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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2597/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης ∆εκεµβρίου 1999
για την επιβολή οριστικού αντισταθµιστικού δασµού στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ), καταγωγής Ινδίας, και για την οριστική είσπραξη του επιβληθέντος προσωρινού δασµού
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Η Επιτροπή εξακολούθησε να ζητά και να επαληθεύει όλες
τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τα οριστικά
συµπεράσµατά της.

(6)

Εξετάστηκαν οι προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις που
υποβλήθηκαν µετά την επιβολή των προσωρινών µέτρων και
µετά τις ανωτέρω κοινολογήσεις και όταν αυτό κρίθηκε
σκόπιµο, ελήφθησαν υπόψη για τα οριστικά συµπεράσµατα.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συµβουλίου, της 6ης
Οκτωβρίου 1997, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο επιδοτήσεων εκ µέρους χωρών µη µελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), (ο οποίος εφεξής αποκαλείται «βασικός
κανονισµός»), και ιδίως το άρθρο 12,

2. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(7)

Ο κανονισµός για τον προσωρινό δασµό περιγράφει, στην
αιτιολογική σκέψη 7, το υπό εξέταση προϊόν, ως ταινίες από
τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο («ΡΕΤ»).

(8)

Η αιτιολογική σκέψη 8 του κανονισµού για τον προσωρινό
δασµό αναφέρει επιπλέον ότι το προϊόν µπορεί να διαχωριστεί σε διάφορα τµήµατα που εντοπίζονται κατά κανόνα στο
πλαίσιο του σχετικού βιοµηχανικού κλάδου, όπως τα
τµήµατα µαγνητικών µέσων, συσκευασίας, ηλεκτρικών εφαρµογών, απεικόνισης και άλλα βιοµηχανικά τµήµατα και ότι,
για τους σκοπούς της έρευνας, τα προϊόντα υποδιαιρέθηκαν
σε τύπους ανάλογα µε το τµήµα αγοράς, το πάχος, τις
ιδιότητες επικάλυψης, την κατεργασία της επιφάνειας, τις
µηχανικές ιδιότητες και τη διαύγεια/αδιαφάνεια.

(9)

Μετά την επιβολή των προσωρινών µέτρων, η Επιτροπή
έλαβε αίτηση από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής για να
εξετάσει όχι µόνον τους τύπους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 3920 62 19 και 3920 62 90, όπως αναφέρεται
στον κανονισµό για τον προσωρινό δασµό, αλλά και τους
τύπους που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 39 206 211 και
39 206 213, ως ταινίες ΡΕΤ. Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς
είχαν αντιταχθεί στο να συµπεριληφθούν οι δύο πρόσθετοι
κωδικοί ισχυριζόµενοι ότι οι ταινίες ΡΕΤ που υπάγονται σ’
αυτούς, δεν είναι εναλλάξιµοι µε τις ταινίες ΡΕΤ που υπάγονται στους άλλους δύο κωδικούς, δηλαδή 39 206 219 και
39 206 290. Τόνισαν ότι µόνον αυτοί οι δύο τελευταίοι
κωδικοί είχαν συµπεριληφθεί στην καταγγελία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και ότι οι δύο προηγούµενοι δεν
είχαν συµπεριληφθεί ειδικά στην καταγγελία, λόγω του ότι
το προϊόν που υπάγεται σ’ αυτούς τους κωδικούς δεν είναι
εναλλάξιµο µε τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 39 206 219 και 39 206 290.

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με τον κανονισµό αριθ. 1810/1999 της Επιτροπής (2), (ο
οποίος εφεξής αποκαλείται «κανονισµός για τον προσωρινό
δασµό», επιβλήθηκε προσωρινός αντισταθµιστικός δασµός
στις εισαγωγές στην Κοινότητα ταινιών από τερεφθαλικό
πολυαιθυλένιο (ΡΕT), καταγωγής Ινδίας, που υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ 39 206 219 και 39 206 290.

