. Οι επιτροπr αυτr συνεδριζουν χωρr να εναι
παρντεr οι αντιπρσωποι του Ισραλ κατ τη στιγµ τηr
ψηφοφοραr, και κατ’ εξαρεση µνο σε ειδικr περιστσειr,
Το Ισραλ ενηµερνεται σχετικ.
2.
Για τη συµµετοχ κατ την ννοια τηr παραγρφου 1
του παρντοr ρθρου ισχει ,τι και για τη συµµετοχ των
αντιπροσπων των κρατν µελν, ακµη και για τιr διαδικασεr παραλαβr εγγρφων πληροφρησηr και τεκµηρωσηr.

ρθρο 9
1.
Με την επιφλαξη των διατξεων του ρθρου 5 και
λαµβανοµνων υπψη των αµοιβαων συµφερντων τηr
Κοιντηταr και του Ισραλ, ερευνητικο φορεr εγκατεστηµνοι στο Ισραλ, ερευνητικο φορεr εγκατεστηµνοι στο
Ισραλ που συµµετχουν στο πµπτο πργραµµα πλασιο
χουν τα δια συµβατικ δικαιµατα και υποχρεσειr µε
φορεr εγκατεστηµνουr στην Κοιντητα.
2.
Λαµβανοµνων υπψη των αµοιβαων συµφερντων
τηr Κοιντηταr και του Ισραλ, για ερευνητικοr φορεr
του Ισραλ οι ροι υποβολr και αξιολγησηr προτσεων
και ανθεσηr συµβσεων στα πλασια κοινοτικν προγραµµτων εναι οι διοι µε τουr αντστοιχουr ρουr για ερευνητικοr φορεr τηr Κοιντηταr.
3.
Για την επιλογ αξιολογητν και κριτν, εµπειρογνµονεr απ το Ισραλ θα λαµβνονται υπψη παρλληλα µε
εµπειρογνµονεr απ την Κοιντητα. Εµπειρογνµονεr απ
το Ισραλ θα µπορον να συµµετχουν ωr µλη διαφρων
γνωµοδοτικν φορων που θα επικουρον την Επιτροπ
κατ την υλοποηση του πµπτου προγρµµατοr πλαισου.
4.
Ερευνητικr φοραr απ το Ισραλ µπορε να εναι
συντονιστr ργου µε τουr διουr ρουr που ισχουν για
ερευνητικοr φορεr εγκατεστηµνουr στην Κοιντητα.
Σµφωνα µε τουr χρηµατοοικονοµικοr κανονισµοr τηr
Κοιντηταr, οι συµβσειr που συνπτονται µε ερευνητικοr
φορεr του Ισραλ  απ ερευνητικοr φορεr του Ισραλ
προβλπουν τη διενργεια επιθεωρσεων και λογιστικν
ελγχων απ την Επιτροπ και το Ελεγκτικ Συνδριο 
υπ την αιγδα τουr. Αναφορικ µε τουr λογιστικοr ελγχουr, µπορον να διενεργονται µε σκοπ τον λεγχο των
εσδων και εξδων ττοιου εδουr φορων, σε συσχετισµ
µε τιr συµβατικr τουr υποχρεσειr απναντι στην Κοιντητα. Μσα σε πνεµα συνεργασαr και αµοιβαου συµφροντοr, οι αρµδιεr ισραηλινr αρχr παρχουν κθε
δυνατ βοθεια που κρνεται αναγκαα  χρσιµη στιr
εκστοτε συνθκεr για τη διενργεια ττοιων ελγχων.
5.
Με την επιφλαξη των διατξεων του ρθρου 5 και
λαµβανοµνων υπψη των αµοιβαων συµφερντων τηr
Κοιντηταr και του Ισραλ, ερευνητικο φορεr εγκατεστηµνοι στην Κοιντητα που συµµετχουν σε ερευνητικ ργα
του Ισραλ στα πλασια προγραµµτων ρευναr και ανπτυξηr χουν τα δια συµβατικ δικαιµατα και υποχρε-
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σειr µε ερευνητικοr φορεr του Ισραλ, σµφωνα µε τα
προβλεπµενα στο παρρτηµα Γ.
6.
Λαµβανοµνων υπψη των αµοιβαων συµφερντων
τηr Κοιντηταr και του Ισραλ, για ερευνητικοr φορεr
τηr Κοιντηταr οι ροι υποβολr και αξιολγησηr προτσεων και ανθεσηr συµβσεων ργων στα πλασια προγραµµτων ρευναr και ανπτυξηr του Ισραλ εναι ισοδναµοι µε τουr αντστοιχουr ρουr για ερευνητικοr φορεr
του Ισραλ, σµφωνα µε τα προβλεπµενα στο παρρτηµα
Γ.
ρθρο 10
Με βση τιr δικr του κανονιστικr ρυθµσειr, κθε µροr
αναλαµβνει να διευκολνει τιr µετακινσειr και τη διανοµ των ερευνητν που συµµετχουν σε δραστηριτητεr
καλυπτµενεr απ την παροσα συµφωνα, στο Ισραλ και
στην Κοιντητα.
ρθρο 11
Τα παραρτµατα Α, Β και Γ αποτελον αναπσπαστο µροr
τηr παροσαr συµφωναr.
ρθρο 12
1.
Η παροσα συµφωνα συνπτεται για το χρονικ
διστηµα ισχοr του πµπτου προγρµµατοr πλαισου.
2.
Με την επιφλαξη τηr παραγρφου 1, καθνα απ τα
δο µρη µπορε να καταγγελλει µονοµερr την παροσα
συµφωνα αρκε να το γνωστοποιε δδεκα µνεr πριν.
ργα και δραστηριτητεr που βρσκονται σε εξλιξη κατ
τη στιγµ καταγγελαr  λξεωr τηr συµφωναr συνεχζονται µχριr του ολοκληρωθον υπ τουr ρουr τηr παροσαr συµφωναr.
3.
Σε περπτωση κατ την οποα η Κοιντητα αποφασσει να αναθεωρσει να  περισστερα κοινοτικ προγρµµατα, η παροσα συµφωνα µπορε να λυθε υπ ρουr που
θα συµφωνηθον απ κοινο. Το Ισραλ ενηµερνεται για
το ακριβr περιεχµενο των αναθεωρηµνων προγραµµτων
σε µα εβδοµδα µετ την γκρισ τουr απ την Κοιντητα. Τα µρη ειδοποιον το να το λλο για ενδεχµενη
πρθεση καταγγελαr τηr συµφωναr, σε να µνα µετ την
κδοση τηr κοινοτικr απφασηr.
4.
Σε περπτωση κατ την οποα η Κοιντητα εγκρνει
νο πολυετr πργραµµα πλασιο ρευναr και ανπτυξηr, η
παροσα συµφωνα µπορε να τεθε υπ επαναδιαπραγµτευση  να ανανεωθε υπ ρουr που θα συµφωνηθον απ
κοινο.
ρθρο 13
Η παροσα συµφωνα εγκρνεται απ τα µρη σµφωνα µε
τιr αντστοιχεr διαδικασεr.
Η παροσα συµφωνα τθεται σε ισχ την ηµρα κατ την
οποα τα µρη γνωστοποιον το να στο λλο τι ολοκληρθηκε η διεκπεραωση των αναγκαων προr τοτο διαδικασιν.
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ρθρο 14

Η παροσα συµφωνα χει εφαρµογ, αφενr, στα εδφη που ισχει η συνθκη για την δρυση τηr
Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και υπ τουr ρουr που καθορζονται στη συνθκη και, αφετρου, στην
επικρτεια του Ισραλ.
ρθρο 15
Η παροσα συµφωνα συντσσεται σε δο ανττυπα στην αγγλικ, γαλλικ, γερµανικ, δανικ,
ελληνικ, ισπανικ, ιταλικ, ολλανδικ, πορτογαλικ, σουηδικ, φινλανδικ και εβραϊκ γλσσα,
λα δε τα κεµενα εναι εξσου αυθεντικ.

Hecho en Bruselas, el tercer día del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que
corresponde al decimoquinto día de adar de cinco mil setecientos cincuenta y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts nitten hundrede nioghalvfems, hvilket svarer til den
femtende adar fem tusind syv hundrede nioghalvtreds.
Geschehen zu Brüssel am dritten März neunzehnhundertneunundneunzig; dieser Tag entspricht
dem fünfzehnten Adar fünftausendsiebenhundertneunundfünfzig.
γινε στιr Βρυξλλεr, την τρτη ηµρα του µηνr Μαρτου του τουr χλια εννιακσια ενενντα
εννα που αντιστοιχε στη δκατη πµπτη ηµρα του µηνr Αδρ του τουr πντε χιλιδεr επτακσια πενντα εννα.
Done at Brussels on the third day of March one thousand nine hundred and ninety-nine, which
corresponds to the fifteenth day of Adar, five thousand seven hundred and fifty nine.
Fait à Bruxelles, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, qui correspond au quinze Adar
de l’année cinq mille sept cent cinquante neuf.
Fatto a Bruxelles, il tre marzo millenovecentonovantanove, corrispondente al quindici Adar
cinquemilasettecentocinquantanove.
Gedaan te Brussel, de derde maart negentienhonderdnegenennegentig, welke datum overeenkomt met de vĳftiende adar vijfduizendzevenhonderdnegenenvĳftig.
Feito em Bruxelas, em três de Março de mil novecentos e noventa e nove, que corresponde ao dia
quinze do mês de Adar de cinco mil setecentos e cinquenta e nove.
Tehty Brysselissä maaliskuun kolmantena päivänä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, mikä vastaa Adarin viidettätoista päivää vuonna viisituhattaseitsemänsataaviisikymmentäyhdeksän.
Undertecknat i Bryssel den tredje mars nittonhundranittionio, vilket motsvarar den femtonde
dagen av Adar femtusensjuhundrafemtionio.
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Por la Comunidad Europea
For det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeisnchaft
Για την Ευρωπαϊκ Κοιντητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
I. Κατοχ, παραχρηση και σκηση δικαιωµτων
1. Οι συµβατικο διακανονισµο που εγκρνονται απ τουr συµµετχοντεr στα πλασια των καννων στουr
οποουr αναφρεται το ρθρο 130 Ι τηr συνθκηr για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr αφορον
ιδιαιτρωr την κατοχ, εκµετλλευση και δηµοσευση των δεδοµνων και τηr πνευµατικr ιδιοκτησαr (ΠΙ)
που εναι προϊν κοινr ρευναr, µε συνεκτµηση των σκοπν τηr κοινr ρευναr, τηr σχετικr συµβολr
των συµµετεχντων, των πλεονεκτηµτων και µειονεκτηµτων τηr κδοσηr αδειν αν επικρτεια  για
συγκεκριµνα πεδα χρσεωr, των υποχρεσεων που απορρουν απ τουr ισχοντεr νµουr, των διαδικασιν διευθτησηr διαφορν και λλων παραµτρων κατ την κρση των συµµετεχντων. Οι συµβατικο
διανονισµο καλπτουν επσηr δικαιµατα και υποχρεσειr, απ πλευρr ΠΙ, που αφορον τυχν ρευνα
παραγµενη απ επισκπτεr ερευνητr, απ πλευρr ΠΙ.
2. Στο πλασιο τηr συµφωναr, και σε ,τι αφορ τη συµµετοχ στο πµπτο πργραµµα πλασιο, η εκµετλλευση των πληροφοριν και τηr ΠΙ θα γνεται προr φελοr των αµοιβαων συµφερντων τηr Κοιντηταr
και του Ισραλ, εν θα υπρχουν ανλογεr προβλψειr και στουr συµβατικοr διακανονισµοr.
3. ∆εδοµνα και ΠΙ που εναι προϊν κοινr ρευναr και που δεν καλπτονται απ τουr συµβατικοr
διακανονισµοr παραχωρονται σµφωνα µε τιr αρχr που περιγρφονται στουr συµβατικοr διακανονισµοr, συµπεριλαµβανοµνηr τηr διευθτησηr διαφορν. ταν δεν λαµβνεται δεσµευτικ απφαση µε τη
βοθεια µεθδου επλυσηr διαφορν κοινr επιλογr των συµµετεχντων, δεδοµνα και ΠΙ θα ανκουν
απ κοινο σε λουr τουr συντελεστr τηr κοινr ρευναr τηr οποαr εναι προϊν. Εν δεν υπρξει
συµφωνα σχετικ µε την εκµετλλευση, κθε ενδιαφερµενοr για τον οποο χει εφαρµογ η παροσα
διταξη χει δικαωµα να εκµεταλλεεται εµπορικ τα δεδοµνα και την ΠΙ για λογαριασµ του και χωρr
γεωγραφικοr περιορισµοr.
4. Κθε µροr µεριµν στε το λλο µροr και οι συµµετχοντεr αυτο να απολαουν των δικαιωµτων ΠΙ
τα οποα παραχωρονται σµφωνα µε τιr αρχr που εκτθενται στο σηµεο του παρντοr παραρτµατοr.
5. Χωρr να θγονται οι ροι του ανταγωνισµο σε πεδα που καλπτονται απ την παροσα συµφωνα, κθε
µροr µεριµν στε τα δικαιµατα που αποκτνται στο πλασιο τηr παροσαr συµφωναr και των
σχετικν διακανονισµν να ασκονται κατ τρπο στε να προωθονται ιδιαιτρωr:
i) η διδοση και εκµετλλευση των δεδοµνων που παργονται, γνονται γνωστ  διατθενται µε λλο
τρπο, στα πλασια τηr συµφωναr·
ii) η θσπιση και εφαρµογ διεθνν προτπων.
II. ∆ιεθνεr συµβσειr
Η ΠΙ που ανκει στα µρη  σε σουr τα απαρτζουν αντιµετωπζονται σµφωνα µε σχετικr διεθνεr
συµβσειr, µεταξ των οποων η συµφωνα TRIPS (εµπορικr πτυχr των δικαιωµτων πνευµατικr ιδιοκτησαr)/ΓΣ∆Ε-ΠΟΕ, η σµβαση τηr Βρνηr (πρξη των Παρισων/1971) και η σµβαση των Παρισων (πρξη
τηr Στοκχλµηr/1967).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜVΩΝΙΑΣ
1.

Προσδιορισµr τηr χρηµατοδοτικr συµµετοχr

1.1. Το συντοµτερο δυνατν, και το αργτερο ωr την 1η Σεπτεµβρου κθε οικονοµικο τουr, η Επιτροπ των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων κοινοποιε στο Ισραλ, µαζ µε λλα συναφ δεδοµνα, τα ποσ που περιγρφονται
στη συνχεια, και ενηµερνει σχετικ την επιτροπ ρευναr ΕΚ-Ισραλ:
α) το ψοr των πιστσεων υποχρεσεων, στην κατσταση δαπανν του προσχεδου προϋπολογισµο των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων η οποα αντιστοιχε στο πµπτο πργραµµα πλασιο·
β) το κατ’ εκτµηση ψοr τηr συµµετοχr που προκπτει απ το προσχδιο προϋπολογισµο, τα οποο
αντιστοιχε στη συµµετοχ του Ισραλ στο πµπτο πργραµµα πλασιο.
Παρ’ λα αυτ, προr διευκλυνση των εσωτερικν δηµοσιονοµικν διαδικασιν, οι υπηρεσεr τηr Επιτροπr
παρχουν αντστοιχα ενδεικτικ ποσ το αργτερο στιr 30 Μαου κθε τουr.
1.2. Μλιr εγκριθε ο γενικr προϋπολογισµr, η Επιτροπ κοινοποιε στο Ισραλ τα ανωτρω ποσ στην
κατσταση δαπανν που αντιστοιχε στη συµµετοχ του Ισραλ.
2.

∆ιαδικασεr πληρωµr

2.1. Το αργτερο την 1η Ιανουαρου και στιr 15 Ιουνου κθε οικονοµικο τουr, η Επιτροπ δηµοσιεει
πρσκληση υποβολr προσφορν εκ µρουr του Ισραλ στα πλασια τηr συµµετοχr του στην παροσα
συµφωνα. Οι σχετικr προσκλσειr αφορον:
— την καταβολ των ξι δωδεκτων τηr συµµετοχr του Ισραλ το αργτερο µχρι τιr 20 Ιανουαρου·
— την καταβολ των ξι δωδεκτων που υπολεπονται το αργτερο µχρι τιr 15 Ιουλου.
Τα ξι δωδκατα τα καταβλητα το αργτερο µχρι 20 Ιανουαρου υπολογζονται βσει του ποσο που
αναγρφεται στην κατσταση εσδων του προσχεδου προϋπολογισµο: οριστικ τακτοποηση θα γνει µε
την πληρωµ και του υπλοιπου ποσο, καταβλητου το αργτερο µχρι τιr 15 Ιουλου.
2.2. Για το πρτο τοr εφαρµογr τηr παροσαr συµφωναr, και µσα σε 30 ηµρεr αφτου τεθε σε ισχ, η
Επιτροπ δηµοσιεει µια πρτη πρσκληση υποβολr προσφορν συµµετοχr. Εν η πρσκληση αυτ
δηµοσιευτε µετ τιr 15 Ιουνου, προβλπει την καταβολ δδεκα δωδεκτων τηr συµµετοχr του Ισραλ
εντr 30 ηµερν, υπολογιζµενηr βσει του ποσο που αναγρφεται στην κατσταση εσδων του προϋπολογισµο.
2.3. Η συµµετοχ του Ισραλ αναγρφεται και καταβλλεται σε ευρ.
2.4. Το Ισραλ καταβλλει τη συµµετοχ του στα πλασια τηr παροσαr συµφωναr µε βση το χρονοδιγραµµα
των σηµεων 2.1 και 2.2. Τυχν καθυστρηση στην πληρωµ συνεπγεται επιβρυνση µε τκουr, που
υπολογζονται βσει του διατραπεζικο επιτοκου δανεισµο για συναλλαγr σε ευρ, οριζοµνου απ την
ISDA (International Swap Dealers’Association) στη σελδα ISDA του Reuters. Το επιτκιο αυτ προσαυξνεται κατ 1,5 % για κθε µνα καθυστρησηr. Εντοτοιr, οι τκοι οφελονται µνον εν η καθυστρηση
πληρωµr τηr συµµετοχr υπερβανει τιr 30 ηµρεr µε βση τα προβλεπµενα στα σηµεα 2.1 και 2.2.
2.5. Τα ξοδα µετακνησηr αντιπροσπων και εµπειρογνωµνων του Ισραλ για συµµετοχ στιr εργασεr των
επιτροπν των ρθρων 8 και 9 τηr παροσαr συµφωναr, καθr και στα πλασια υλοποησηr του πµπτου
προγρµµατοr πλαισου, αποδδονται απ την Επιτροπ πνω στην δια βση και σµφωνα µε τιr διαδικασεr που εφαρµζονται σµερα για αντιπροσπουr και εµπειρογνµονεr των κρατν µελν τηr Ευρωπαϊκr
νωσηr.
3.