(2)

Μετά την επιβολή των προσωρινών αντισταθµιστικών
δασµών, οι ινδοί συνεργαζόµενοι παραγωγοί-εξαγωγείς
Ester Industries Ltd, Flex Industries Ltd, Garware Polyester Ltd, India Polyfilms Ltd/Jindal Polyester Ltd (συνδεδεµένες εταιρείες), ΜΤΖ Polyesters Ltd, Polyplex Corp. Ltd
(εφεξής αποκαλούµενοι «ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς»), οι
δηµόσιες αρχές της Ινδίας (εφεξής αποκαλούµενες «∆ΑΙ»), οι
καταγέλλοντες κοινοτικοί παραγωγοί (εφεξής αποκαλούµενος «κοινοτικός κλάδος παραγωγής») και δύο χρήστες ταινιών ΡΕΤ υπέβαλαν παρατηρήσεις γραπτώς.

(3)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 5
του βασικού κανονισµού, όλα τα ανωτέρω µέρη, εκτός από
έναν χρήστη, ζήτησαν να γίνουν και έγιναν δεκτά σε
ακρόαση.

(4)

Ένας χρήστης, ο οποίος δεν εµφανίστηκε σε προγενέστερο
στάδιο, αντέδρασε µετά την επιβολή των προσωρινών
µέτρων.

(1) ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 219 της 19.8.1999, σ. 14.
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Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη
διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή αποφάσισε να µη συµπεριλάβει τους κωδικούς ΣΟ 39 206 211 και 39 206 213 στο
πεδίο της έρευνας, επειδή δεν είχαν υποβληθεί πληροφορίες
που να δείχνουν ότι δεν είναι ορθός ο ισχυρισµός που
προέβαλε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής στην καταγγελία
όσον αφορά την έλλειψη εναλλαξιµότητας µεταξύ των
προϊόντων.

σχυση, θα αναγκαζόταν να προµηθευτεί το αντίστοιχο ποσό
από εµπορικές πηγές και να το εξοφλήσει καταβάλλοντας
τόκους για ένα χρονικό διάστηµα. Πρόκειται γι’ αυτό το
στοιχείο του οφέλους που καλύπτεται µε την προσθήκη των
τόκων στο ονοµαστικό ποσό της επιδότησης.
(14)

Αυτή η προσέγγιση προβλέπεται ειδικά στις κατευθυντήριες
γραµµές της Επιτροπής για τον υπολογισµό του ποσού της
επιδότησης στις έρευνες αντισταθµιστικών δασµών
(«Κατευθυντήριες γραµµές υπολογισµού») (1) και είναι η
συνήθης πρακτική της Κοινότητας που εφαρµόστηκε σε
αριθµό προηγούµενων υποθέσεων.

(15)

Το άρθρο VΙ παράγραφος 3 της GATT 1994, που επαναλαµβάνεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 της ASCM, αναφέρει µόνον ότι οι δασµοί δεν πρέπει να εισπράττονται
επιπλέον του ποσού της επιδότησης. Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται µε βάση το όφελος που διαπιστώνεται κατά την περίοδο της έρευνας (άρθρο 14 της ASCM).
Εφόσον η επιχείρηση επωφελήθηκε επίσης από το γεγονός
ότι δεν αναγκάστηκε να προµηθευτεί τους πόρους από τη
χρηµατοπιστωτική αγορά, το ποσό του οφέλους πρέπει να
περιλαµβάνει επίσης ένα στοιχείο τόκων. Συνεπώς, εφόσον
το ποσό του οφέλους (συµπεριλαµβανοµένων των τόκων)
αντιστοιχεί στο ποσό της επιδότησης και ο αντισταθµιστικός
δασµός υπολογίζεται µε βάση το περιθώριο της επιδότησης
που διαπιστώνεται, το άρθρο VΙ παράγραφος 3 της GATT
1994 τηρείται πλήρως µε την προσθήκη των τόκων.

(16)

Γι’ αυτούς τους λόγους, απορρίπτεται ο ισχυρισµός ότι
πρέπει να αποκλειστεί το στοιχείο των τόκων κατά τον
υπολογισµό του οφέλους που προκύπτει στο πλαίσιο των
διαφόρων καθεστώτων.

3. ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

3.1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.1.1. Προσθήκη του τόκου κατά τον υπολογισµό του
οφέλους

(11)

(12)

(13)

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν να αποσυρθεί το στοιχείο
των τόκων που είχε προστεθεί για τον υπολογισµό του
συνολικού ποσού του οφέλους που προκύπτει στο πλαίσιο
αυτών των καθεστώτων. Προβλήθηκε ο ισχυρισµός ότι η
προσθήκη του τόκου δεν ήταν αιτιολογηµένη, υπερέβαινε
του όρους της συµφωνίας περί επιδοτήσεων και µέτρων
αντιστάθµισης (ASCM) και απαγορευόταν δυνάµει του άρθρου VI παράγραφος 3 της GATT 1994. Οι «κατευθυντήριες γραµµές υπολογισµού» της Επιτροπής θα ήταν άκυρες
σ’ αυτήν την περίπτωση.
Η νοµική βάση για την προσθήκη των τόκων στην ονοµαστική αξία της επιδότησης είναι το άρθρο 5 σε συνδυασµό
µε το άρθρο 6 του βασικού κανονισµού. Το άρθρο 5
αναφέρει ότι το ποσό των αντισταθµίσιµων επιδοτήσεων
υπολογίζεται µε βάση το όφελος που προσπορίζεται ο αποδέκτης της επιδότησης και το οποίο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας. Το άρθρο 6,
το οποίο επαναλαµβάνει το άρθρο 14 της ASCM, καθορίζει
τους κανόνες υπολογισµού του οφέλους για ορισµένους
τύπους επιδοτήσεων. Για όλες τις κατηγορίες των επιδοτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6, δηλαδή η εισφορά στο
µετοχικό κεφάλαιο, τα δάνεια, οι εγγυήσεις δανείων και η
διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών ή η αγορά αγαθών, το σηµείο
αναφοράς για τον υπολογισµό του οφέλους είναι το αντίστοιχο κόστος των κεφαλαίων στην εµπορική αγορά. Εποµένως, εφαρµόζοντας τη λογική του άρθρου 6 ως το γενικό
κανόνα σε όλες τις κατηγορίες των επιδοτήσεων, για τον
υπολογισµό του πλήρους οφέλους, πρέπει να συµπεριληφθεί
το κόστος δανεισµού των κεφαλαίων µε εµπορικά επιτόκια.
Εκφρασµένες ως ονοµαστική αξία κατά τη διάρκεια της
περιόδου της έρευνας, όλες οι επιδοτήσεις ισοδυναµούν
όντως µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση. Εφόσον οι µη επιστρεπτέες ενισχύσεις δεν είναι διαθέσιµες στο εµπορικό
κύκλωµα, ο δικαιούχος, αν δεν είχε λάβει αυτή την ενί-
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3.1.2 Ιδιοµορφία των διαφόρων καθεστώτων
(17)

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς ανέφεραν ότι δεν ισχύει το τεκµήριο του άρθρου 2 παράγραφος 3 της ASCM, βάσει του
οποίου οι επιδοτήσεις εξαρτώνται από τις εξαγωγικές επιδόσεις και έχουν ατοµικό χαρακτήρα, εφόσον το άρθρο 27
παράγραφος 2 της ASCM προβλέπει ότι η απαγόρευση να
εξαρτώνται οι επιδοτήσεις από τις εξαγωγικές επιδόσεις δεν
εφαρµόζεται στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η Ινδία είναι µια
από τις χώρες που απαριθµούνται στο παράρτηµα VII της
ASCM και, εποµένως, οι εξαγωγικές επιδοτήσεις που
χορήγησαν οι ∆ΑΙ δεν µπορούσαν να απαγορευτούν. Κατά
συνέπεια, η Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να αποδείξει, βάσει
θετικών αποδεικτικών στοιχείων, ότι τα εν λόγω καθεστώτα
έχουν ατοµικό χαρακτήρα.

(18)

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισµού αναφέρει ρητά ότι οι επιδοτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των επιδοτήσεων που περιγράφονται στο παράρτηµα
Ι, θεωρούνται ειδικές αν εξαρτώνται, εκ του νόµου ή εκ των
πραγµάτων, από τις εξαγωγικές επιδόσεις. Αυτός ο όρος
εξετάστηκε ατοµικά για καθένα από τα καθεστώτα επιδοτήσεων που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας διαδικασίας.