ροι υλοποησηr

3.1. Η χρηµατοδοτικ συµµετοχ του Ισραλ στο πµπτο πργραµµα πλασιο σµφωνα µε το ρθρο 7 τηr
παροσαr συµφωναr παραµνει κανονικ αµετβλητη για το εκστοτε οικονοµικ τοr.
3.2. Κατ τη στιγµ κλεισµατοr των λογαριασµν που αφορον το οικονοµικ τοr (n), και στο πλασιο
κατρτισηr του λογαριασµο εσδων και εξδων, η Επιτροπ προχωρε σε τακτοποηση των λογαριασµν σε
,τι αφορ τη συµµετοχ του Ισραλ, λαµβνονταr υπψη τυχν αλλαγr που επλθαν λγω µεταβιβσεων,
διαγραφν, µεταφορν υπολοπων, ρσηr οφειλν  µε συµπληρωµατικοr και διορθωτικοr προϋπολογισµοr κατ τη διρκεια του οικονοµικο τουr. Η τακτοποηση αυτ γνεται µε τη δετερη πληρωµ τηr
συµµετοχr για το τοr n + 1. Περαιτρω τακτοποισειr θα γνονται κθε χρνο µχρι τον Ιολιο του 2006.
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Τα ποσ που καταβλλει το Ισραλ πιστνονται στα κοινοτικ προγρµµατα ωr σοδα του προϋπολογισµο
καταχωριζµενα στο κατλληλο κονδλιο στην κατσταση εσδων του γενικο προϋπολογισµο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Ο δηµοσιονοµικr κανονισµr που χει εφαρµογ για τον γενικ προϋπολογισµ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων εφαρµζεται και στη διαχεριση των πιστσεων.
4.

Ενηµρωση
Το αργτερο µχρι τιr 31 Μαου του εκστοτε οικονοµικο τουr (n + 1) καταρτζεται και αποστλλεται στο
Ισραλ για ενηµρωση η κατσταση πιστσεων για το πµπτο πργραµµα πλασιο σε συσχετιµ µε το
προηγοµενο οικονοµικ τοr (n), σµφωνα µε τη διταξη του λογαριασµο εσδων και εξδων τηr
Επιτροπr.

27. 3. 1999

27. 3. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
1. Η συµµετοχ ερευνητικν φορων εγκατεστηµνων στην Κοιντητα σε προγρµµατα ρευναr και ανπτυξηr
του Ισραλ απαιτε την κοιν συµµετοχ ενr τουλχιστον ερευνητικο φορα του Ισραλ. Προτσειr
συµµετοχr υποβλλονται απ κοινο µε ερευνητικοr φορεr του Ισραλ.
2. Τα δικαιµατα και οι υποχρεσειr ερευνητικν εγκατεστηµνων στην Κοιντητα που συµµετχουν σε ερευνητικ ργα του Ισραλ στα πλασια προγραµµτων ρευναr και ανπτυξηr, καθr και οι ροι υποβολr και
αξιολγησηr προτσεων και σναψηr συµβσεων ττοιων ργων υπκεινται στουr νµουr, τιr κανονιστικr
ρυθµσειr και τιr κυβερνητικr κατευθυντριεr που διπουν τα προγρµµατα ρευναr και ανπτυξηr του Ισραλ
(και κατ περπτωση σε περιορισµοr σχετικοr µε την εθνικ ασφλεια), πωr εφαρµζονται για συµµετχοντεr απ το Ισραλ και µε ιστιµη µεταχεριση, λαµβανοµνηr υπψη τηr φσεωr τηr συνεργασαr Ισραλ και
Κοιντηταr στο υπψη πεδο.
3. Ανλογα µε τη φση του ργου, οι προτσειr υποβλλονται:
i) Στο γραφεο του επικεφαλr ειδικο επιστµονα του υπουργεου βοιµηχαναr και εµπορου για κοιν ργα
βιοµηχανικr ρευναr και ανπτυξηr µε ισραηλινr εταιρεεr. ∆εν υπρχουν προκαθορισµνα πεδα σ’ αυτ
το πργραµµα ρευναr και ανπτυξηr. Κοινr προτσειr ργου µπορον να υποβλλονται σε οποιοδποτε
πεδο βιοµηχανικr ρευναr και ανπτυξηr. Επιπλον, για το πργραµµα Magnet, µπορον να υποβλλονται απ ισραηλινr εταιρεεr προτσειr για συνεργασα µε ερευνητικοr φορεr εγκατεστηµνου στην
Κοιντητα. Για µια ττοια συνεγασα απαιτεται η συγκατθεση τηr σχετικr κοινοπραξαr και των
υπευθνων διαχερισηr του Magnet·
ii) στο υπουργεο θετικν επιστηµν, για στρατηγικ ρευνα στουr κλδουr τηr ηλεκτροοπτικr, µικροηλεκτρονικr, βιοτεχνολογαr, τεχνολογαr των πληροφοριν προηγµνων υλικν και στα πεδα διαχερισηr
του περιβλλοντοr και του νερο·
iii) στο γραφεο του επικεφαλr ειδικο επιστµονα του υπουργεου γεωργαr ταµεο για την προθηση τηr
γεωργικr ρευναr·
iv) στο γραφεο του επικεφαλr ειδικο επιστµονα του υπουργεου ργων υποδοµr/ανπτυξη τηr υποδοµr
στον τοµα τηr ενργειαr και των γεωεπιστηµν·
v) στο γραφεο του επικεφαλr ειδικο επιστµονα του υπουργεου υγεαr/ιατρικ ρευνα.
Το Ισραλ ενηµερνει τακτικ την Κοιντητα και τουr ερευνητικοr φορεr του Ισραλ για τα τρχοντα
προγρµµατα τηr χραr και για τιr ευκαιρεr συµµετοχr ερευνητικν φορων εγκατεστηµνων στην Κοιντητα.
4. Συµβατικο διακανονισµο µεταξ ερευνητικν φορων εγκατεστηµνων στην Κοιντητα και αντστοιχων
ισραηλινν φορων /και ερευνητικν φορων εγκατεστηµνων στην Κοιντητα και ισραηλινν κυβερνητικν
οργανισµν λαµβνουν υπψη τιr διατξειr του παρντοr παραρτµατοr.
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Κοιν δλωση
Με την ευκαιρα τηr υπογραφr τηr συµφωναr επιστηµονικr και τεχνικr συνεργασαr µεταξ τηr
Ευρωπαϊκr Κοιντηταr και του Κρτουr του Ισραλ, επιβεβαινουµε µε την παροσα δλωση τι η
µνεα στο σηµεο Ι, 1, του παραρτµατοr Α των καννων στουr οποουr αναφρεται το ρθρο 130 Ι
τηr συνθκηr για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, εξαρτ τη δυναττητα πρσβασηr
ισραηλινν και κοινοτικν φορων στα αποτελσµατα που εναι προϊν ργων λλων διεθνν
συµφωνιν των οποων εναι µρη ετε η Κοιντητα ετε το Ισραλ, απ τη συγκατθεση των λλων
µερν των εν λγω διεθνν συµφωνιν.

Hecho en Bruselas, el tercer día del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que
corresponde al decimoquinto día de adar de cinco mil setecientos cincuenta y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts nitten hundrede nioghalvfems, hvilket svarer til den
femtende adar fem tusind syv hundrede nioghalvtreds.
Geschehen zu Brüssel am dritten März neunzehnhundertneunundneunzig; dieser Tag entspricht
dem fünfzehnten Adar fünftausendsiebenhundertneunundfünfzig.
γινε στιr Βρυξλλεr, την τρτη ηµρα του µηνr Μαρτου του τουr χλια εννιακσια ενενντα
εννα που αντιστοιχε στη δκατη πµπτη ηµρα του µηνr Αδρ του τουr πντε χιλιδεr επτακσια πενντα εννα.
Done at Brussels on the third day of March one thousand nine hundred and ninety-nine, which
corresponds to the fifteenth day of Adar, five thousand seven hundred and fifty nine.
Fait à Bruxelles, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, qui correspond au quinze Adar
de l’année cinq mille sept cent cinquante neuf.
Fatto a Bruxelles, il tre marzo millenovecentonovantanove, corrispondente al quindici Adar
cinquemilasettecentocinquantanove.
Gedaan te Brussel, de derde maart negentienhonderdnegenennegentig, welke datum overeenkomt met de vĳftiende adar vijfduizendzevenhonderdnegenenvĳftig.
Feito em Bruxelas, em três de Março de mil novecentos e noventa e nove, que corresponde ao dia
quinze do mês de Adar de cinco mil setecentos e cinquenta e nove.
Tehty Brysselissä maaliskuun kolmantena päivänä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, mikä vastaa Adarin viidettätoista päivää vuonna viisituhattaseitsemänsataaviisikymmentäyhdeksän.
Undertecknat i Bryssel den tredje mars nittonhundranittionio, vilket motsvarar den femtonde
dagen av Adar femtusensjuhundrafemtionio.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 13ηr Μαου 1998
σχετικ µε τιr ενισχσειr που χοργησε η Γερµανα στην εταιρεα Herborn und Breitenbach GmbH, πρην Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 1687]
(Το κεµενο στη γερµανικ γλσσα εναι το µνο αυθεντικ)
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/225/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 93 παργραφοr 2 πρτο εδφιο,
τη συµφωνα για τον Ευρωπαϊκ Οικονοµικ Χρο, και
ιδωr το ρθρο 62 παργραφοr 1 στοιχεο α),

Στιr 30 Ιουλου 1996 η Επιτροπ αποφσισε να επεκτενει
τη διαδικασα C 16/95 και προr τιr κρατικr ενισχσειr που
κατεβλθησαν αφτου ελφθη η απφαση να κινηθε η
διαδικασα αυτ, οι οποεr δεν περιλαµβνονταν στην εν
λγω απφαση (3). Οι επενδυτr (Oestmann & Borchert
Industriebeteiligungen GbR) απεσρθησαν απ το σχδιο
περ τα τλη του 1995 και κοινοποιθηκε να νο σχδιο
αναδιρθρωσηr µε πρσθετεr ενισχσειr.

Αφο ζτησε απ τουr ενδιαφερµενουr να υποβλουν τιr
παρατηρσειr τουr σµφωνα µε το προαναφερµενο
ρθρο (1),
Εκτιµνταr τι:
Ι
Στιr 15 Μαρτου 1995 η Επιτροπ αποφσισε, σον αφορ
τιr κρατικr ενισχσειr στην εταιρεα SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH, Magdeburg (SKET SMM),
να κινσει τη διαδικασα που προβλπεται απ το ρθρο 93
παργραφοr 2 τηr συνθκηr ΕΚ (2). Η διαδικασα αυτ
αφοροσε και τιr θυγατρικr εταιρεεr τηr SKET SMM,
δηλαδ την Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH,
Magdeburg (ETM) και τη Drahtziehmaschinenwerk
Grüna GmbH, Chemnitz (DZM). Στη συγκεκριµνη
περπτωση, επρκειτο για ενισχσειr που λαβε η SKET
SMM πριν και κατ τη διρκεια τηr ιδιωτικοποησr τηr
και τηr αναδιρθρωσr τηr. Παλιτερα η SKET SMM εχε
λβει και λλεr ενισχσειr για τιr οποεr δεν εχε φρει
αντρρηση η Επιτροπ (ΝΝ 46/93 και ΝΝ 95/93). Η εν
λγω διαδικασα λαβε τον αριθµ C 16/95.
(1) ΕΕ C 215 τηr 19. 8. 1995, σ. 8.
(2) ΕΕ C 215 τηr 19. 8. 1995, σ. 8 και ΕΕ C 298 τηr 9. 10. 1996,
σ. 2.