(1) ΕΕ C 394 της 17.12.1998, σ. 7.
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υποκαθίστανται, πρέπει να είναι ίσοι σε ποσότητα και να
έχουν την ίδια ποιότητα και χαρακτηριστικά µε τους συντελεστές παραγωγής της εγχώριας αγοράς.

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

3.2.1. Βιβλιάριο πιστώσεων (PBS)
(19)

Οι ∆ΑΙ και οι παραγωγοί-εξαγωγείς προέβαλαν επιχειρήµατα
όσον αφορά αυτό το καθεστώς, που περιγράφεται στις
αιτιολογικές σκέψεις 12 έως 19 του κανονισµού για τον
προσωρινό δασµό. Αυτά τα επιχειρήµατα δεν πρέπει να
εξεταστούν, δεδοµένου ότι τα οφέλη που προέκυψαν στο
πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, δεν συµπεριελήφθησαν στα
ποσά του δασµού που καθορίστηκε προσωρινά, για τους
λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 24 του
κανονισµού για τον προσωρινό δασµό. Συνεπώς, δεν θα
επιβληθούν µέτρα για τα οφέλη βάσει αυτού του καθεστώτος, και εποµένως δεν απαιτούνται οριστικά συµπεράσµατα.

(24)

Μια επιχείρηση που µπορεί να λαµβάνει τους συντελεστές
παραγωγής της σε χαµηλότερη αξία ή που προµηθεύεται
ορισµένους από αυτούς τους συντελεστές στην εγχώρια
αγορά, πρέπει να µπορεί να εισάγει συντελεστές παραγωγής
µε δασµολογική ατέλεια για να τους χρησιµοποιήσει για την
εγχώρια παραγωγή ή για πωλήσεις, εφόσον οι πραγµατικές
εισαγόµενες ποσότητες δεν θα έχουν καµία σχέση µε τις
ποσότητες που καθορίζονται στο SION. ∆εν διαπιστώθηκε
κανένα πραγµατικό σύστηµα ή διαδικασία που να επιβεβαιώνει το ότι οι συντελεστές παραγωγής που εισάγονται µε
δασµολογική ατέλεια καταναλώνονται πραγµατικά στη διαδικασία παραγωγής του εξαγόµενου τελικού προϊόντος ή σε
ποιες ποσότητες. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, το αντιστάθµισµα που µπορεί να προκύψει κατά την εξαγωγή των
προϊόντων, δεν οφείλεται στις πραγµατικές ποσότητες των
εισαγόµενων µε δασµολογική ατέλεια συντελεστών
παραγωγής οι οποίοι χρησιµοποιούνται κατά την κατεργασία των εξαγοµένων προϊόντων, αλλά µάλλον στις υποθέσεις
κανονικής αξίας όσον αφορά τους συντελεστές παραγωγής
του εξαγόµενου προϊόντος.

(25)

Ακόµη και αν το καθεστώς DEPB πριν από την εξαγωγή
θεωρηθεί ένα καθεστώς επιστροφής του δασµού, σύµφωνα
µε τους ισχυρισµούς, το παράρτηµα ΙΙ µέρος ΙΙ σηµείο 5 και
το παράρτηµα ΙΙΙ µέρος ΙΙ σηµείο 3 του βασικού κανονισµού
ορίζουν ότι, όταν διαπιστωθεί ότι οι δηµόσιες αρχές της
χώρας εξαγωγής δεν έχουν θεσπίσει ένα σύστηµα ελέγχου, η
χώρα εξαγωγής οφείλει να προβαίνει σε συµπληρωµατική
εξέταση µε βάση τους πραγµατικούς συντελεστές
παραγωγής, ή τις συναλλαγές που έχουν όντως πραγµατοποιηθεί, αντιστοίχως, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά
πόσον έχει καταβληθεί ποσό µεγαλύτερο του κανονικού.
Εφόσον, όπως αναφέρεται ανωτέρω, δεν υπάρχει τέτοιο
σύστηµα ελέγχου των πραγµατικών ποσοτήτων των εισαγοµένων συντελεστών παραγωγής, οι ∆ΑΙ κλήθηκαν να προβούν σε συµπληρωµατική εξέταση. Οι ∆ΑΙ δεν προέβησαν
σε τέτοια εξέταση. Εποµένως, η Επιτροπή δεν εξέτασε αν
ήταν πράγµατι µεγαλύτερο του κανονικού το επιστραφέν
ποσό των εισαγωγικών επιβαρύνσεων επί των εισαγοµένων
συντελεστών παραγωγής που χρησιµοποιήθηκαν κατά την
παραγωγή του εξαχθέντος προϊόντος.

(26)

Εν πάση περιπτώσει η διαγραφή του επιπλέον ποσού των
εισαγωγικών δασµών αποτελεί τη βάση για τον υπολογισµό
του ποσού του οφέλους µόνον στην περίπτωση των
καθεστώτων επιστροφής bona fide και των καθεστώτων επιστροφής σε περιπτώσεις υποκατάστασης. Εφόσον διαπιστώθηκε ότι το καθεστώς DEPB πριν από την εξαγωγή δεν
είναι καθεστώς επιστροφής ή υποκατάστασης κατά την
έννοια του παραρτήµατος Ι σηµείο i) και των παραρτηµάτων
ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού κανονισµού, το όφελος ισοδυναµεί µε
τη συνολική διαγραφή των εισαγωγικών δασµών και όχι µε
την υποτιθέµενη διαγραφή επιπλέον ποσού.

(27)

Επειδή το καθεστώς DEPB πριν από την εξαγωγή προϋποθέτει την παραίτηση των δηµοσίων αρχών από την απαίτηση
των δασµών, θεωρείται ότι το καθεστώς ισοδυναµεί µε επιδότηση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)
σηµείο ii) του βασικού κανονισµού. ∆εδοµένου ότι το όφελος στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος δεν προκύπτει χωρίς
δέσµευση εξαγωγής, το καθεστώς εξαρτάται εκ του νόµου
από τις εξαγωγικές επιδόσεις κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισµού, και έχει
εποµένως ατοµικό χαρακτήρα.

3.2.2. Καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασµών πριν
από την εξαγωγή (DΕΡΒ)
(20)

Οι ∆ΑΙ και οι παραγωγοί-εξαγωγείς προέβαλαν επιχειρήµατα
όσον αφορά αυτό το καθεστώς, που περιγράφεται στις
αιτιολογικές σκέψεις 26 έως 30 του κανονισµού για τον
προσωρινό δασµό.

(21)

Ειδικότερα, προβλήθηκε ο ισχυρισµός ότι, το καθεστώς
DEPB πριν από την εξαγωγή είναι ένα επιτρεπόµενο
καθεστώς διαγραφής/επιστροφής σύµφωνα µε τις διατάξεις
του βασικού κανονισµού και, εποµένως, δεν είναι αντισταθµίσιµο. Προβλήθηκε επίσης ο ισχυρισµός ότι αν είχε διαπιστωθεί ότι το καθεστώς αυτό είναι αντισταθµίσιµο, έπρεπε
να χρησιµοποιηθούν µόνον οι πραγµατικές επιπλέον διαγραφές ως βάση για τον υπολογισµό του οφέλους, και ότι η
Επιτροπή όφειλε να εξετάσει αν είχαν όντως γίνει επιπλέον
επιστροφές των εισαγωγικών επιβαρύνσεων επί των συντελεστών παραγωγής που καταναλώθηκαν κατά τη διαδικασία
παραγωγής.

(22)

(23)