Η SKET SMM αναγκστηκε τον Οκτβριο του 1996 να
ζητσει την κνηση τηr διαδικασαr αναγκαστικr εκτλεσηr (πτωχευτικ διαδικασα στα να οµσπονδα κρτη).
Το σχδιο, το οποο απετλεσε αντικεµενο τηr απφασηr
επκτασηr τηr 30r Ιουλου 1996, δεν κατρθωσε να αποκαταστσει τη βιωσιµτητα τηr SKET SMM. Στιr 26 Ιουνου
1997 η Επιτροπ λαβε την οριστικ απορριπτικ απφαση
97/765/ΕΚ (4) σχετικ µε τιr ενισχσειr υπρ τηr SKET
SMM. Η διαδικασα εκτλεσηr δεν αφορ τιr δο θυγατρικr εταιρεεr ETM και DZM, οι οποεr µεταβιβσθηκαν
στο Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). BvS σον οµοσπονδιακr οργανισµr για τιr
εξαιρετικr δαπνεr που συνδονται µε την ενοποηση. Με
την απφαση 97/765/ΕΚ ολοκληρθηκε η διαδικασα C
16/95 µνον σον αφορ το µροr τηr SKET SMM που
αποτελοσε αντικεµενο τηr εκτλεσηr. Κατπιν αυτο, η
διαδικασα C 16/95 χωρστηκε ωr εξr: C 16a/95 για τη
SKET SMM, C 16b/95 για την ETM και C 16c/95 για τη
DZM. Η DZM συγχωνεθηκε το 1995 µε µια δυτικογερµανικ εταιρεα και κτοτε φρει την επωνυµα Herborn &
Breitenbach GmbH, Chemnitz (H&B). Η παροσα απφαση δεν αφορ την H&B.
(3) ΕΕ C 298 τηr 9. 10. 1996, σ. 2.
(4) ΕΕ L 314 τηr 18. 11. 1997, σ. 20.
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Με τιr επιστολr τηr, τηr 13ηr Ιανουαρου 1997 (που πρωτοκολλθηκε στιr 14 Ιανουαρου 1997) και τηr 6ηr Αυγοστου
1997 (που πρωτοκολλθηκε στιr 7 Αυγοστου 1997), η Γερµανα ενηµρωσε την Επιτροπ σχετικ µε τη µεταββαση
τηr H&B και κοινοποσε ενισχσειr υπρ τηr H&B για το
χρονικ διστηµα που διρευσε απ ττε που κινθηκε η
διαδικασα εκτλεσηr τηr SKET SMM. Με τη δετερη επιστολ υπεβλθη και το σχδιο αναδιρθρωσηr, το οποο
ταν προσαρµοσµνο στη να κατσταση τηr H&B. Με
επιστολ στιr 30 Οκτωβρου 1997 (πρωτοκολλθηκε την
δια ηµρα), η Γερµανα γνωστοποησε τουr ρουr τηr σµβασηr ιδιωτικοποησηr τηr H&B καθr και τιr αλλαγr
που γιναν στο σχδιο αναδιρθρωσηr του Αυγοστου του
1997.
II
Η SKET SMM εχε αγορσει, στιr 24 Μαρτου και στιr 12
Απριλου 1995, υπ την καθοδγηση των επενδυτν Oestmann & Borchert Industriebeteiligung GbR (οι οποοι
απεσρθηκαν απ το σχδιο ιδιωτικοποησηr περ τα τλη
του 1995) λα τα εταιρικ µερδια τηr H&B Beteiligungsgesellschaft GmbH και τηr H&B GmbH & Co. KG απ
την Kolbus GmbH & Co. KG. Η εταιρεα αυτ συγχωνεθηκε µε τη θυγατρικ εταιρεα DZM και παρµεινε
µχρι τιr 31 ∆εκεµβρου 1996 ωr θυγατρικ εταιρεα τηr
SKET SMM, µε την επωνυµα H&B. Η µεταββαση τηr
H&B στον BvS γινε µε τη σµβαση τηr 16ηr Ιουνου 1997.
Η H&B µεταβιβστηκε στην κατσταση που βρισκταν
ττε, δηλαδ µε χρη.
Η West Merchant Bank, στην οποα ο BvS ανθεσε την
εξερεση ενr επενδυτ, λαβε µχρι την 1η Μαου 1997,
µετ απ να ανοικτ διαγωνισµ στον οποο λαβαν µροr
112 επιχειρσειr απ ολκληρο τον κσµο, τσσεριr προσφορr. Με δο απ αυτοr τουr τσσεριr προσφροντεr
ξεκνησαν διαπραγµατεσειr και επελγη η καλτερη προσφορ λαµβνονταr υπψη το επιχειρησιακ σχδιο, τιr
εγγυσειr για τη διατρηση των θσεων εργασαr και τα
βασικ οικονοµικ δεδοµνα. Κατ την επιλογ αυτ
εντοτοιr δεν εξετστηκε η λση τηr διλυσηr τηr εταιρεαr, η οποα θα ταν πιθαν λιγτερο δαπανηρ απ’ ,τι η
πληση και η λψη µτρων για την ενσχυση τηr εταιρεαr.
Σµφωνα µε τιr γενικr αρχr που χρησιµοποιε η Επιτροπ
για την εκτµηση των ιδιωτικοποισεων, η ιδιωτικοποηση
τηr H&B συνεπγεται τη χοργηση ενισχσεων (5).
Ο επιλεγµνοr επενδυτr (κ. Henrich) εναι να φυσικ
πρσωπο και διαθτει εµπειρα στον τοµα των µηχανν
παραγωγr καλωδων και εξλαση του σρµατοr. Ο επενδυτr πολησε το 1994 την οικογενειακ του επιχερηση
που παργαγε αυτr τιr µηχανr σε ναν µιλο εταιρειν
χαρτοφυλακου, τον µιλο EIS, χονταr διατελσει επ
τετραετα διευθυντr του οµλου αυτο. Ο κ. Henrich εξακολουθε να εργζεται στον µιλο EIS ο οποοr συµφνησε
να αγοραστε η H&B. Ο επενδυτr αγρασε την H&B στιr
24 Σεπτεµβρου 1997, αναλαµβνονταr κατ’ αρχr το 50 %
τηr διοκησηr και απ την 1η Ιανουαρου του 1998 το
100 %. Θα διατηρσει επσηr τη θση του προδρου του
εποπτικο συµβουλου του τµµατοr Cable & Wire Division του οµλου EIS, στον οποο συµµετχουν τρειr εταιρεεr. Κατ’ αυτν τον τρπο ο επενδυτr συνεισφρει τιr
(5) Βλπε ΧΧΙΙΙ κθεση σχετικ µε την πολιτικ ανταγωνισµο,
1993, σηµεα 402, 403.
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γνσειr του στον τοµα αυτ, καθr και τιr προσωπικr
του γνωριµεr και τιr προοπτικr για συνργεια λων
αυτν.
Η διρθρωση τηr εταιρεαr H&B παρουσιζει την ακλουθη εικνα:
α) Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz (πρην
DZM) µε εταιρικ κεφλαιο να εκατοµµριο γερµανικ µρκα. Η εταιρεα αυτ συµµετχει επσηr και
στην H&B GmbH &Co. KG, Herborn, απασχολε 107
τοµα και ασχολεται µε τον σχεδιασµ, την κατασκευ
και την παραγωγ µηχανν·
β) Herborn & Breitenbach GmbH &Co. KG, Herborn
Hessen, εταιρικ κεφλαιο ξι εκατοµµρια γερµανικ
µρκα, συµπληρωµατικ κεφλαιο 0,1 εκατοµµριο γερµανικ µρκα. Η εταιρεα απασχολε 78 τοµα και
ασχολεται µε το σχεδιασµ, την κατασκευ και την
παραγωγη·
γ) Herborn & Breitenbach Beteiligungs GmbH Unna
Βρεια Ρηνανα Βεστφαλα, η οποα ανκει κατ 100 %
στην Ηerborn & Breitennbach GmbH Ghemnitz.
∆ιαθτει εταιρικ κεφλαιο 0,1 εκατοµµριο γερµανικ
µρκα (η εταιρεα αυτ εναι µια καθαρ εικονικ εταιρεα χωρr επιχειρηµατικ στχο και χωρr προσωπικ).
Η H&Β ασχολεται µε την πληση, την κατασκευ, την
παραγωγ, την εγκατσταση, τη δοκιµ και τη συντρηση
µηχανν εξλασηr σρµατοr και στιr δο δρεr, δηλαδ
στιr πλειr Chemnitz και Herborn. Οι µηχανr αυτr προορζονται για διφορουr βιοµηχανικοr κλδουr, πωr εναι
η αυτοκινητοβιοµηχανα, η χαλυβουργα, η ναυπηγικ, η
κατασκευ κτιρων, η παραγωγ ενργειαr, οι τηλεπικοινωνεr και η παραγωγ λαµπτρων πυρκτωσηr.
Το πργραµµα αναδιρθρωσηr του επενδυτ χει ωr στχο
τη διασφλιση των µεριδων τηr αγορr και τη µεωση του
κστουr παραγωγr. Η H&Β βρισκταν στη φση τηr αναδιρθρωσηr ταν την αγρασε ο επενδυτr, ο οποοr προτθεται να συνεχσει τιr προσπθειεr τηr εταιρεαr συνεισφρονταr τιr δικr του γνωριµεr. Σµφωνα µε το σχδιο:
α) θα διατηρηθον οι δο δρεr (Chemnitz και Herborn).
Προκειµνου µωr να µειωθε το κστοr θα γνει σαφστερη και ορθολογικτερη κατανοµ: ρευνα και ανπτυξη, παραγωγ και συναρµολγηση στο Chemnitz,
διοκηση, πληση και επδειξη στουr πελτεr στη Herborn·
β) θα περιορισθε το φσµα των προϊντων, προκειµνου
να µειωθε το κστοr·
γ) οι µηχανr θα προσαρµοστον στιr ειδικr απαιτσειr
των πελατν (ανπτυξη και κατασκευ)·
δ) θα δοθε µφαση στην εξυπηρτηση των πελατν λγω
του µεγλου αριθµο µεταχειρισµνων µηχανν απ
την DZM και την H&Β·
ε) θα αναπτυχθε η παραγωγ ανταλλακτικν καθr και
οι οµαδικr προσφορr για τον εκσυγχρονισµ και την
επιθερηση των µηχανν·
στ) θα ενισχυθε η υπεργολαβα, την οποα χρησιµοποιε
δη η επιχερηση·
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ζ) θα καταργηθον θσειr εργασαr. Προr το παρν δεν
χει καταργηθε καµα θση εργασαr (186) και χει
δοθε εγγηση να διατηρηθον 150 απ αυτr, εκ των
οποων 90 στη Chemnitz και 60 στη Herborn. Η
εγγηση αυτ χει δοθε για τα επµενα τρα χρνια.
Υπρχει εγγηση για συνχιση τηr παραγωγr στο
Chemnitz για δο χρνια ακµη µε 25 θσειr εργασαr
τουλχιστον. Οι εγγυσειr για τη διατρηση των
θσεων εργασαr προβλπονται απ σχετικ σµβαση,
η οποα περιλαµβνει και ποινικr ρτρεr.
Η H&Β θα πρπει να διασφαλσει τα µερδι τηr στην
αγορ (Γερµανα, Ευρπη, ΚΑΚ, Νοτιανατολικ Ασα και
ΗΠΑ) σε πρτη φση µε τιr γνωριµεr, την εµπειρα και
την τεχνογνωσα που διαθτει ο επενδυτr στον εν λγω
κλδο αλλ και µσω του προγρµµατοr για τη µεωση του
κστουr και την αναδιρθρωση του φσµατοr των
προϊντων. Ο επενδυτr βλπει να προκπτουν σηµαντικ
αποτελσµατα συνργειαr χρη στην συνεργασα µε λλεr
επιχειρσειr (προεδρεει του εποπτικο συµβουλου τηr
Cable & Wire Division του οµλου EIS).
Τα προηγοµενα χρνια γιναν επενδσειr για την ανακανιση των υφισταµνων κτιρων και για τον εκσυγχρονισµ
των τεχνικν εγκαταστσεων (16,5 εκατ. γερµανικ
µρκα). Για τα προσεχ τη ο επενδυτr εγγυται τη πραγµατοποηση επενδσεων ψουr 0,5 εκατ. γερµανικν
µρκων ετησωr περπου επ να διστηµα τριν ετν (συµβατικr ποινικr ρτρεr).
Σµφωνα µε τιr τελευταεr προβλψειr σον αφορ τον
κκλο εργασιν, η επιχερηση θα αρχσει να δηµιουργε
κρδη πριν την επιβολ των φρων [ . . . ] (6) απ το 1999.
ΙΙΙ
Η H&B παρµεινε µχρι το 1997 στην εταιρεα SKET και
λαβε πολλr φορr ενισχσειr αναδιρθρωσηr. Εναι γεγονr τι οι δυσκολεr που αντιµετπισε η SKET SMM, οι
οποεr οδγησαν στην διαδικασα εκτλεσηr, καθυστρησαν
την αναδιρθρωση τηr H&B.
Οι ενισχσειr προr την H&B χορηγθηκαν στο πλασιο
διαδοχικν προγραµµτων αναδιρθρωσηr. Η H&B ανκε
στην εταιρεα SKET και τα σχδια προβλεπαν την αναδιρθρωση ολκληρου του οµλου. Μετ τη µεταββαση τηr
εταιρεαr στον BvS, κατ συνπεια το χωρισµ τηr απ τον
µιλο, τα σχδια αυτ αφοροσαν ειδικτερα την H&B.
Ττε εξετσθηκε για πρτη φορ το ενδεχµενο τηr
πλησηr των επιµρουr εταιρειν. Τρα πλον η H&B χει
ιδιωτικοποιηθε και η Επιτροπ εξτασε να προσαρµοσµνο απ τον επενδυτ σχδιο αναδιρθρωσηr (βλπε
κεφλαιο ΙΙ) µε να βασικ χρηµατοοικονοµικ δεδοµνα.
Για λγουr µεγαλτερηr διαφνειαr, θα αναφερεθον µνο
τα χρηµατοοικονοµικ µτρα τα οποα εκτελστηκαν κατ
το παρελθν  τα οποα προβλπονται απ το ισχον σχδιο ιδιωτικοποησηr (7). Πρκειται για τα ακλουθα µτρα:
1. 1990/91: χοργηση αποζηµισεων απλυσηr (κοινωνικ
πργραµµα) ψουr 1,4 εκατ. γερµανικν µρκων·
2. 1993: 26,5 εκατ. γερµανικ µρκα που αφορον τοκα
δνεια και παρατηση απ απαιτσειr, εκ των οποων:
(6) Τµµατα τον παρντοr κειµνου διατυπθηκαν κατ τρπο
στε να εξασφαλζουν την µη διδοση εµπιστευτικν πληροφοριν· τα εν λγω τµµατα περιβλλονται απ αγκλεr και
σηµεινονται µε αστερσκο.
(7) Βλπε υποσηµεισειr 1 και 2.
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α) χοργηση τοκων δανεων απ το BvS για το συµψηφισµ παλιν δανεων απ την περοδο πριν την 1η
Ιουλου 1990, ψουr 13,9 εκατ. γερµανικν µρκων·
β) να δετερο δνειο απ το BvS για την εξφληση
παλιν δανεων απ την περοδο 1η Ιουλου 1990,
ψουr 5,4 εκατ. γερµανικν µρκων·
γ) τοκα δνεια του BvS για τον συµψηφισµ των
τκων των παλιν δανεων, ψουr 1,7 εκατ. γερµανικν µρκων·
δ) παρατηση απ απαιτσειr σε σχση µε την
εξφληση συµψηφιστικν χρεν, ψουr 4,6 εκατ.
γερµανικν µρκων·
ε) παρατηση απ τκουr ψουr 0,9 εκατ. γερµανικν
µρκων σε σχση µε αυτ τα χρη.
Οι πιστσειr αυτr και η παρατηση απ την απατηση
επιστροφr τουr (26,5 εκατ. γερµανικ µρκα) µετετρπησαν στιr 31 ∆εκεµβρου 1994 σε επιδοτσειr (15,9
εκατ. γερµανικ µρκα) και αποθεµατικ κεφλαια (5,6
εκατ. γερµανικ µρκα συν 5 εκατ. γερµανικ µρκα)
µσω τηr SKET SMM.
3. 1996: 11 εκατ. γερµανικ µρκα για δνεια χρη στα
οποα χορηγθηκαν:
α) να δνειο ψουr 3,2 εκατ. γερµανικν µρκων για
τον συµψηφισµ παλιν χρεν (απ την περοδο
πριν την 1η Ιουλου 1990) µσω τηr SKET SMM. Ο
BvS θα πληρσει αυτ το ποσ στο διχειριστ τηr
πρωχευτικr περιουσαr·
β) δνεια ψουr 5,4 εκατ. γερµανικν µρκων τηr BvS
(2,2 εκατ. γερµανικ µρκα για τη χρηµατοδτηση
διφορων ργων µσω τηr SKET SMM (ο BvS θα τα
επιστρψει στο διαχειριστ τηr πτωχευτικr περιουσαr), 2,1 εκατ. γερµανικν µρκων για τη διατρηση
τηr ρευσττηταr και 1,1 εκατ. γερµανικν µρκων
για την εξφληση χρεν προr τουr προµηθευτr) και
γ) αντικαταστθηκε εκ µρουr του BvS µια προκαταβολ ενr πελτη ψουr 2,4 εκατ. γερµανικν
µρκων, που κατ λθοr πληρθηκε στη SKET
SMM, απ να τοκο δνειο µετοχν.
Κατ τα τλη του 1996 τα χρη τηr Η&B ανερχνταν σε
38,9 εκατ. γερµανικ µρκα (τα 26,5 εκατ. γερµανικ
µρκα αφοροσαν δνεια, τα οποα µετετρπησαν σε µη
επιστρεπτεr επιδοτσειr, τα 11 εκατ. γερµανικ µρκα
αφοροσαν δνεια, τα 1,4 εκατ. γερµανικ µρκα
αποζηµισειr απλυσηr). Στο ποσ αυτ προστθεται
και το ποσ των τριτεγγυσεων ψουr 15 εκατ. γερµανικν µρκων υπ τουr ακλουθουr ρουr: 0,25 % αν
εξµηνο (1η Ιανουαρου και 1η Ιουλου), που υπολογζεται µε βση το κεφλαιο που χοργησε ο BvS, καθr
και 0,5 % επ των ποσν που παρακρατε η τρπεζα και
του υπ ρουr χορηγηθντοr ενr πιστο ποσο ψουr
1,377 εκατ. γερµανικν µρκων.
4. 1997: ιδιωτικοποηση (ροι τηr σµβασηr ιδιωτικοποησηr)
Ο BvS απαλλσει την H&B απ λα τα παλι χρη και
χορηγε επιδοτσειr για την ολοκλρωση τηr αναδιρθρωσηr.
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α) Υποχρεσειr του πωλητ (BvS):
i) παρατηση απ τιr απαιτσειr σε σχση µε τα
δνεια ψουr 11 εκατ. γερµανικν µρκων
(µετατροπ σε µη επιστρεπτr επιδοτσειr)·
ii) παρατηση απ τιr απαιτσειr σχετικ µε το
δνειο µετχων ψουr 3 εκατ. γερµανικν
µρκων, το οποο χορηγθηκε το 1997 (ωr συνπεια τηr κνησηr τηr πτωχευτικr διαδικασαr
τηr SKET SMM)·
iii) χοργηση µιαr µη επιστρεπταr επιδτησηr
ψουr 4 εκατ. γερµανικν µρκων για την αναδιρθρωση (δο δσειr ψουr 2 εκατ. γερµανικν µρκων την 1η Ιανουαρου 1998 και στιr
30 Ιουνου 1998), τη διατρηση τηr ρευσττηταr
και τη χρηµατοδτηση των επενδσεων·
iv) συµµετοχ στιr δαπνεr για την εξφληση
παλιν χρεν (απ την περοδο πριν την 1η Ιουλου 1992) τα οποα υπερβανουν τα 2 εκατ. γερµανικ µρκα µχρι ενr ποσο ψουr 4 εκατ.
γερµανικν µρκων κατ’ αντατο ριο·
v) ανληψη τηr υποχρωσηr εξφλησηr φορολογικν οφειλν, ψουr 0,3 εκατ. γερµανικν
µρκων.
β) Υποχρεσειr του επενδυτ:
i) τιµ αγορr, ψουr 0,25 εκατ. γερµανικν
µρκων·
ii) ανληψη των χρησιµοποιηµνων τριτεγγυσεων,
ψουr 3,3 εκατ. γερµανικν µρκων και
χοργηση τριτεγγυσεων συνολικο ψουr 9
εκατ. γερµανικν µρκων·
iii) ανληψη µιαr αµετκλητηr και απεριριστηr
εγγησηr αυτοφειλr ψουr 3 εκατ. γερµανικν
µρκων υπρ του BvS. Η εγγηση αυτ µεινεται απ τιr 30 Αυγοστου 1998 κατ 0,5 εκατ.
γερµανικ µρκα ετησωr, στο βαθµ που ο αγοραστr εκπληρνει τιr συµβατικr του υποχρεσειr·
iv) ανληψη τηr υποχρωσηr εξφλησηr παλιν
χρεν µχρι ενr ποσο ψουr 2 εκατ. γερµανικν µρκων (µετ απ αυτ το ριο αναλαµβνει ο BvS το 80 % των δαπανν µχρι ενr
ποσο ψουr 4 εκατ. γερµανικν µρκων κατ’
αντατο ριο)·
v) συµβατικr εγγυσειr µε ποινικ ρτρα: πραγµατοποηση επενδσεων ψουr 1,5 εκατ. γερµανικν µρκων µχρι τιr 30 Ιουνου 2000,
διατρηση των θσεων εργασαr στο Chemitz
(90 τοµα για περοδο τριν ετν) καθr και
διατρηση τηr παραγωγr στο Chemnitz µε την
εγγηση για διατρηση 25 θσεων εργασαr επ
δο τη ακµη·
vi) ο επενδυτr  οι εταιρεεr H&B GmbH και η
H&B GmbH & Co. KG χουν αναλβει την
υποχρωση να µην κνουν καµα διανοµ
κερδν  απληψη απ το ταµεο (φανερ 
συγκαλυµµνη) µχρι τιr 2 ∆εκεµβρου του τουr
2002.
IV
Στο πλασιο τηr διαδικασαr C 16/95 διαβιβστηκαν στην
Επιτροπ οι παρατηρσειr τρτων, εκ των οποων οι
παρατηρσειr ενr γερµανο ανταγωνιστ αφοροσαν
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µεσα την H&B. Οι παρατηρσειr του εν λγω ανταγωνιστ αφοροσαν µεσα την αγορ τηr H&B απ τη SKET
SMM, καθτι ενδιαφερταν και ο διοr για την αγορ
αυτr τηr εταιρεαr, καθr και την πληση προϊντων
µσω τηr H&B, σε τιµr προφανr χαµηλτερεr απ τιr
τιµr τηr αγορr.
Οι παρατηρσειr αυτr κοινοποιθηκαν στη Γερµανα µε
την επιστολ τηr 19ηr Νοεµβρου 1996. Η Γερµανα
απντησε µε επιστολ τηr στιr 6 Ιανουαρου 1997 (πρωτοκολλθηκε στιr 7 Ιανουαρου 1997 και λαβε τον αριθµ
πρωτοκλλου Α/30033) σχετικ µε την H&B δνονταr
λεπτοµερεr εξηγσειr. Ο εν λγω γερµανr ανταγωνιστr
εχε δη απ το 1995 καταγγελει στην Επιτροπ µσω ενr
δικηγρου τι η DZM κανε ντµπιγκ. Οι γερµανικr αρχr
µωr εχαν απ ττε αποδεξει τι ο εν λγω ανταγωνιστr
εχε καλ θση στην αγορ και τι οι τιµr τηr DZM δεν
ταν χαµηλτερεr απ τιr τιµr που σχυαν στην αγορ.
σον αφορ την αγορ τηr H&B απ τη SKET SMM και
τιr προθσειr αγορr του εν λγω ανταγωνιστ, οι οποεr
υποτθεται τι δεν ελφθησαν υπψη, προκειµνου να ευνοηθε η SKET SMM, η Γερµανα διευκρνισε τι ο εν λγω
ανταγωνιστr δεν εχε αποκλεισθε απ τιr διαπραγµατεσειr ιδιωτικοποησηr αλλ τι εχε ο διοr παραιτηθε.
V
Οι ενισχσειr προr τη DZM και στην H&B ρχισαν να
χορηγονται απ το 1991. Πρκειται για ενισχσειr οι
οποεr χορηγθηκαν επ σο διστηµα σχυαν οι κανονισµο περ ιδιωτικοποισεων («Treuhandregelungen») (ΝΝ
108/91, Ε 15/92 και Ν 768/94). Οι κανονισµο περ ιδιωτικοποισεων ληξαν την 1η Ιανουαρου 1996. Στο πλασιο
αυτ των κανονισµν η χρηµατοδτηση των επιχειρσεων
εξασφαλιζταν απ την Treuhandanstalt (υπηρεσα ιδιωτικοποισεων), στο βαθµ που ετηροντο ορισµνεr οριακr
τιµr σον αφορ την αριθµ των εργαζοµνων και το ψοr
των λαµβανµενων ενισχσεων. Η DZM και κατ συνπεια
και η H&B ωr θυγατρικ εταιρεα τηr SKET SMM δεν
διπονταν απ αυτοr τουr κανονισµοr, επειδ η SKET
SMM υπερβαινε τα ρια σον αφορ τον αριθµ των
απασχολοµενων και τα ποσ των ενισχσεων. Οπτε οι
ενισχσειr που χορηγθηκαν σε αυτr τιr εταιρεεr θα
πρεπε να κοινοποιηθον στην Επιτροπ και να ελεγχθον
απ αυτ. Συνεπr, οι ενισχσειr που χορηγθηκαν σε
αυτr τιr εταιρεεr θα πρεπε να κοινοποιηθον ξεχωριστ
στην Επιτροπ και να ελεγχθον απ αυτ.
Οι χορηγηθεσεr  προβλεπµενεr ενισχσειr (βλπε κεφλαιο ΙΙΙ) ανρχονται σε 50,2 εκατ. γερµανικ µρκα. Εξλλου, ο BvS χει χορηγσει τριτεγγυσειr για τη χρηµατοδτηση τηr λειτουργαr, οι οποεr χουν χρησιµοποιηθε
µχρι ενr ποσο ψουr 3,3 εκατ. γερµανικν µρκων.
Τα 28,2 εκατ. DEM του παραπνω ποσο δεν θα πρπει να
θεωρονται ωr κρατικr ενισχσειr κατ την ννοια του
ρθρου 92 παργραφοr 1 τηr συνθκηr ΕΚ σµφωνα µε
τουr κανονισµοr ιδιωτικοποησηr. Πρκειται για να ποσ
24,2 εκατ. γερµανικν µρκων µε στχο την εξφληση
παλιν χρεν και για να ποσ ψουr 4 εκατ. γερµανικν
µρκων κατ’ αντατο ριο για τιr δαπνεr εξφλησηr
παλιν χρεν.
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Τα υπ εξταση ποσ τηr ενσχυσηr ανρχονται σε 22 εκατ.
γερµανικ µρκα. Το ποσ αυτ αναλεται ωr εξr:
α) 1,4 εκατ. γερµανικ µρκα για αποζηµισειr απλυσηr
κατ τα τη 1990/91 (χρηµατοδτηση του κοινωνικο
προγρµµατοr)·
β) 5,5 εκατ. γερµανικ µρκα για την παρατηση απ
απαιτσειr επσηr σε σχση µε συµψηφιστικ χρη
(λαµβανοµνων και των τκων κατ το τοr 1993)·
γ) 7,8 εκατ. γερµανικ µρκα για δνεια κατ το τοr
1996, τα οποα µετετρπησαν σε µη επιστρεπτεr επιδοτσειr,
δ) 3 εκατ. γερµανικ µρκα για δνεια µε στχο τη συνχιση τηr λειτουργαr κατ το 1997, τα οποα µετετρπησαν σε µη επιστρεπτεr επιδοτσειr, κατ τη
διρκεια τηr ιδιωτικοποησηr·
ε) 4 εκατ. γερµανικ µρκα για µη επιστρεπτεr επιδοτσειr αναδιρθρωσηr κατ το τοr 1997·
στ) 0,3 εκατ. γερµανικ µρκα για την εξφληση φορολογικν οφειλν.
Στο ποσ αυτ προστθενται και οι τριτεγγυσειr που
χοργησε ο BvS (χορηγθηκαν 15 εκατ. γερµανικ µρκα,
εκ των οποων χουν ληφθε τα 3,3 εκατ. γερµανικ µρκα).
Οι κοινοποιηθεσεr ενισχσειr υπρ τηr DZM και τηr H&B
προορζονται για την αναδιρθρωση τηr εταιρεαr και θα
πρπει να πληρον τα κριτρια που αναφρονται στο
σηµεο 3.2 των κοινοτικν κατευθυντριων γραµµν περ
των κρατικν ενισχσεων που χορηγονται µε στχο τη
δισωση και την αναδιρθρωση προβληµατικν επιχειρσεων (8).
Το µεγαλτερο µροr των εν λγω ενισχσεων εχε χορηγηθε (χοργηση δανεων) τον καιρ που η DZM καθr
και η H&B ανκαν στον µιλο SKET, που εναι ναr απ
τουr µεγαλτερουr βιοµηχανικοr οµλουr επιχειρσεων
στο δαφοr των νων οµσπονδων κρατιδων. Τα προβλµατα του οµλου SKET, ο οποοr ταν αδνατον να ιδιωτικοποιηθε εξ αιταr τηr πολπλοκηr διρθρωσr του, και η
επακολουθσασα διαδικασα αναγκαστικr εκτλεσηr επηρασαν αρνητικ τη βιωσιµτητα τηr εταιρεαr DZM
καθr και τηr H&B, η οποα µχρι τα τη 1990 και 1991
ταν επικερδr. Τα αποτελσµατα γιναν αρνητικ το 1992
[ . . . ] (*) στη συνχεια ρχισαν να βελτινονται σιγ - σιγ
και το 1995 γιναν [ . . . ] (*). Κατ το τοr 1996 ξαναγιναν
[ . . . ] (*). ναr απ τουr παργοντεr βελτωσηr των αποτελεσµτων κατ το τοr 1995 ταν προφανr η συγχνευση
τηr DZM µε την H&B. Η επιδενωση των αποτελεσµτων
κατ το 1996 χει σχση µε την εξλιξη τηr SKET SMM, η
οποα οδγησε τελικ, τον Οκτβριο του 1996, στην κνηση
τηr διαδικασαr πτχευσηr. Το γεγονr αυτ συνεπr θα
εξακολουθσει να επηρεζει τα αποτελσµατα τηr H&B
κατ το τοr 1997 (βλπε κεφλαιο ΙΙ).
Κατ τη διρκεια ισχοr του κανονισµο ιδιωτικοποισεων
(«Τreuhandregelungen») η H&B λαβε ενισχσειr κατ τα
τη 1990 και 1991 (χρηµατοδτηση του κοινωνικο προγρµµατοr) και 1993 (παρατηση απ τα συµψηφιστικ
χρη). Οι ενισχσειr αυτr εχαν δοθε µε στχο την ανα(8) ΕΕ C 368 τηr 23. 12. 1994, σ. 12.
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διρθρωση τηr εταιρεαr. Εξλλου, η THA και αργτερα ο
BvS δεν εχαν αρµοδιτητα σον αφορ την οριστικ αναδιρθρωση των επιχειρσεων. Εχαν ωr αποστολ να προετοιµσουν τιr επιχειρσειr για την ιδιωτικοποηση. H οριστικ αναδιρθρωση αποτελοσε καθκον του επενδυτ. Η
ιδιαιτερτητα τηr επιχερησηr εναι τι η µητρικ τηr εταιρεα, η SKET SMM δεν ιδιωτικοποιθηκε µε επιτυχα.
Κατ το διστηµα αυτ η DΖΜ, καθr και η H&B ενσωµατθηκαν στα σχδια αναδιρθρωσηr ολκληρου του οµλου SKET.
Κατ τα τλη του 1995, οι επενδυτr Oestmann & Borchert
απεσρθηκαν απ τα σχδια ιδιωτικοποησηr τηr ΚΕΤ
SMM. Μετ απ αυτ την αποτυχα η εταιρεα συµβολων
Roland Berger ανλαβε να προσαρµσει στη να κατσταση το σχδιο αναδιρθρωσηr του οµλου. Το σχδιο
αυτ εχε ωr στχο την πλρη αναδιρθρωση του οµλου.
Μετ την κνηση τηr διαδικασαr πτχευσηr εναντον τηr
SKET SMM (Οκτβριοr 1996) και την εξαγορ τηr H&B, η
H&B λαβε νεr ενισχσειr. Οι ενισχσειr αυτr εχαν ωr
στχο να επιτρψουν την χρηµατοδτηση των παραγγελιν
οι οποεr εχαν δοθε στην SKET SMM ωr µητρικ εταιρεα, και την εξφληση των δανεων τα οποα εχε χορηγσει η SKET SMM στην H&B. Ο διαχειριστr τηr πτωχευτικr περιουσαr ζτησε τον καιρ που ξεκνησε η πτωχευτικ διαδικασα να συµπεριληφθον τα ποσ αυτ στην
πτωχευτικ περιουσα. Οι ενισχσειr αυτr εξλλου εξασφλισαν στην εταιρεα την απαρατητη ρευσττητα και τηr
επτρεψαν να πληρσει τουr προµηθευτr (βλπε κεφλαιο
ΙΙΙ).
Μετ την µεταββαση τηr ETM και τηr H&B στο BvS, µε
στχο να µην περιληφθον οι δο εταιρεεr στην πτωχευτικ περιουσα, αναθεωρθηκε εκ νου το σχδιο για την
H&B. Η H&B θα πρεπε να ξεπερσει τα προβλµατα που
προκλεσε στη δικ τηr λειτουργα η αναγκαστικ εκτλεση τηr µητρικr τηr εταιρεαr.
Μετ την ιδιωτικοποηση, η Γερµανα κοινοποησε εκ νου
το σχδιο αναδιρθρωσηr πωr το τροποποησε ο επενδυτr, αλλ µε µικρτερα ποσ ενισχσεων απ’ ,τι προηγουµνωr, επειδ ττε δεν ταν σγουρο τι θα συµµετεχε
ιδιτηr επενδυτr.
Ο πρτοr ροr των προαναφερθεισν κατευθυντριων
γραµµν εναι η επεξεργασα ενr σχεδου το οποο µακροπρθεσµα θα κνει εκ νου επικερδ και βισιµη την εταιρεα.
Οι προβλψειr σον αφορ τον κκλο εργασιν και την
εξλιξη του κστουr εναι ενθαρρυντικr και αναµνεται τι
τα αποτελσµατα θα εναι θετικ κατ το 1999. Τα µτρα
αναδιρθρωσηr αφορον την αναδιοργνωση τηr
παραγωγr και την ανακατανοµ των καθηκντων ανµεσα στιr δρεr. Ο επενδυτr συνεισφρει την µεγλη εµπειρα που χει στον κλδο αυτ και τιr γνωριµεr του (κεφλαιο ΙΙ). Η εταιρεα µπορε στο πλασιο του σχεδου να
καλψει λα τα ξοδα. Το σχδιο αναµνεται τι, υπ τουr
προβλεπµενουr ρουr, θα αποκαταστσει τη βιωσιµτητα
τηr εταιρεαr (αναµνεται τι απ το 1999 θα εναι θετικ
το αποτλεσµα πριν τουr φρουr).
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Οι κατευθυντριεr γραµµr προβλπουν επσηr τι οι εταιρεεr οι οποεr δραστηριοποιονται σε κλδουr µε πλεονζουσεr παραγωγικr ικαντητεr θα πρπει να µεισουν την
παραγωγικ τουr ικαντητα ανλογα µε τιr λαµβανµενεr
ενισχσειr.