Το καθεστώς DEPB πριν από την εξαγωγή δεν είναι επιτρεπόµενο καθεστώς διαγραφής/επιστροφής ή καθεστώς υποκατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του βασικού κανονισµού, παρά την ύπαρξη της «προϋπόθεσης του πραγµατικού
χρήστη». Πρόκειται ουσιαστικά για ένα καθεστώς που στηρίζεται στην αξία και όχι στην ποσότητα. Ο συντελεστής
DEPB που οδηγεί στην απαλλαγή από τους εισαγωγικούς
δασµούς, δεν υπολογίζεται σε σχέση µε συγκεκριµένες
ποσότητες συντελεστών παραγωγής που έχουν πράγµατι
καταναλωθεί κατά τη διαδικασία παραγωγής. Συγκεκριµένα,
οι συντελεστές παραγωγής καθορίζονται µε βάση το «Standard Input/Output Norms (SION)», που προβλέπει θεωρητική κοστολόγηση µε βάση τις θεωρητικές αξίες των συντελεστών παραγωγής που πρέπει να εισαχθούν για την κατασκευή ενός συγκεκριµένου προϊόντος. Μόλις καθοριστεί ο
συντελεστής DEPB για ένα συγκεκριµένο τελικό προϊόν, οι
συντελεστές παραγωγής µπορούν να εισαχθούν µε δασµολογική ατέλεια βάσει αδείας DEPB πριν από την εξαγωγή. ∆εν
έχει καθιερωθεί κάποιος µηχανισµός που να εµποδίζει έναν
παραγωγό-εξαγωγέα να µεταφέρει τις αναλογίες των συντελεστών παραγωγής του που έχει πράγµατι εισάγει, εφόσον
οφείλει µόνο να παραµένει εντός των ορίων της σφαιρικής
πιστωτικής οροφής που του έχει χορηγηθεί.
Εξάλλου, δεν υπάρχει καµία υποχρέωση εισαγωγής όλων
των διαφορετικών συντελεστών παραγωγής για τους
οποίους έχει χορηγηθεί η πίστωση. Τα µοναδικά όρια της
ποσότητας συγκεκριµένου συντελεστή παραγωγής που µπορεί να εισαχθεί στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, είναι η
αξία της αδείας που χορηγείται και η αντίστοιχη δέσµευση
εξαγωγής του τελικού προϊόντος. Εποµένως, δεν υπάρχει
απαίτηση ότι οι εισαγόµενοι συντελεστές παραγωγής που
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Υπολογισµός του ποσού της επιδότησης
(28)

(29)

Το όφελος των παραγωγών-εξαγωγέων υπολογίστηκε, όπως
εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 23 του κανονισµού για
τον προσωρινό δασµό, µε βάση τα επιπλέον τέλη για αιτήσεις που ζήτησαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς. Αυτά τα
συµπληρωµατικά ποσά δεν είχαν ωστόσο καµία επίπτωση
στα περιθώρια των επιδοτήσεων που καθορίστηκαν προσωρινά.
∆ύο εταιρείες επωφελήθηκαν από το καθεστώς αυτό κατά
την περίοδο της έρευνας και έλαβαν επιδοτήσεις µεταξύ 1,3
και 6,84 %.
3.2.3. Καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών
(DEPB) µετά την εξαγωγή

δασµών

(30)

Οι ∆ΑΙ και οι παραγωγοί-εξαγωγείς προέβαλαν επιχειρήµατα
όσον αφορά αυτό το καθεστώς που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 37 έως 39 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό.

(31)

Ειδικότερα, προβλήθηκε το επιχείρηµα ότι το καθεστώς
DEPB µετά την εξαγωγή πρέπει να θεωρηθεί ως ένα επιτρεπόµενο καθεστώς επιστροφής σε περίπτωση υποκατάστασης,
δεδοµένου ότι οι πιστώσεις DEPB µετά την εξαγωγή χορηγούνται µόνον σύµφωνα µε το SION. Βάσει του σηµείου Ι
του παραρτήµατος Ι του βασικού κανονισµού, ένα καθεστώς
επιστροφής επιτρέπει τη χρησιµοποίηση ποσότητας συντελεστών παραγωγής της εγχωρίου αγοράς, ίσης, και έχοντας
την ίδια ποιότητα και χαρακτηριστικά, µε τους εισαγόµενους
συντελεστές παραγωγής. Προβλήθηκε επίσης ο ισχυρισµός
ότι οι αρχές ειδικών φόρων κατανάλωσης θα είναι σε θέση
να ελέγχουν ποιοι συντελεστές παραγωγής ενσωµατώνονται
στο εξαγόµενο προϊόν. Συνεπώς, το καθεστώς µετά την
εξαγωγή είναι ένα επιτρεπόµενο καθεστώς επιστροφής σε
περίπτωση υποκατάστασης βάσει του παραρτήµατος ΙΙ του
βασικού κανονισµού.

(32)

Θα πρέπει να υποµνησθεί ότι, αντίθετα από το καθεστώς
DEPB πριν από την εξαγωγή, δεν υπάρχει «προϋπόθεση
πραγµατικού χρήστη». Οι πιστώσεις του καθεστώτος DEPB
µετά την εξαγωγή υπολογίζονται ως το ποσοστό της αξίας
των εξαγοµένων τελικών προϊόντων. Οι πιστώσεις που λαµβάνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αντισταθµίσουν τους τελωνειακούς δασµούς
που είναι κανονικά απαιτητοί για τις εισαγωγές οποιωνδήποτε εµπορευµάτων (εκτός από τις εισαγωγές που περιλαµβάνονται στον περιοριστικό κατάλογο εισαγωγών). ∆εν
υπάρχει περιορισµός για τα εµπορεύµατα που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή του εξαγόµενου προϊόντος. Τα εισαγόµενα εµπορεύµατα µπορούν να πωλούνται
στην εγχώρια αγορά ή να χρησιµοποιηθούν µε οποιονδήποτε
τρόπο. Επιπλέον, οι άδειες και εποµένως οι πιστώσεις µπορούν να µεταβιβαστούν ελεύθερα.

(33)

Συνεπώς, συνάγεται το συµπέρασµα ότι το καθεστώς DEPBS
µετά την εξαγωγή δεν είναι ένα καθεστώς επιστροφής ή
υποκατάστασης κατά την έννοια του παραρτήµατος Ι σηµείο
i) και των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού κανονισµού.

(34)

Οι ∆ΑΙ ισχυρίστηκαν επίσης ότι το καθεστώς αποτελεί
εξαγωγική επιδότηση µόνον στο βαθµό που προβλέπει την
επιστροφή των εισαγωγικών επιβαρύνσεων για το επιπλέον
ποσό των δασµών που εισπράχθηκαν πραγµατικά επί των
εισαγοµένων συντελεστών παραγωγής οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγική παραγωγή και ότι η Επιτροπή δεν
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παραιτήθηκε από την υποχρέωση για τον καθορισµό αυτού
του επιπλέον ποσού.
(35)

Αυτός ο ισχυρισµός πρέπει να απορριφθεί για τους ίδιους
λόγους µε εκείνους που αναφέρονται στην ανωτέρω αιτιολογική σκέψη 26.
Υπολογισµός του ποσού της επιδότησης

(36)

Οι ∆ΑΙ ανέφεραν ότι, στην περίπτωση πώλησης των αδειών,
η Επιτροπή όφειλε να καθορίσει την πραγµατική αξία του
οφέλους που προσπορίστηκαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς µέσω
αυτών των συναλλαγών πωλήσεων, και όχι βάσει του ποσού
της πίστωσης που χορηγήθηκε στην άδεια.

(37)

Όπως ήδη εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 43 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό, αυτός ο ισχυρισµός δεν
γίνεται αποδεκτός εφόσον το όφελος που παρείχαν οι ∆ΑΙ
στον παραγωγό-εξαγωγέα ως παραίτηση από την απαίτηση
εσόδων, αντανακλάται καθαρά στην αξία της αδείας. Η
πώληση αδείας σε διαφορετική τιµή (δηλαδή υψηλότερη ή
χαµηλότερη) από την αξία της αντιστοιχεί σε καθαρά εµπορική συναλλαγή που δεν µεταβάλλει το ποσό του οφέλους
που προκύπτει αρχικά από αυτό το καθεστώς.

(38)

Το όφελος για τους παραγωγούς-εξαγωγείς υπολογίστηκε
όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 41 έως 44 του
κανονισµού για τον προσωρινό δασµό. Ως προς αυτό, θα
πρέπει να αναφερθεί ότι τέσσερις παραγωγοί-εξαγωγείς έκαναν ορισµένες αιτήσεις που αποδέχτηκε η Επιτροπή. Εν
συνεχεία, λήφθηκε υπόψη το συµπληρωµατικό κόστος που
προέκυψε αναγκαστικά για την απόκτηση της αδείας.
Επίσης, έγιναν διορθώσεις των ποσών των χορηγουµένων
πιστώσεων. Αυτές οι διορθώσεις καταλήγουν σε ελάχιστες
αλλαγές των περιθωρίων των επιδοτήσεων.