Η H&B δραστηριοποιεται στον κλδο των µηχανοκατασκευν, συγκεκριµνα παργει µηχανr καλωδων και εξλασηr σρµατοr. Στον κλδο αυτ δεν υπρχουν κποια
δεγµατα για πλεονζουσα παραγωγικ ικαντητα. Μετ
απ µια γενικ φεση που παρουσασε ο κλδοr των µηχανοκατασκευν στην Κοιντητα κατ το τοr 1996, ρχισε
τρα να παρατηρεται µια ανκαµψη (9). Ο κλδοr αυτr
υπστη ριζικ αναδιρθρωση στην Κοιντητα, στη δε Ανατολικ Ευρπη χει αυξηθε η σηµασα του ωr συνπεια τηr
ανκαµψηr που παρατηρθηκε σε διφορα κρτη καθr
και στην Ασα. Οι Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr εξλλου αποτελον µια σηµαντικ αγορ χρη στην ανκαµψη
που παρατηρεται εκε. Οι αγορr για µηχανr παραγωγr
σρµατοr και καλωδων τηr H&B, εκτr απ τη Γερµανα
και την Κοιντητα, εναι οι Ηνωµνεr Πολιτεεr τηr Αµερικr και η Νοτιανατολικ Ασα. H H&B εξλλου
εκπροσωπεται απ παρδοση στιr δυτικοευρωπαϊκr χρεr,
σου υπρχουν δεγµατα οικονοµικr ανκαµψηr. Η H&B
εξλλου ανκει στιr µικρr και µεσαεr επιχειρσειr.

να τρτο κριτριο των κατευθυντριων γραµµν εναι να
υπρχει αναλογα ανµεσα στο κστοr και στο φελοr τηr
αναδιρθρωσηr. Το ψοr των ενισχσεων θα πρπει να
περιοριστε στο µικρτερο δυνατ ποσ που εναι απαρατητο για τη χρηµατοδτηση τηr αναδιρθρωσηr.

Οι ενισχσειr τιr οποεr χει λβει η H&B απ το 1991
χρησιµοποιθηκαν για την χρηµατοδτηση των αναγκν
προκειµνου να µπορσει να συνεχσει τη δραστηριτητ
τηr η εταιρεα. Πρκειται για 22 εκατ. γερµανικ µρκα
συνολικ και για τριτεγγυσειr, οι οποεr χουν χρησιµοποιηθε κατ 3,3 εκατ. γερµανικ µρκα. Κατ το τοr
1996, χρησιµοποιθηκαν για την κλυψη των απαιτσεων
και την εξφληση των χρεν καθr και για την κλυψη
των αναγκν σε ρευστ. Το 1997, χρησιµοποιθηκαν για
την κλυψη τηr απαρατητηr ρευσττηταr προκειµνου να
µπορσει να συνεχισθε η λειτουργα τηr καθr και για
επενδσειr. Το ποσ των 4 εκατπµµυρων Ecu, που αφορ
µη επιστρεπτεr επιδοτσειr, θα χορηγηθε σε δσειr και θα
εκταµιευθε ταν αποδειχθε τι θα χρησιµοποιηθε πργµατι για τον σκοπ για τον οποο χορηγθηκε. Τιr τριτεγγυσειr θα τιr αναλβει ο επενδυτr. Ο BvS θα αναλβει
τιr ενδεχµενεr φορολογικr οφειλr ψουr 0,3 εκατ. γερµανικν µρκων.

Η συνεισφορ του επενδυτ στιr δαπνεr αναδιρθρωσηr
(5,25 εκατ. γερµανικ µρκα στα οποα προστθενται
ακµη 9 εκατ. γερµανικ µρκα ωr τριτεγγυσειr) γνεται
µε τη µορφ τηr πληρωµr τηr τιµr αγορr ψουr 0,25
εκατ. γερµανικν µρκων, τηr ανληψηr µιαr αµετκλητηr
(9) Βλπε «Πανραµα τηr βιοµηχαναr των ΕΚ», 1997, τµοr 2.
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και απεριριστηr συνολικr εγγησηr ψουr 3 εκατ. γερµανικν µρκων, καθr και τηr χρησιµοποιηµνηr εγγησηr
ψουr 3,3 εκατ. γερµανικν µρκων  τηr χοργησηr πρσθετων τριτεγγυσεων (µχρι 9 εκατοµµρια γερµανικ
µρκα συνολικ). Ο επενδυτr, κ. Henrich, εκτr απ την
προσωπικ του δσµευση, συνεισφρει την τερστια εµπειρα του και τιr προσωπικr του γνωριµεr. Επιπλον, χει
εγγυηθε την πραγµατοποηση επενδσεων και τη
διατρηση των θσεων εργασαr και τηr δραr στο Chemnitz.
Οι προαναφερθεσεr κοινοτικr κατευθυντριεr γραµµr
προβλπουν την πλρη αναθερηση του σχεδου αναδιρθρωσηr. ∆ιαφορετικ η Επιτροπ µπορε να λβει µτρα
και να ζητσει την επιστροφ των ενισχσεων. Στο πλασιο
τηr συνεργασαr των γερµανικν αρχν µε την Επιτροπ
σον αφορ τον λεγχο των κρατικν ενισχσεων η Επιτροπ χει λβει τη διαβεβαωση των γερµανικν αρχν
τι θα φροντσουν για την απρσκοπτη εκτλεση των σχεδων. Η Επιτροπ ζητ την υποβολ ετσιων εκθσεων,
προκειµνου να µπορε η δια να ελγχει την υλοποηση
αυτο του σχεδου αναδιρθρωσηr.

VI
Με βση τα προαναφερµενα, Επιτροπ διαπιστνει τι οι
ενισχσειr αναδιρθρωσηr υπρ τηr Drahtziehmaschιnenwerk Gruna Gmbh, bzw και Herborn & Breitenbach
GmbH, Chemnitz, µπορον να θεωρηθον συµβιβσιµεr
µε την κοιν αγορ, στο βαθµ που τηρονται οι κοινοτικr κατευθυντριεr γραµµr για τιr κρατικr ενισχσειr µε
στχο τη δισωση και την αναδιρθρωση προβληµατικν
επιχειρσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Οι κρατικr ενισχσειr που χοργησε η Γερµανα υπρ τηr
Drahtziehmaschinenwerk Gruna Gmbh, η οποα µετονοµσθηκε σε Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz
εναι σµφωνεr µε το ρθρο 92 παργραφοr 3 στοιχεο γ)
τηr συνθκηr ΕΚ και µε το ρθρο 61 παργραφοr 3 στοιχεο γ) τηr συµφωναr ΕΟΧ. Η παροσα απφαση αφορ:
α) τιr αποζηµισειr απλυσηr, ψουr 1,4 εκατ. γερµανικν µρκων για τη χρηµατοδτηση του κοινωνικο
προγρµµατοr·
β) την παρατηση απ τιr απαιτσειr σε σχση µε τα
συµψηφηστικ χρη απ το τοr 1993, ψουr 4,6 εκατ.
γερµανικν µρκων, καθr και τουr ανλογουr
τκουr, ψουr 0,9 εκατ. γερµανικν µρκων·
γ) τα δνεια των µετχων που χορηγθηκαν το 1996 και
µετετρπησαν στη συνχεια σε µη επιστρεπτεr επιδοτσειr, ψουr 7,8 εκατ. γερµανικν µρκων·
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δ) το δνειο που µετετρπη σε επιδτηση καθr και τιr
µη επιστρεπτr επιδοτσειr, ψουr 7 εκατ. γερµανικν
µρκων συνολικ·
ε) την ανληψη τυχν φορολογικν οφειλν, ψουr 0,3
εκατ. γερµανικν µρκων·
στ) τη χοργηση τριεγγυσεων, ψουr 15 εκατ. γερµανικν
µρκων απ τα οποα εχαν χρησιµοποιηθε 3,3 εκατ.
γερµανικ µρκα µχρι την ανληψ τηr απ τον επενδυτ.
ρθρο 2
Σµφωνα µε τιr κατευθυντριεr οδηγεr για την αξιολγηση
των κρατικν ενισχσεων µε στχο τη δισωση των
προβληµατικν επιχειρσεων (1994) η Γερµανα υποβλλει

27. 3. 1999

κθε χρνο λεπτοµερ κθεση σχετικ µε την υλοποηση
του σχεδου αναδιρθρωσηr.
ρθρο 3
Η παροσα απφαση απευθνεται στην Οµοσπονδιακ
∆ηµοκρατα τηr Γερµαναr.
Βρυξλλεr, 13 Μαου 1998.
Για την Επιτροπ
Karel VAN MIERT

Μλοr τηr Επιτροπr

27. 3. 1999
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 1ηr Ιουλου 1998
σχετικ µε τιr ενισχσειr που σχεδιζει να χορηγσει η περιφρεια Friuli Venezia Giulia
στη χαλυβουργικ επιχερηση Servola SpA
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 1941]
(Το κεµενο στην ιταλικ γλσσα εναι το µνο αυθεντικ)
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/226/ΕΚΑΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
νθρακα και Χλυβα,
την απφαση αριθ. 2496/96/ΕΚΑΧ τηr Επιτροπr, τηr 18ηr
∆εκεµβρου 1996, σχετικ µε τη θσπιση κοινοτικν
καννων για τιr ενισχσειr προr τη βιοµηχανα σιδρου και
χλυβα (1), και ιδωr το ρθρο 6 παργραφοr 5,
Αφο κλεσε τουr ενδιαφερµενουr να υποβλουν τιr παρατηρσειr τουr, και λαµβνονονταr υπψη τιr παρατηρσειr
αυτr (2),
Εκτιµνταr τα ακλουθα:
Ι
Με επιστολ τηr 28ηr Ιουνου 1996 η Επιτροπ ενηµρωσε
τιr ιταλικr αρχr για την απφασ τηr να κινσει τη
διαδικασα βσει του ρθρου 6 παργραφοr 4 τηr απφασηr αριθ. 3855/91/ΕΚΑΧ τηr Επιτροπr (πωr τροποποιθηκε την 1η Ιανουαρου 1997 απ την απφαση αριθ.
2496/96/ΕΚΑΧ, στο εξr «κδικαr ενισχσεων») ναντι
µρουr των ενισχσεων που σχεδιζει να χορηγσει η αυτνοµη περιφρεια Friuli Venezia Giulia στη χαλυβουργικ
επιχερηση Servola SpA (στο εξr «Servola»).
Απ τα στοιχεα που διαθτει η Επιτροπ και τα οποα
βασζονται κυρωr στιr πληροφορεr που υπβαλαν οι ιταλικr αρχr, προκπτουν τα ακλουθα:
Κατ’ εφαρµογν του σχεδου περιφερειακο νµου αριθ.
166, που εγκρθηκε απ την περιφερειακ επιτροπ στιr 22
Μαου 1995, η αυτνοµη περιφρεια Friuli Venezia Giulia
επρκειτο να βοηθσει την Sorvola να προσαρµσει τιr
εγκαταστσειr τηr στην Τεργστη προr την ισχουσα
νοµοθεσα περ προστασα του περιβλλοντοr. Η ενσχυση
εχε µορφ εισφορr κεφαλαου ψουr 8,5 δισεκατοµµυρων
ιταλικν λιρν για περιβαλλοντικr επενδσειr αξαr τουλχιστον 37,9 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν. Οι εν λγω
επενδσειr αποσκοποσαν συγκεκριµνα στη συγκρτηση
των εκποµπν καυσαερων και κνεων, την περιστολ του
θορβου και τον καθαρισµ των υδτων.
Αφο ανλυσε τιr κοινοποιηθεσεr ενισχσειr και επενδσειr, η Επιτροπ αποφσισε να κινσει τη διαδικασα του
ρθρου 6 παργραφοr 4 τηr απφασηr αριθ. 3855/91/
ΕΚΑΧ λαµβνονταr υπψη το γεγονr τι µροr των εν
λγω επενδσεων, ψουr περπου 10 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν, οι οποεr, σµφωνα µε τιr υποβληθεσεr
(1) ΕΕ L 338 τηr 28. 12. 1996, σ. 42.
(2) ΕΕ C 273 τηr 19. 9. 1996, σ. 4.

πληροφορεr, προορζονταν για την προστασα του περιβλλοντοr µε λεγχο των εκπεµπµενων κνεων στο εργοστσιο, κατακρµνιση των κνεων στο στδιο µεταφορr του
χυτοσιδρου και καθαρισµ των κδων µεταφορr, αφοροσαν σε µεγλο βαθµ εγκαταστσειr που ρχισαν να
λειτουργον κατ τη διετα 1991-92.
∆εδοµνου τι τα περιβαλλοντικ πρτυπα, για την τρηση
των οποων προορζονταν οι επενδσειr ψουr 10 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν, εχαν θεσπιστε τον Ιολιο του
1990, δεν εχε τηρηθε ο ροr του ρθρου 3 τηr προαναφερθεσαr απφασηr, σµφωνα µε τον οποο µπορον να επιτραπον µνον οι ενισχσειr σε εγκαταστσειr που λειτουργον τουλχιστον δο χρνια πριν απ την ναρξη ισχοr
των εν λγω περιβαλλοντικν προτπων.
Εξλλου, η Επιτροπ εχε σοβαρr αµφιβολεr σχετικ µε
το κατ πσο συµβιβζεται µε την κοιν αγορ να λλο
µροr των κοινοποιηθεισν επενδσεων, ψουr περπου 4
δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν, µε σκοπ την περιστολ
των εκπεµπµενων κνεων και του θορβου χρη στην εκ
νου επστρωση των οδν και λλων ανοικτν χρων µσα
στιr βιοµηχανικr εγκαταστσειr. Η Επιτροπ θερησε τι
αυτ το εδοr παρµβασηr δεν µπορε να θεωρηθε αποδεκτ σµφωνα µε το ρθρο 3 τηr προαναφερθεσαr απφασηr, δεδοµνου τι οι δρµοι και οι ανοικτο χροι µσα
σε να χαλυβουργεο δεν φανεται να αντιστοιχον στην
ννοια των εγκαταστσεων που αναφρεται στο εν λγω
ρθρο.
Η Επιτροπ αποφσισε να µην διατυπσει αντιρρσειr για
τιr ενισχσειr που αφορον το υπλοιπο ποσ των 23,94
δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν.
ΙΙ
Η Επιτροπ κλεσε την ιταλικ κυβρνηση να υποβλει τιr
παρατηρσειr τηr επ τηr κινηθεσαr διαδικασαr, εν τα
λλα κρτη µλη και οι ενδιαφερµενοι τρτοι ενηµερθηκαν µε δηµοσευση τηr απφασηr για κνηση τηr διαδικασαr στην Επσηµη Εφηµερδα.
Με επιστολ τηr 17ηr Οκτωβρου 1996, η BISPA (British
Iron and Steel Producers Association) κοινοποησε στην
Επιτροπ τιr παρατηρσειr τηr, οι οποεr εν συνεχεα διαβιβστηκαν στιr ιταλικr αρχr µε επιστολ τηr 23ηr ∆εκεµβρου 1996.
Στιr εν λγω παρατηρσειr, η BISPA εξφρασε την υποστριξ τηr σχετικ µε την κνηση τηr διαδικασαr απ την
Επιτροπ. Συγκεκριµνα, υποστριξε τι δεν µπορε να επιτραπε καµα ενσχυση για εγκαταστσειr που ρχισαν να
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λειτουργον κατ τη διετα 1991-92, δεδοµνου τι τα περιβαλλοντικ πρτυπα εχαν δη τεθε σε ισχ το 1990. σον
αφορ τιr ενισχσειr για την επστρωση των οδν και
ανοικτν χρων, δεν αφορον τιr εγκαταστσειr, πωr
αυτr ορζονται στο ρθρο 3 του κδικα ενισχσεων, δεδοµνου τι, σµφωνα µε την ερµηνεα που δωσε η Επιτροπ,
ωr εγκαταστσειr µπορον να θεωρηθον αποκλειστικ τα
µηχανµατα και ο εξοπλισµr.
Η BISPA ζτησε, ωr εκ τοτου, απ την Επιτροπ να
κηρξει το ασυµββαστο των εν λγω ενισχσεων µε την
κοιν αγορ νθρακα και χλυβα, σµφωνα µε το ρθρο 4
στοιχεο γ) τηr συνθκηr ΕΚΑΧ.
ΙΙΙ
Ωr απντηση στην κνηση τηr διαδικασαr, καθr και στιr
παρατηρσειr που υπβαλαν οι ενδιαφερµενοι τρτοι, η
ιταλικ κυβρνηση, µε επιστολ τηr 20r Οκτωβρου 1997,
λαµβνονταr υπψη τη θση τηr Επιτροπr, επαναπροσδιρισε τιr επιλξιµεr επενδσειr που αναφρονται στην κοινοποηση, καθr και τιr σχετικr ενισχσειr, δηλνονταr,
αφενr, τι αποσρει εκενεr τιr οποεr εχε αµφισβητσει η
Επιτροπ (14 δισεκατοµµρια ιταλικr λιρτεr) και αφετρου ζτησε την γκριση να χορηγσει ενισχσειr ψουr 7,2
δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν για τιr λλεr επενδσειr
που δεν αµφισβητονται στην απφαση κνησηr τηr διαδικασαr.
Εξλλου, εναι σαφr τι ορισµνεr απ τιr κοινοποιηθεσεr
επενδσειr επιτρπουν σηµαντικ βελτωση τηr προστασαr
του περιβλλοντοr. Πρκειται, συγκεκριµνα, για τον εξοπλισµ «Still» για τον καθαρισµ των λυµτων (NH3
5 mg/1 και H2S 0,2 mg/1, εν τα ρια που προβλπει η
ισχουσα ιταλικ νοµοθεσα εναι 15 mg/1 στην πρτη
περπτωση και 1 mg/1 στη δετερη)· το διο ισχει για το
σχδιο πρωτοβθµιαr αποκονωσηr απ τιr εγκαταστσειr
πυροσυσσωµτωσηr (25 mg/m3 για τιr κνειr και 250 mg/
m3 για τα οξεδια του αζτου, εν τα ρια που προβλπει η
ιταλικ νοµοθεσα εναι 50 mg/m3 και 400 Nοx).
Ωr εκ τοτου, η ιταλικ κυβρνηση ζτησε να εγκριθε η
χοργηση ενισχσεων ψουr 7,2 δισεκατοµµυρων ιταλικν
λιρν για τιr λλεr επενδσειr προστασαr του περιβλλοντοr, ψουr 23,94 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν που δεν
εχαν αµφισβητηθε κατ την κνηση τηr διαδικασαr (1).
Στο σηµεο αυτ, η Επιτροπ παρατηρε τι, εφσον µα
χαλυβουργικ επιχερηση αποφασσει να εφαρµσει περιβαλλοντικ πρτυπα τα οποα εναι αυστηρτερα απ
εκενα που ορζει η εθνικ νοµοθεσα, ο επενδυτr, προκειµνου να εξασφαλσει την προσαξηση τηr ενσχυσηr που
προβλπεται στιr κοινοτικr κατευθυντριεr γραµµr για τιr
ενισχσειr προστασαr του περιβλλοντοr, υποχρεοται
µεταξ λλων να αποδεξει τι αποφσισε ελεθερα την
εφαρµογ αυστηρτερων προτπων, που απαιτον πρσθετεr επενδσειr, και τι υπρχει µα λιγτερο δαπανηρ
λση για τη συµµρφωση µε τιr ελχιστεr προδιαγραφr
προστασαr του περιβλλοντοr που επιβλλουν οι διατξειr
τηr εθνικr νοµοθεσαr.
Εξλλου, σε αντθεση µε τη µθοδο υπολογισµο των ιταλικν αρχν, σµφωνα µε την οποα η προσαξηση που
προβλπουν οι προαναφερθεσεr κοινοτικr κατευθυντριεr
γραµµr υπολογζεται επ του συνλου τηr περιβαλλοντικr
επνδυσηr, η Επιτροπ θεωρε τι, σµφωνα µε τιr εν λγω
(1) Βασικ σχδιο
Αποκλειµενεr επενδσειr
Σνολο

37 940
– 14 000
= 23 940
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κατευθυντριεr γραµµr, η προσαξηση τηr ενσχυσηr γνεται αποκλειστικ για το τµµα εκενο τηr επνδυσηr που
υπερβανει την επνδυση που απαιτεται για τη συµµρφωση µε τιr ελχιστεr περιβαλλοντικr προδιαγραφr.
Απ τα στοιχεα που υποβλθηκαν προκπτει τι στη
συγκεκριµνη περπτωση οι περιβαλλοντικr επενδσειr που
υπερβανουν εκενεr που εναι αναγκαεr για να συµµορφωθε η επιχερηση µε τιr ελχιστεr προδιαγραφr τηr σχετικr ιταλικr νοµοθεσαr αντιστοιχον σε 17,2 δισεκατοµµρια ιταλικr λιρτεr. Συγκεκριµνα, το ποσ αυτ καλπτει τον εξοπλισµ αποκονωσηr στιr εγκαταστσειr πυροσυσσωµτωσηr, δαπνηr 8 δισεκατοµµυρων ιταλικν
λιρν αντ 1,5 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν· τον οικολογικ εξοπλισµ για τιr εγκαταστσειr οπτανθρακοποησηr, δαπνηr 9 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν αντ 2
δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν· τιr οικολογικr εγκαταστσειr για την συγκρτηση των κνεων απ τιr µεταφορικr ταινεr, καθr και απ τιr αποθκεr νθρακα και
λλων µεταλλευµτων (επιπλον επενδσειr 1 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν)· και τλοr τον περιορισµ των επιπδων NH3 στα δατα που χρησιµοποιονται για τον
κκλο παραγωγr (επιπλον επενδσειr 800 εκατοµµυρων
ιταλικν λιρν).
Στην εξεταζµενη περπτωση, το υψηλ εππεδο των πρσθετων δαπανν για τιr περιβαλλοντικr επενδσειr που
υπερβανουν εκενεr που απαιτονται για τη συµµρφωση
τηr επιχερησηr µε τιr ελχιστεr νµιµεr προδιαγραφr,
οφελονται κατ κριο λγο στο γεγονr τι το εν λγω
χαλυβουργεο βρσκεται στο κντρο τηr πληr τηr Τεργστηr, πργµα το οποο υποχρενει τη Servola να προβε
σε επενδσειr πολ υψηλτερεr απ εκενεr που θα ταν
επαρκεr για την τρηση των ισχυντων περιβαλλοντικν
προτπων.
Απ τιr ανωτρω εκτιµσειr συνγεται τι, αν και η Servola
θα µποροσε να χει διαθσει µικρτερα ποσ για τιr
περισστερεr απ τιr κοινοποιηθεσεr επενδσειr προκειµνου να συµµορφωθε µε τα περιβαλλοντικ πρτυπα που
προβλπει η ιταλικ νοµοθεσα, οι σχεδιαζµενεr ενισχσειr δεν µπορον να εγκριθον. Αντθετα απ ,τι υποστηρζουν οι ιταλικr αρχr, για την εν λγω προσαξηση δεν
µπορε να ληφθε υπψη το συνολικ ψοr των επενδσεων,
παρ µνο το τµµα που υπερβανει το απαιτοµενο ποσ
για την τρηση των ελχιστων προτπων. Κατ συνπεια,
οι κρατικr ενισχσειr δεν µπορον να υπερβανουν συνολικ τα 6,171 δισεκατοµµρια ιταλικr λρεr τοι ενσχυση
ψουr 5,160 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν (που αντιστοιχε στο 30 % του ποσο των επενδσεων ψουr 17,2
δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν, συν ενσχυση ψουr 1,011
δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν (που αντιστοιχε στο 15 %
του ποσο των υπλοιπων επενδσεων ψουr 6,740 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν).
Η Επιτροπ επισηµανει, τλοr, τι στη συγκεκριµνη
περπτωση δεν µπορε να επιτραπε καµα προσαξηση τηr
ενσχυσηr, ιδιατερα για µικρr και µεσαεr επιχειρσειr,
δεδοµνου τι η Servola απασχολοσε, στιr 31 ∆εκεµβρου
1997, 746 τοµα.

IV
Λαµβνονταr υπψη την οριστικ απφαση των ιταλικν
αρχν να αποσρουν τιr ενισχσειr τιr οποεr αµφισβτησε
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η Επιτροπ στην απφασ τηr για κνηση τηr διαδικασαr,
η παροσα απφαση αφορ µνο τιr υπλοιπεr σχεδιαζµενεr κρατικr ενισχσειr. ∆εδοµνου τι αυτr θεωρονται
σµφωνεr µε τα κοινοτικ περιβαλλοντικ πρτυπα που
σχυαν κατ το χρνο τηr κοινοποησηr, η Επιτροπ αποφσισε να µη διατυπσει αντιρρσειr,

L 83/71
ρθρο 2

Η Ιταλα ενηµερνει την Επιτροπ, εντr δο µηνν απ
την κοινοποηση τηr παροσαr απφασηr, για το σνολο
των ενισχσεων που χοργησε στη Servola SpA, προκειµνου να διαπιστωθε τι δεν υπρξε υπρβαση του ποσο
αυτο.
ρθρο 3

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Οι κρατικr ενισχσειr για περιβαλλοντικr επενδσειr που
σχεδιζει να χορηγσει η περιφρεια Friuli Venezia Giulia
στην Servola SpA, και οι οποεr δεν υπερβανουν το ποσ
των 6,171 δισεκατοµµυρων ιταλικν λιρν ακαθριστο
συµβιβζονται µε την κοιν αγορ νθρακα και χλυβα.

Η παροσα απφαση απευθνεται στην Ιταλικ ∆ηµοκρατα.
Βρυξλλεr, 1 Ιουλου 1998.
Για την Επιτροπ
Karel VAN MIERT

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 29ηr Ιουλου 1998
σχετικ µε ενισχσειr του οµσπονδου κρτουr τηr Κτω Σαξοναr (Γερµανα) στην εταιρεα
Georgsmarienhütte GmbH
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 2556]
(Το κεµενο στη γερµανικ γλσσα εναι το µνο αυθεντικ)
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/227/ΕΚΑΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
νθρακα και Χλυβα, και ιδωr το ρθρο 4 στοιχεο γ),
την απφαση αριθ. 2496/96/ΕΚΑΧ τηr Επιτροπr, τηr 18ηr
∆εκεµβρου 1996, σχετικ µε τη θσπιση κοινοτικν
καννων για τιr ενισχσειr προr τη βιοµηχανα σιδρου και
χλυβα (1), και ιδωr το ρθρο 3,
Αφο κλεσε τουr ενδιαφερµενουr να υποβλουν τιr
παρατηρσειr τουr, σµφωνα µε το ρθρο 6 παργραφοr 5
τηr ανωτρω απφασηr,
Εκτιµνταr τα ακλουθα:
I
Στιr 15 Ιουλου 1997, η Επιτροπ αποφσισε να κινσει τη
διαδικασα του ρθρου 6, παργραφοr 5 τηr απφασηr
αριθ. 2496/96/ΕΚΑΧ, λγω τηr χοργησηr απ το οµσπονδο κρτοr τηr Κτω Σαξοναr ποσο ψουr 61,64 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων στην Georgsmarienhütte
GmbH (στη συνχεια GMH) για τη διθεση σκνηr
χλυβα.
Η Επιτροπ ενηµρωσε σχετικ τουr τρτουr ενδιαφερµενουr µε ανακονωση στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων (2). Παρατηρσειr ελφθησαν απ την
Neue Maxhütte Stahlwerke, την UK Steel Association και
τη Μνιµη Αντιπροσωπεα του Ηνωµνου Βασιλεου στην
Ευρωπαϊκ νωση. Η Γερµανα υπβαλε τιr παρατηρσειr
τηr µε επιστολ τηr 13ηr Οκτωβρου 1997 και τα σχλι τηr
σον αφορ τιr παρατηρσειr τρτων µε επιστολ τηr 13ηr
Μαρτου 1998. Στιr 13 Ιουλου 1998, η Γερµανα γνωστοποησε τη να και οριστικ ποψ τηr για το συγκεκριµνο
θµα.
II
Η GMH δηµιουργθηκε µε εξαγορ απ οµδα διευθυντικν στελεχν τον Απρλιο του 1993 τηr Klöckner Edelstahl GmbH, Duisburg, θυγατρικr τηr Klöckner Werke
AG η οποα εχε τεθε σε καθεστr πλησηr. Η Klöckner
Werke AG εχε ζητσει στιr 11 ∆εκεµβρου 1992 να κινηθε
διαδικασα δικαστικο συµβιβασµο, η οποα ρχισε στιr 5
(1) ΕΕ L 338 τηr 28. 12. 1996, σ. 42.
(2) ΕΕ C 323 τηr 24. 10. 1997, σ. 4.

Μαου 1993. Το αρµδιο δικαστριο επιβεβαωσε στιr 15
Ιουνου 1993 τον οριστικ δικαστικ συµβιβασµ, που εχε
ωr αποτλεσµα τη µεωση των υποχρεσεων τηr επιχερησηr κατ 40 % (περπου 1,46 δισεκατοµµρια γερµανικ µρκα).
Η να διοκηση τηr GMH αποφσισε, στο πλασιο τηr
αναδιρθρωσηr, να αντικαταστσει την παλαι υψικµινο
και τον µεταλλκτη µε κµινο βολταϊκο τξου. Τον Ιολιο
του 1993, η Γερµανα κοινοποησε την πρτασ τηr να
χορηγσει ενισχσειr, συµπεριλαµβανοµνων ενισχσεων
για ρευνα και ανπτυξη, ψουr 32,5 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων. Η ενσχυση αυτ θα χρηµατοδοτοσε τµµα
των δαπανν για ρευνα σον αφορ την οικονοµικ συµφρουσα ανακκλωση παλαιr σκνηr σε κµινο βολταϊκο
τξου. Επ του παρντοr, η κνιr υψικαµνου εναποτθεται
για παρδειγµα σε εγκαταλελειµµνα ορυχεα ταν η περιεκτικτητ τουr σε ψευδργυρο εναι τσο υψηλ που δεν
επιτρπει την επαναχρησιµοποησ τουr στιr εγκαταστσειr
συσσωµτωσηr (διαδικασα παραγωγr σε υψικµινο).
Στο πλασιο διαδικασαr σµφωνα µε το ρθρο 6, παργραφοr 4 τηr απφασηr αριθ. 3855/91/ΕΚΑΧ τηr Επιτροπr,
τηr 27ηr Νοεµβρου 1991, σχετικ µε τη θσπιση κοινοτικν καννων για τιr ενισχσειr προr τη βιοµηχανα σιδρου και χλυβα (3), που κινθηκε το Νοµβριο του 1993 (4),
η Επιτροπ, µε την απφαση 95/437/ΕΚΑΧ (5), ενκρινε το
Vεβρουριο του 1995 ενσχυση ψουr 15,243 εκατοµµυρων
γερµανικν µρκων. Στην εν λγω απφαση, η Επιτροπ
διαπστωσε τι τα ξοδα ψουr 62,7 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων για την κατασκευ τηr καµνου βολταϊκο
τξου και τηr εγκατστασηr αποµκρυνσηr τηr σκνηr δεν
εµππτουν στιr επιλξιµεr δαπνεr.
ΙΙΙ
Η GMH παργει προϊντα χλυβα, συµπεριλαµβανοµνων
των ειδικν χαλβων και των χαλβων υψηλr ποιτηταr.
ωr το Σεπτµβριο του 1994, ο χλυβαr παργετο σε εγκατσταση µε υψικµινο και µεταλλκτη. Η σκνη που περιχεται στα αρια τα οποα παργονται απ τον µεταλλκτη
και η οποα περιχει σδηρο, ψευδργυρο, νθρακα και
διφορα βαρα µταλλα, συγκρατετο µε φλτρα. Απ το
Σεπτµβριο του 1994, η επιχερηση παργει χλυβα σε
κµινο βολταϊκο τξου.
(3) ΕΕ L 362 τηr 31. 12. 1991, σ. 57.
(4) ΕΕ C 71 τηr 9. 3. 1994, σ. 5.
(5) ΕΕ L 257 τηr 27. 10. 1995, σ. 37.
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Αφτου η επιχερηση ζτησε, στα τλη του 1992, να κινηθε
η διαδικασα δικαστικο συµβιβασµο, το οµσπονδο κρτοr τηr Κτω Σαξοναr δεσµετηκε να µεριµνσει για την
ορθ διαχεριση τηr σκνηr φλτρων που εναι αποθηκευµνη στη θση εκµετλλευσηr τηr GMH. Οι νοι µτοχοι
τηr GMH επιθυµοσαν να αντικαταστσουν την υψικµινο
που χρησιµοποιετο για την παραγωγ χλυβα µε κµινο
βολταϊκο τξου. Στιr κµινουr βολταϊκο τξου δεν εναι
δυνατν, στο παρν στδιο τηr τεχνολογαr, να αξιοποιηθε
η σκνη που συγκρατεται στα φλτρα του µεταλλκτη.
Το οµσπονδο κρτοr τηr Κτω Σαξοναr εξουσιοδτησε
την Niedersächsische Landesentwicklungsgesellschaft
mbH (στο εξr NILEG), την οποα ελγχει πλρωr, να
µεριµνσει για την ορθ ανακκλωση  διθεση τηr σκνηr
και για το σκοπ αυτ κατβαλε ποσ ψουr 69,14 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων. Το Vεβρουριο του 1994, η
NILEG υπγραψε σµβαση µε την GMH, την οποα εξουσιοδτησε, ωr αρχικ παραγωγ και ιδιοκττη τηr σκνηr,
να διασφαλσει τη διθεση και ανακκλωσ τηr βσει µιαr
ναr τεχνικr, η οποα αναπτχθηκε στο πλασιο του προαναφερθντοr σχεδου ρευναr και ανπτυξηr. Για το σκοπ
αυτ, η NILEG κατβαλε στην GMH ποσ ψουr 61,46
εκατοµµυρων γερµανικν µρκων σε τρειr δσειr:
— Μρτιοr 1994: 21,82 εκατοµµρια γερµανικ µρκα
— Νοµβριοr 1994: 18 εκατοµµρια γερµανικ µρκα
— Vεβρουριοr 1995: 21,82 εκατοµµρια γερµανικ µρκα
Ταυτχρονα, το Vεβρουριο του 1994 η GMH πλησε στη
NILEG διφορα ακνητα, συµπεριλαµβανοµνου του οικοπδου Westerkamp, στο οποο αποθηκεεται η σκνη, για
συνολικ ποσ ψουr 14,5 εκατοµµυρων γερµανικν
µρκων. Η λογιστικ αξα των ακιντων υπολογστηκε σε
38,996 εκατοµµρια γερµανικ µρκα, γεγονr που οδηγε
στο συµπρασµα τι το οικπεδο Westerkamp πωλθηκε
στην αρνητικ τιµ των 24,496 εκατοµµυρων γερµανικν
µρκων. Η αξα των ακιντων, µε εξαρεση το οικπεδο
Westerkamp, επιβεβαιθηκε απ κθεση εµπειρογνωµνων
η οποα καταρτσθηκε τον Ιολιο του 1998 µε εντολ τηr
γερµανικr κυβρνησηr.
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Maxhütte Stahlwerke GmbH κατληξε στο συµπρασµα
τι η NILEG πλρωσε στη GMH 43,8 εκατοµµρια γερµανικ µρκα περισστερα απ σα θα πρεπε.
V
Σε προηγοµενη επιστολ τηr, η Γερµανα υποστριξε τι
το ποσ των 61,64 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων,
καταβλθηκε απ τη NILEG στην GMH στο πλασιο µιαr
συνθουr σµβασηr παροχr υπηρεσιν για την ενδεχµενη
ανακκλωση τηr σκνηr στο Westerkamp και τι για το
λγο αυτ η εν λγω πληρωµ δεν περιχει στοιχεα ενσχυσηr.
Κατ την ποψη τηr Γερµαναr, η GMH δεν εχε καµα
νοµικ υποχρωση σον αφορ την ανακκλωση τηr
σκνηr (η σκνη µπορε να παραµενει ετε στο Westerkamp  να αποθηκευθε σε ορυχεα) και η ανακκλωση τηr
σκνηr για λγουr προστασαr του περιβλλοντοr ταν
επιθυµα τηr NILEG, τηr δηµσιαr επιχερησηr και
ιδιοκττριαr του οικοπδου στο οποο αποθηκεεται η
σκνη.
Το ποσ που κατβαλε η NILEG στην GMH στο πλασιο
τηr εν λγω σµβασηr εναι µλιστα χαµηλτερο απ τα
ξοδα που προκυψαν για την GMH ωr αποτλεσµα τηr
συµµετοχr τηr στο σχδιο, δεδοµνου τι η κµινοr βολταϊκο τξου κστισε περισστερο προκειµνου να καταστε δυνατ η ανακκλωση τηr σκνηr, και επσηr τα τρχοντα ξοδα τηr εν λγω ειδικr καµνου εναι σηµαντικ
υψηλτερα απ ,τι µιαr παραδοσιακr υψικαµνου, ιδωr
σον αφορ την κατανλωση ρεµατοr. Επιπλον, η επιχερηση θα πρπει να πραγµατοποισει υψηλτερεr δαπνεr, σε περπτωση που υποχρεωθε να επαναπροσαρµσει
την υπρχουσα υψικµινο στιr συνθειr απαιτσειr τηr
παραγωγr.

Στο πλασιο τηr διαδικασαr υπβαλαν τιr παρατηρσειr
τουr η Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, η UK Steel
Association και η Μνιµη Αντιπροσωπεα του Ηνωµνου
Βασιλεου στην Ευρωπαϊκ νωση. λοι οι ενδιαφερµενοι
ανεξαιρτωr εξφρασαν την ποψη τι η απαλλαγ απ την
υποχρωση διθεσηr/ανακκλωσηr τηr σκνηr φλτρων
συνιστ κρατικ ενσχυση υπρ τηr GMH, την οποα θεωρον ωr ενσχυση λειτουργαr και κατ συνπεια απαγορευµενη απ τον κδικα ενισχσεων προr τη βιοµηχανα
σιδρου και χλυβα.

Το ποσ των 61,64 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων που
κατβαλε η NILEG χρησιµοποιθηκε προκειµνου να
καλυφθον τα πρσθετα ξοδα για την κµινο βολταϊκο
τξου ψουr 17 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων και τα
ξοδα ανακκλωσηr που προκυψαν µχρι το 1996 ψουr 55
εκατοµµυρων γερµανικν µρκων. Εν τω µεταξ, η GMH
ενηµρωσε τη NILEG τι τα ξοδα ανακκλωσηr δεν ταν
δυνατν να µειωθον κτω των 400 γερµανικν µρκων
αν τνο, και κατ συνπεια σταµτησε την ανακκλωση.
Επιπλον, ζτησε απ τη NILEG να αυξσει την τιµ τηr
σµβασηr που εχε αρχικ συµφωνηθε· ωστσο, το εν
λγω ατηµα δεν γινε δεκτ λγω λλειψηr χρηµτων.
Τλοr, η GMH δλωσε τι στο πρτο εξµηνο του 1997
λγω των ιδιαιτεροττων τηr καµνου βολταϊκο τξου εχε
πρσθετα ξοδα λειτουργαr ψουr 2,5 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων κατ την σκηση των παραγωγικν
δραστηριοττων τηr.

Κατ την ποψη τηr βρετανικr αντιπροσωπεαr, το ποσ
αυτ καταβλλεται προκειµνου να καταστε η επιχερηση
ελκυστικτερη για ναν ενδιαφερµενο αγοραστ. Η Neue
Maxhütte Stahlwerke GmbH ανφερε στιr παρατηρσειr
τηr µια σµβαση µεταξ τηr GMH και τηr επιχερησηr
Relux, στην οποα η GMH καταβλλει ποσ ψουr 108
γερµανικν µρκων αν τνο για τη διθεση τηr σκνηr
φλτρων. Αφο συνκρινε το συνολικ ποσ που πρπει να
καταβληθε στη Relux για 150 000 τνουr σκνηr, η Neue

Με επιστολ τηr 26ηr Ιουνου 1998, η Γερµανα ισχυρστηκε τι η GMH θα µποροσε να κρατσει το ποσ που
αντιστοιχοσε στα επιπρσθετα ξοδα, δεδοµνου τι στην
περπτωση αυτ δεν πρκειται για ενισχσειr, και υπολγισε να ποσ ψουr 38,586 εκατοµµυρων γερµανικν
µρκων, το οποο θα πρπει να θεωρηθε ωr η ενσχυση που
καταβλθηκε στη GMH. Απ το εν λγω ποσ θα πρπει
επσηr να αφαιρεθε η αρνητικ τιµ πλησηr µετ την
ακρωση τηr πλησηr του οικοπδου Westerkamp.

ΙV
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σον αφορ τιr παρατηρσειr των τρτων ενδιαφερµενων,
η Γερµανα επµεινε στην ποψ τηr τι η GMH δεν εχε
νοµικ υποχρωση να ανακυκλσει τη σκνη και κατ
συνπεια τα σχετικ ποσ δεν αποτελον ενισχσειr. σον
αφορ τιr δηλσειr τηr βρετανικr αντιπροσωπεαr στην
Ευρωπαϊκ νωση σχετικ µε το «κνητρο για ενδιαφερµενουr αγοραστr», η Γερµανα υπενθµισε τι η GMH
ιδρθηκε τον Απρλιο του 1993 και τι το επµαχο ποσ
καταβλθηκε στο πλασιο µιαr σµβασηr, την οποα διαπραγµατεθηκε σε µεταγενστερη χρονικ στιγµ µε τη να
επιχερηση. Σε σχση µε τουr ισχυρισµοr τηr Neue Maxhütte Stahlhütte GmbH σον αφορ τη σµβαση µε τη
Relux, η Γερµανα παρατρησε τι τα στοιχεα στα οποα
βασζονται οι εν λγω ισχυρισµο δεν ισχουν, διτι η
σµβαση Relux αφορ µνο την πρσφατα παραγµενη
σκνη απ την GMH, τα ξοδα µεταφορr δεν περιλαµβνονται στην τιµ σµβασηr, αλλ επιβαρνουν την GMH,
και η σκνη ανρχεται χι σε 150 000 τνουr αλλ σε
300 000.
Με τηλεοµοιοτυπεr τηr 10ηr και τηr 13ηr Ιουλου 1998, η
Γερµανα ανακονωσε ωστσο στην Επιτροπ τι η πληση
του οικοπδου Westerkamp στη NILEG ακυρθηκε και
τι η GMH θα επιστρψει το ποσ των 61,64 εκατοµµυρων
γερµανικν µρκων που λαβε απ τη NILEG, αφο
ωστσο αφαιρσει την αρνητικ τιµ πλησηr για το
Westerkamp ψουr περπου 37 εκατοµµυρων γερµανικν
µρκων. Η ηµεροµηνα τηr 26ηr Ιουνου που αναφρεται
στην επιστολ, θα πρπει να θεωρηθε ωr κυρη. Επιπλον,
η Γερµανα ανακονωσε τι η GMH διατηρε την υποχρωση διθεσηr/ανακκλωσηr τηr παλαιr σκνηr κατ
τρπο φιλικ προr το περιβλλον.
VI
Η GMH αποτελε επιχερηση κατ την ννοια του ρθρου
80 τηr συνθκηr ΕΚΑΧ, δεδοµνου τι παργει προϊντα
που απαριθµονται στο παρρτηµα 1 τηr συνθκηr, και
κατ συνπεια, στην προκειµνη περπτωση εφαρµζονται η
εν λγω συνθκη και η απφαση αριθ. 2496/96/ΕΚΑΧ.
Σµφωνα µε το ρθρο 6, παργραφοr 1 τηr εν λγω απφασηr, η Επιτροπ πρπει να ενηµερνεται γκαιρα σχετικ
µε τα σχδια χοργησηr ενισχσεων υπρ των επιχειρσεων
χαλυβουργαr ΕΚΑΧ, στε να δναται να υποβλει τιr
παρατηρσειr τηr. Η ννοια «ενσχυση» περιλαµβνει
επσηr τιr µεταφορr δηµσιων πρων, µε τη µορφ
απκτησηr µετοχν  εισφορr κεφαλαων  παρεµφεροr
χρηµατοδτησηr (για παρδειγµα µετατρψιµεr οµολογεr 
δνεια που δεν χορηγθηκαν µε τουr συνθειr εµπορικοr
ρουr των οποων οι τκοι  η εξφληση εξαρτται τουλχιστον εν µρει απ τα αποτελσµατα τηr επιχερησηr,
περιλαµβανοµνων των εγγυσεων δανεου και των µεταβιβσεων ακιντων), οι οποεr πραγµατοποιθηκαν απ τα
κρτη µλη,  τουr περιφερειακοr  τοπικοr οργανισµοr
δηµοσου δικαου  λλουr φορεr υπρ των επιχειρσεων
σιδρου και χλυβα, και που δεν εναι δυνατν να θεωρηθον ωr πραγµατικ εισφορ κεφαλαου επιχειρηµατικο
κινδνου σµφωνα µε τη συνθη πρακτικ ενr επενδυτ
στην οικονοµα τηr αγορr.
Τσο στο κοινοτικ σο και στο γερµανικ δκαιο περιλαµβνεται η αρχ «ο ρυπανων πληρνει», σµφωνα µε την
οποα ο παραγωγr /και ο κτοχοr αποβλτων εναι
υπεθυνοr για την οικολογικ τουr διθεση  ανακκλωση.
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Η υποχρωση του ρυπανοντα συνσταται βασικ σε υποχρωση ανληψηr δρσηr και χι πληρωµr. Ο ρυπανων
δναται ββαια να εξουσιοδοτσει τρτο αρµδιο για τη
διθεση των αποβλτων και να πληρσει τιr υπηρεσεr του.
Η υποχρωση του ρυπανονταr εναι ανεξρτητη απ τη
χρηµατοοικονοµικ του κατσταση. Ακµα και αν αντιµετωπζει οικονοµικr δυσχρειεr και υποβλει ατηση για
δικαστικ συµβιβασµ προκειµνου να διαπραγµατευθε τη
µερικ παρατηση απ τιr απαιτσειr των πιστωτν του,
υποχρεοται ωστσο να διαθσει ορθ τα απβλητα που
χει παργει.
ταν ναr ρυπανων δεν εκπληρνει τιr υποχρεσειr του,
οι αρµδιεr αρχr µπορον να τον υποχρεσουν να το
πρξει µε την κδοση σχετικr εντολr. Σε περπτωση που
δεν συµµορφωθε, το κρτοr δναται να αναλβει τη
διθεση των αποβλτων και να επιβαρνει µε τα ξοδα
τον ρυπανοντα. Στην περπτωση αυτ το κρτοr φρει µεν
τον κνδυνο αφερεγγυτηταr τηr επιχερησηr, ωστσο εν
µια επιχερηση δεν εναι σε θση να εξοφλσει τιr οφειλr
τηr ναντι του κρτουr, αυτ δεν σηµανει τι το κρτοr
«υποχρεοται επικουρικ» να αναλβει τη διθεση των
αποβλτων. ∆εδοµνου τι GMH ιδρθηκε στο πλασιο
διαδικασαr δικαστικο συµβιβασµο, η ευθνη τηr
παλαιr επιχερησηr για τιr περιβαλλοντικr ζηµεr βαρνει
τη να εταιρεα. Κατ συνπεια, η απαλλαγ τηr GMH απ
τιr σχετικr υποχρεσειr τηr συνιστ κρατικ ενσχυση.
Η απαλλαγ µιαr επιχερησηr απ τη γενικ υποχρωση να
διαθσει  να ανακυκλσει µε οικολογικ τρπο βιοµηχανικr σκνεr συνιστ κρατικ ενσχυση. ναr ανταγωνιστr απαλλσσεται εποµνωr απ τα ξοδα παραγωγr.
Μια ττοια απαλλαγ αντιστοιχε µε ενσχυση λειτουργαr
κατ την ννοια τηr παραγρφου 1.5.3. του κοινοτικο
πλαισου για τιr κρατικr ενισχσειr υπρ τηr προστασαr
του περιβλλοντοr. Το ποσ τηr ενσχυσηr που συνδεται
µε την εν λγω απαλλαγ πρπει κανονικ να υπολογιστε
µε βση τιr συνθειr δαπνεr για τη διθεση  την ανακκλωση των σχετικν αποβλτων.
Στην προκειµνη περπτωση, το οµσπονδο κρτοr τηr
Κτω Σαξοναr χει αναλβει την ευθνη για τη διθεση
τηr σκνηr που δηµιουργε η παραγωγ χλυβα απ την
GMH. Για το λγο αυτ, η επιχερηση απαλλχθηκε απ
τιr δαπνεr για την ορθ ανακκλωση τηr εν λγω σκνηr.
Επιπλον, το οµσπονδο κρτοr χοργησε µσω τηr
NILEG ποσ ψουr 61,64 εκατοµµυρων γερµανικν
µρκων στην GMH για την ανακκλωση τηr σκνηr, που
εχε παργει η δια η επιχερηση και τηr οποαr το κστοr
ανακκλωσηr  διθεσηr πρπει να επωµισθε κανονικ η
επιχερηση.
Το γεγονr τι η GMH πλησε στη NILEG το οικπεδο
στο οποο αποθηκεεται η σκνη, στην αρνητικ τιµ των
24,496 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων, µπορε να θεωρηθε ωr µεταββαση των περιβαλλοντικν υποχρεσεων
τηr GMH µνο εφσον η καταβληθεσα αρνητικ τιµ
κλυπτε το συνολικ κστοr που συνεπγεται η τρηση
των υποχρεσεων περιβαλλοντικr προστασαr. ∆εν µπορε
να γνει αποδεκτ η ποψη τηr Γερµαναr τι το οικπεδο,
στο οποο αποθηκεεται η σκνη, ανκει σε δηµσια επιχερηση η οποα εναι υπεθυνη για τη διθεσ τηr, µε
αποτλεσµα τα ποσ που καταβλλονται για την εν λγω
διθεση να µην αποτελον ενισχσειr.
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Αφο εκτµησε το οικπεδο στην αρνητικ τιµ των 24,496
εκατοµµυρων γερµανικν µρκων, ποσ που µπορε να
θεωρηθε ωr απαρατητο για την εξυγανση, η GMH λαβε
61,64 εκατοµµρια γερµανικ µρκα απ την NILEG, προκειµνου να ανακυκλσει τη σκνη που αυτ θα παργαγε
µσω τηr ναr τεχνικr για την οποα εχε λβει επσηr
ενισχσειr.
Η απαλλαγ που χοργησε το κρτοr απ το κστοr για
την αποτελεσµατικ διαχεριση τηr σκνηr φλτρων συνιστ κρατικ ενσχυση. Το ακριβr ποσ των εικαζµενων
ενισχσεων εναι γνωστο, δεδοµνου τι το σχδιο δεν
πραγµατοποιθηκε και κατ συνπεια το συνολικ κστοr
τηr διαχερισηr τηr σκνηr δεν εναι γνωστ. Μχρι
στιγµr καταβλθηκαν 61,64 εκατοµµρια γερµανικ
µρκα για το εν λγω σχδιο.
πωr ανακονωσε η Γερµανα µε τηλεοµοιοτυπα τηr 10ηr
Ιουλου 1998, η πληση του Westerkamp ακυρθηκε, µε
αποτλεσµα η υποχρωση για τη διαχεριση τηr σκνηr και
την εξυγανση του οικοπδου να βαρνει την GMH. Αφο
επιβεβαιθηκε επσηµα η ακρωση τηr πλησηr του οικοπδου, δεν τθεται πλον θµα στοιχεου ενσχυσηr σχετικο µε την απαλλαγ απ τιr υποχρεσειr περιβαλλοντικr
προστασαr.
Το ποσ που κατβαλε η NILEG, ψουr 61,64 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων, δεν µπορε να θεωρηθε ωr ενσχυση σµφωνα µε το κοινοτικ πλασιο για τιr κρατικr
ενισχσειr υπρ τηr προστασαr του περιβλλοντοr (δεν
συνεπγεται βελτωση τηr προστασαr του περιβλλοντοr),
δεδοµνου τι η GMH δεν ανακκλωσε τη σκνη και δεν
πρκειται να το πρξει, διτι η ανακκλωσ τηr δεν εναι
οικονοµικ συµφρουσα. Επιπλον, δεν τθεται θµα εφαρµογr του κοινοτικο πλαισου για τιr κρατικr ενισχσειr
στην ρευνα και ανπτυξη, δεδοµνου τι η Επιτροπ µε
την απφαση 95/437/ΕΚΑΧ εχε δη εγκρνει το αντατο
επιτρεπµενο ποσ για ανλογο σχδιο.
Επιπλον, η Γερµανα ανακονωσε στην Επιτροπ τι η
GMH και η NILEG θα ακυρσουν τη σµβαση πλησηr
για το Westerkamp και τι συµφωνον τι για την εξυγανση του οικοπδου εναι υπεθυνη η GMH. Σε
περπτωση που ακυρωθε ντωr η εν λγω σµβαση, εναι
δυνατν να καταλογισθε η αρνητικ τιµ, στην οποα η
GMH πλησε το Westerkamp στη NILEG (24,496 εκατοµµρια γερµανικ µρκα) στο ποσ των 61,64 εκατοµµυρων
γερµανικν µρκων. Εν το οικπεδο Westerkamp δεν εχε
συνυπολογισθε στην πληση των ακιντων, η GMH θα
µποροσε να εχε επιτχει υψηλτερη κατ 24,496 εκατοµµρια γερµανικ µρκα τιµ πλησηr για τα υπλοιπα
στοιχεα ενεργητικο. Η αγοραα αξα των εν λγω στοιχεων ενεργητικο επιβεβαιθηκε απ ανεξρτητουr εµπειρογνµονεr που πραγµατοποησαν εκτµηση µε εντολ τηr
Γερµαναr τον Ιονιο του 1998. Αυτ σηµανει τι µετ την
ακρωση τηr πλησηr του οικοπδου Westerkamp, η
GMH λαβε αδικαιολγητα ενισχσειr ψουr 37,144 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων.
Η εν λγω ενσχυση δεν περιλαµβνεται στιr ενισχσειr
λειτουργαr που προβλπει η απφαση αριθ. 2496/96/
ΕΚΑΧ. Οι ενισχσειr λειτουργαr που χορηγονται στιr
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επιχειρσειr χλυβα ΕΚΑΧ δεν θεωρονται συµβιβσιµεr
µε την κοιν αγορ. Για το λγο αυτ, η GMH πρπει να
επιστρψει τιr ενισχσειr αυτr συµπεριλαµβανοµνων των
τκων, προκειµνου να αποκατασταθον οι συνθειr
συνθκεr αγορr.
VII
Κατ συνπεια, προκπτει καθαρ ποσ κρατικν ενισχσεων ψουr 37,144 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων που
λαβε η GMH στο πλασιο τηr σµβασηr µε την NILEG
µετ την αφαρεση τηr αρνητικr τιµr πλησηr του οικοπδου Westerkamp, εφσον η εν λγω πληση ακυρωθε.
σον αφορ το εδοr εξδων που χρηµατοδοτθηκαν απ
τιr εν λγω ενισχσειr, πρκειται για ενισχσειr λειτουργαr, που δεν συµβιβζονται οτε µε την απφαση αριθ.
2496/96/ΕΚΑΧ οτε µε τη συνθκη ΕΚΑΧ. Κατ συνπεια,
η υπ εξταση ενσχυση πρπει να καταργηθε και να επιστραφε απ την αποδκτρια επιχερηση.
Η επιστροφ τηr ενσχυσηr πραγµατοποιεται σµφωνα µε
τη διαδικασα και τιr διατξειr του γερµανικο δικαου,
περιλαµβανοµνων των τκων, οι οποοι αρχζουν να υπολογζονται απ την ηµεροµηνα χοργησηr τηr εν λγω
ενσχυσηr, µε βση το επιτκιο αναφορr για τον υπολογισµ του καθαρο ισοδυνµου επιχοργησηr των περιφερειακν ενισχσεων. Το µτρο αυτ κρνεται απαρατητο
για την αποκατσταση τηr προγενστερηr κατστασηr, µε
την ρση λων των οικονοµικν ευεργετηµτων των
οποων επωφελθηκε η επιχερηση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Η ενσχυση που χοργησε η Γερµανα µσω τηr Niedersächsische Landesentwicklungsgesellschaft mbH στην
εταιρεα Georgsmarienhütte GmbH ψουr 61,64 εκατοµµυρων γερµανικν µρκων καταβλθηκε παρανµωr χωρr
να χει κοινοποιηθε εκ των προτρων στην Επιτροπ
σµφωνα µε το ρθρο 6 τηr απφασηr 2496/96/ΕΚΑΧ. Η
εν λγω ενσχυση δεν συµβιβζεται οτε µε τη συνθκη
ΕΚΑΧ οτε µε την κοιν αγορ, δεδοµνου τι δεν πληρο
καµα απ τιr προϋποθσειr τηr απφασηr αριθ. 2496/96/
ΕΚΑΧ για εξαρεση απ το ρθρο 4 τηr συνθκηr ΕΚΑΧ.
ρθρο 2
Η Γερµανα πρπει να καταργσει την ενσχυση που αναφρεται στο ρθρο 1 και να ζητσει την επιστροφ τηr εντr
δο µηνν απ την κοινοποηση τηr παροσαr απφασηr.
Εν, πωr ανακονωσε η Γερµανα στην τελευταα επιστολ
τηr, η πληση του οικοπδου Westerkamp ακυρωθε, το
ποσ τηr επιστρεπταr ενσχυσηr µεινεται κατ 24,496
εκατοµµρια γερµανικ µρκα σε 37,144 εκατοµµρια γερµανικ µρκα.
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Η επιστροφ τηr ενσχυσηr πραγµατοποιεται σµφωνα µε
τη διαδικασα και τιr διατξειr του γερµανικο δικαου,
περιλαµβανοµνων των τκων οι οποοι αρχζουν να υπολογζονται απ την ηµεροµηνα χοργησηr τηr εν λγω ενσχυσηr, µε βση το επιτκιο αναφορr για τον υπολογισµ
του καθαρο ισοδυνµου επιχοργησηr των περιφερειακν
ενισχσεων.
ρθρο 3
Η Γερµανα θα ενηµερσει την Επιτροπ εντr δο µηνν
απ την ηµεροµηνα κοινοποησηr τηr παροσαr απφασηr
σχετικ µε τα µτρα που λαβε για να συµµορφωθε προr
αυτν και θα προσκοµσει την απδειξη τι η πληση του
οικοπδου Westerkamp στην Niedersächsische Landesentwicklungsgesellschaft mbH ακυρθηκε, προκειµνου το εν
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λγω στοιχεο να ληφθε υπψη στο ποσ τηr ενσχυσηr
που πρπει να επιστραφε.
ρθρο 4
Η παροσα απφαση απευθνεται στην Οµοσπονδιακ
∆ηµοκρατα τηr Γερµαναr.
Βρυξλλεr, 29 Ιουλου 1998.
Για την Επιτροπ
Karel VAN MIERT

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 5ηr Μαρτου 1999
για την τροποποηση τηr απφασηr 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλου και των αποφσεων 92/160/
ΕΟΚ, 92/260/ΕΟΚ, 93/195/ΕΟΚ και 93/197/ΕΟΚ σχετικ µε τουr υγειονοµικοr ρουr για
την προσωριν αποδοχ, την επανεσοδο και την εισαγωγ στην Κοιντητα εγγεγραµµνων
ππων απ ορισµνα µρη τηr Σαουδικr Αραβαr
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1999) 496]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(1999/228/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 26ηr Ιουνου
1990, σχετικ µε τουr ρουr υγειονοµικο ελγχου που
διπουν την διακνηση των ιπποειδν και τιr εισαγωγr
ιπποειδν προλευσηr τρτων χωρν (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την πρξη προσχρησηr τηr
Αυστραr, τηr Vινλανδαr και τηr Σουηδαr, και ιδωr τα
ρθρα 12, 13, 15, 16 και το ρθρο 19 σηµεο ii),
Εκτιµνταr:
τι µε την απφαση 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλου (2), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση 98/622/ΕΚ τηr
Επιτροπr (3), καταρτστηκε πνακαr τρτων χωρν απ τιr
οποεr τα κρτη µλη επιτρπουν την εισαγωγ βοοειδν,
χορων, ιπποειδν, αιγοπροβτων, νωπο κρατοr και
προϊντων µε βση το κραr·
τι µε την απφαση 92/160/ΕΟΚ (4), πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την απφαση 97/685/ΕΚ (5), η Επιτροπ
προβη στη διαρεση σε περιφρειεr ορισµνων τρτων
χωρν για την εισαγωγ ιπποειδν·
τι οι υγειονοµικο ροι και η κτηνιατρικ πιστοποηση για
την προσωριν αποδοχ, την επανεσοδο και τιr εισαγωγr
εγγεγραµµνων ππων καθορζονται, αντιστοχωr, στιr αποφσειr τηr Επιτροπr 92/260/ΕΟΚ (6), 93/195/ΕΟΚ (7) και
93/197/ΕΟΚ (8), πωr τροποποιθηκαν τελευταα απ την
απφαση 98/594/ΕΚ (9)·
τι, κατπιν κτηνιατρικr αποστολr επιθερησηr τηr Επιτροπr στη Σαουδικ Αραβα, η υγειονοµικ κατσταση
φανεται να βρσκεται υπ τον ικανοποιητικ λεγχο των
κτηνιατρικν υπηρεσιν, και ιδωr η διακνηση ιπποειδν
απ ορισµνα µρη τηr επικρτειαr στην υπλοιπη χρα
φανεται να ελγχεται καλr·
τι οι κτηνιατρικr αρχr τηr Σαουδικr Αραβαr παρεχαν
γραπτ ανληψη δσµευσηr να ανακοινσουν εντr 24
ωρν µε τηλεοµοιοτυπα, τηλεγρφηµα  τηλτυπο προr
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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την Επιτροπ και τα κρτη µλη την επιβεβαωση
οποιασδποτε µολυσµατικr  µεταδοτικr ασθνειαr των
ιπποειδν που αναφρεται στο παρρτηµα Α τηr οδηγαr
90/426/ΕΟΚ, και ανακοιννεται υποχρεωτικ στη χρα,
και εντr ευλγου χρονικο διαστµατοr οποιαδποτε
αλλαγ στην πολιτικ εµβολιασµο  εισαγωγν που
αφορ τα ιπποειδ·
τι, κατπιν ορολογικr ρευναr που πραγµατοποιθηκε
στο σνολο τηr επικρτειαr τηr Σαουδικr Αραβαr, θα
πρπει να θεωρηθε η χρα τι εναι απαλλαγµνη απ τη
µλη και τη δουρνη για τουλχιστον ξι µνεr· τι δεν
χουν ποτ παρουσιαστε κροσµατα εγκεφαλοµυελτιδαr
ππων Βενεζουλαr και φυσαλιδδουr µεταδοτικr στοµαττιδαr, αλλ τι προκυψαν, εντοτοιr, στοιχεα απ ορολογικοr προσδιορισµοr για την ιογεν αρτηρτιδα του
ππου·
τι, λαµβνονταr υπψη τα αποτελσµατα τηr ανωτρω
ρευναr, µρη τηr Σαουδικr Αραβαr εναι απαλλαγµνα
απ την πανλη των ππων για περισστερο απ δο τη
και δεν χει πραγµατοποιηθε εµβολιασµr κατ τηr νσου
αυτr στη χρα κατ τη διρκεια των τελευταων δδεκα
µηνν και επισµωr απαγορεεται· τι, εντοτοιr, ορισµνα
µρη τηr Σαουδικr Αραβαr δεν δνανται να θεωρηθον
απαλλαγµνα απ τη νσο·
τι οι αρµδιεr αρχr τηr Σαουδικr Αραβαr χουν ανακοινσει στην Επιτροπ την επσηµη γκριση προστατευµνου απ ντοµα σταθµο αποµνωσηr κοντ στο Ριντ και
τα δεγµατα υπογραφr των επσηµων κτηνιτρων που
χουν εξουσιοδοτηθε να υπογρφουν διεθν πιστοποιητικ
εξαγωγr·
τι, λγω τηr υγειονοµικr κατστασηr σε ορισµνα µρη
τηr Σαουδικr Αραβαr, φανεται σκπιµο να διαιρεθε η εν
λγω χρα σε περιφρειεr, στε να επιτραπε η εισαγωγ
στην Κοιντητα εγγεγραµµνων ππων µνον απ το τµµα
τηr επικρτειαr τηr Σαουδικr Αραβαr που εναι απαλλαγµνο απ νσουr·
τι οι
πρπει
σταση
αφορ

υγειονοµικο ροι και η κτηνιατρικ πιστοποηση
να εγκριθον σµφωνα µε την υγειονοµικ καττηr εν λγω τρτηr χραr· τι η παροσα υπθεση
µνον εγγεγραµµνουr ππουr·
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τι, για λγουr σαφνειαr, ο κωδικr ISO τηr χραr πρπει
να χρησιµοποιεται για τροποποισειr των καταλγων
τρτων χωρν·

και απ αυτν τον κµο δι τηr οδο αριθ. 177
που οδηγε προr ντο στον κµβο µε την οδ
αριθ. 15 απ το Najran προr το Sharourah

τι η απφαση 79/542/ΕΟΚ και οι αποφσειr 92/160/ΕΟΚ,
92/260/ΕΟΚ, 93/195/ΕΟΚ και 93/197/ΕΟΚ πρπει να τροποποιηθον αναλγωr·

— το τµµα τηr επαρχαr νοτωr τηr οδο αριθ. 15
µεταξ Najran και Sharourah και των συνρων
µε την Υεµνη

τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr κτηνιατρικr επιτροπr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Στο µροr 2 του παραρτµατοr τηr απφασηr 79/542/ΕΟΚ,
στην ειδικ στλη για τουr εγγεγραµµνουr ππουr, προστθεται η ακλουθη γραµµ σµφωνα µε την αλφαβητικ
σειρ του κωδικο ISO τηr χραr:
«SA

Σαουδικ Αραβα

X

(1)»

ρθρο 2
Το ακλουθο κεµενο προστθεται στο παρρτηµα τηr απφασηr 92/160/ΕΟΚ:
«Σαουδικ Αραβα
Ολκληρη η επικρτεια, εξαιρουµνων των ζωνν προστασαr και επιτρησηr που καθορζονται σµφωνα µε
τιr διατξειr του ρθρου 13 παργραφοr 2 στοιχεο α)
τηr οδηγαr 90/426/ΕΟΚ και οι οποεr ορζονται ωr
εξr:
1.

Ζνη προστασαr

1.1. Επαρχα Jizan
— ολκληρη η επαρχα, πλην του τµµατοr που
ευρσκεται βορεωr του οδικο σταθµο ελγχου του Ash Shuqaiq επ τηr οδο αριθ. 5 και
βορεωr τηr οδο αριθ. 10
1.2. Επαρχα Asir
— το τµµα τηr επαρχαr που οριοθετεται απ
την οδ αριθ. 10 µεταξ του Ad Darb, του
Abha και του Kamis Mushayt προr βορρ,
πλην των ιππικν οµλων που ευρσκονται στην
αεροπορικ και τη στρατιωτικ βση
— το µροr τηr επαρχαr που οριοθετεται προr
βορρ απ την οδ αριθ. 15 που οδηγε απ το
Kamis Mushayt µσω τηr Jarash, τηr Al Uftah
και του Dhahran Al Janoub προr τα σνορα
τηr επαρχαr Najran
— το τµµα τηr επαρχαr που οριοθετεται απ
βορρ απ την οδ που οδηγε απ την Al
Utfah στο Badr Al Janoub µσω του Al Fayd
(επαρχα Najran)
1.3. Επαρχα Najran
— το τµµα τηr επαρχαr που οριοθετεται απ
την οδ που κινεται απ την Al Utfah (επαρχα Asir) προr Badr Al Janoub και το As Sebt
και απ As Sebt κατ µκοr του Wadi Habunah προr τον κµβο µε την οδ αριθ. 177
µεταξ του Najran και του Riyadh προr βορρ

2.

Ζνη επιτρησηr

2.1. Επαρχα Jizan
— το τµµα τηr επαρχαr βορεωr του οδικο
σταθµο ελγχου στο Ash Shuqaiq επ τηr
οδο αριθ. 5, ελεγχµενο απ τον οδικ σταθµ
ελγχου στο Al Qahmah, και βορεωr τηr οδο
αριθ. 10
2.2. Επαρχα Asir
— οι ιππικο µιλοι στην αεροπορικ και στη
στρατιωτικ βση
— το τµµα τηr επαρχαr µεταξ τηr ζνηr προστασαr και τηr οδο αριθ. 209 απ το Ash
Shuqaiq ωr τον οδικ σταθµ ελγχου
Muhayil επ τηr οδο αριθ. 211
— το τµµα τηr επαρχαr µεταξ του σταθµο
ελγχου επ τηr οδο αριθ. 10 νοτωr τηr Abha,
τηr πληr Abha και του οδικο σταθµο ελγχου Ballasmer, 65 km απ την Abha επ τηr
οδο αριθ. 15 που οδηγε προr βορρ
— το τµµα τηr επαρχαr µεταξ Khamis Mushayt και του οδικο σταθµο ελγχου, 90 km
απ την Abha επ τηr οδο αριθ. 255 προr το
Samakh και του οδικο σταθµο ελγχου στο
Yarah, 90 km απ την Abha, επ τηr οδο αριθ.
10 που οδηγε προr το Riyadh.
— το τµµα τηr επαρχαr νοτωr τηr νοητr
γραµµr µεταξ του οδικο σταθµο ελγχου
στη Yarah επ τηr οδο αριθ. 10 και του
Khashm Ghurab επ τηr οδο αριθ. 177 ωr τα
σνορα µε την επαρχα Najran
2.3. Επαρχα Najran
— το τµµα τηr επαρχαr νοτωr τηr νοητr
γραµµr µεταξ του οδικο σταθµο ελγχου
στη Yarah επ τηr οδο αριθ. 10 και του
Khashm Ghurab επ τηr οδο αριθ. 177 απ τα
ρια τηr επαρχαr Najran µχρι τον οδικ
σταθµ ελγχου Khashm Ghurab, 80 km απ
το Najran, και δυτικ τηr οδο αριθ. 175 που
οδηγε στο Sharourah.»
ρθρο 3
Η απφαση 92/260/ΕΟΚ τροποποιεται ωr εξr:
1. Ο κατλογοr των τρτων χωρν στην οµδα Ε του
παραρτµατοr Ι αντικαθσταται απ τον ακλουθο
κατλογο:
«Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα (AE), Μπαχριν (BH),
Αλγερα (DZ), Αγυπτοr (1) (EG), Ισραλ (IL), Ιορδανα
(JO), Κουβιτ (KW), Λβανοr (LB) Λιβη (LY), Μαρκο
(MA), Μλτα (MT), Μαυρκιοr (MU), Οµν (OM),
Κατρ (QA), Σαουδικ Αραβα (1) (SA), Συρα (SY),
Τυνησα (TN), Τουρκα (1) (TR).»
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2. Ο ττλοr του υγειονοµικο πιστοποιητικο που καθορζεται στο παρρτηµα ΙΙ σηµεο Ε αντικαθσταται απ τον
ακλουθο ττλο:
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
για την προσωριν αποδοχ εγγεγραµµνων ππων οι
οποοι γνονται αποδεκτο στο δαφοr τηr Κοιντηταr
για περοδο µικρτερη απ 90 ηµρεr και οι οποοι
προρχονται απ τα Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα, το
Μπαχριν, την Αλγερα, την Αγυπτο (1), το Ισραλ, την
Ιορδανα, το Κουβιτ, το Λβανο, τη Λιβη, το Μαρκο,
τη Μλτα, το Μαυρκιο, το Οµν, το Κατρ, τη Σαουδικ Αραβα (1), τη Συρα, την Τυνησα και την Τουρκα (1).»
ρθρο 4
Η απφαση 93/195/ΕΟΚ τροποποιεται ωr εξr:
1. Ο κατλογοr των τρτων χωρν στην οµδα Ε του
παραρτµατοr Ι αντικαθσταται απ τον ακλουθο
κατλογο:
«Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα (AE), Μπαχριν (BH),
Αλγερα (DZ), Αγυπτοr (1) (EG), Ισραλ (IL), Ιορδανα
(JO), Κουβιτ (KW), Λβανοr (LB) Λιβη (LY), Μαρκο
(MA), Μλτα (MT), Μαυρκιοr (MU), Οµν (OM),
Κατρ (QA), Σαουδικ Αραβα (1) (SA), Συρα (SY),
Τυνησα (TN), Τουρκα (1) (TR).»
2. Ο κατλογοr των τρτων χωρν τηr οµδαr Ε στο ττλο
του υγειονοµικο πιστοποιητικο που καθορζεται στο
παρρτηµα ΙΙ αντικαθσταται απ τον ακλουθο κατλογο:
«Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα, Μπαχριν, Αλγερα, Αγυπτοr (1), Ισραλ, Ιορδανα, Κουβιτ, Λβανοr, Λιβη,
Μαρκο, Μλτα, Μαυρκιοr, Οµν, Κατρ, Σαουδικ
Αραβα (1), Συρα, Τυνησα, Τουρκα (1).»
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ρθρο 5

Η απφαση 93/197/ΕΟΚ τροποποιεται ωr εξr:
1. Ο κατλογοr των τρτων χωρν στην οµδα Ε του
παραρτµατοr Ι αντικαθσταται απ τον ακλουθο
κατλογο:
«Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα (2) (AE), Μπαχριν(2) (BH),
Αλγερα (DZ), Αγυπτοr (1) (2) (EG), Ισραλ (IL), Ιορδανα (2) (JO), Κουβιτ (2) (KW), Λβανοr (2) (LB),
Λιβη (2) (LY), Μαρκο (MA), Μλτα (MT), Μαυρκιοr
(MU), Οµν (2) (OM), Κατρ (2) (QA), Σαουδικ Αραβα (1) (2) (SA) Συρα (2) (SY), Τυνησα (TN)».
2. Ο ττλοr του υγειονοµικο πιστοποιητικο που καθορζεται στο παρρτηµα ΙΙ σηµεο Ε αντικαθσταται απ τον
ακλουθο ττλο:
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
για την εισαγωγ στο δαφοr τηr Κοιντηταr εγγεγραµµνων ππων απ τα Ηνωµνα Αραβικ Εµιρτα, το
Μπαχριν, την Αγυπτο (1), την Ιορδανα, το Κουβιτ, το
Λβανο, τη Λιβη, το Οµν, το Κατρ, τη Σαουδικ
Αραβα (1), τη Συρα, καθr και εγγεγραµµνων
ιπποειδν και ιπποειδν για αναπαραγωγ και κρεατοπαραγωγ µε προλευση την Αλγερα, το Ισραλ, το
Μαρκο, τη Μλτα, τον Μαυρκιο και την Τυνησα.»
ρθρο 6
Η απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 5 Μαρτου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