(39)

Τέσσερις εταιρείες επωφελήθηκαν από αυτό το καθεστώς
κατά την περίοδο της έρευνας και έλαβαν επιδοτήσεις
µεταξύ 2,34 και 17,68 %.
3.2.4. Προτιµησιακοί δασµοί για την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών (EPCGS)

(40)

Οι ∆ΑΙ ανέφεραν ότι στόχος του καθεστώτος EPCG, που
περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 46 έως 50 του
κανονισµού για τον προσωρινό δασµό, είναι να συµβάλει
στην τεχνολογική αναβάθµιση των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισµού επιχειρήσεων του οικονοµικού τοµέα, καθώς και
να διατηρήσει παράλληλα τους σπάνιους πόρους ξένου
συναλλάγµατος της Ινδίας. Προβλήθηκε ο ισχυρισµός ότι το
καθεστώς EPCG παρέχει όφελος που δεν εξαρτάται από τις
εξαγωγικές επιδόσεις, επειδή οι άδειες του καθεστώτος
EPCG είναι διαθέσιµες ανεξάρτητα από τις προηγούµενες
εξαγωγικές επιδόσεις. Επιπλέον, ένας κάτοχος αδείας στο
πλαίσιο του καθεστώτος EPCG µπορεί πάντα να αγοράσει
εγχώρια και όχι εισαγόµενα κεφαλαιουχικά αγαθά.

(41)

Όσον αφορά αυτόν τον ισχυρισµό, πρέπει να αναφερθεί ότι,
για να είναι επλέξιµη για το καθεστώς EPCG, µια εταιρεία
πρέπει να αναλάβει δέσµευση εξαγωγής αγαθών ορισµένης
αξίας εντός ορισµένης χρονικής περιόδου. Αυτό το
καθεστώς εξαρτάται εποµένως εκ του νόµου από τις εξαγωγικές επιδόσεις εφόσον δεν προκύπτει όφελος χωρίς τη
δέσµευση εξαγωγής των αγαθών. Ως τέτοιο, θεωρείται ότι
έχει ατοµικό χαρακτήρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 3
παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισµού και
είναι εποµένως, αντισταθµίσιµο.

10. 12. 1999
(42)

(43)
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Οι παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι, βάσει του
καθεστώτος EPCG, οι δηµόσιες αρχές δεν παραιτούνται από
την απαίτηση εσόδων αλλά ότι µόνον την αναστέλλουν. Αν
ένας εισαγωγέας κεφαλαιουχικών αγαθών δεν τηρήσει την
εξαγωγική του υποχρέωση µέχρι το τέλος της περιόδου που
προβλέπεται από το καθεστώς, εισπράττεται η διαφορά του
δασµού µε την καταβολή τόκων. Έτσι, το αν ένας εισαγωγέας επωφελήθηκε από την επιστροφή δασµού και το αν οι
∆ΑΙ έχουν παραιτηθεί από την απαίτηση εσόδων και, ως εκ
τούτου, έχει υπάρξει όφελος, διαπιστώνεται µόνον στο τέλος
της συγκεκριµένης περιόδου για την τήρηση της εξαγωγικής
υποχρέωσης βάσει αυτού του καθεστώτος. Εποµένως, δεν
είναι σκόπιµο να εξεταστούν οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών
αγαθών βάσει αυτού του καθεστώτος κατά την περίοδο της
έρευνας.
Όσον αφορά αυτόν τον ισχυρισµό, θεωρείται ότι, όταν µια
εταιρεία έχει υποβάλλει αίτηση γι’ αυτό το καθεστώς και, ως
εκ τούτου, έχει αναλάβει δέσµευση εξαγωγής εµπορευµάτων,
πρέπει να υποτεθεί ότι θα τηρηθεί η εξαγωγική υποχρέωση
και θα επιτραπεί η τελική απαλλαγή από την πληρωµή των
εισαγωγικών δασµών. Έτσι, οι εταιρείες θεωρούν κανονικά
ότι δεν πρόκειται τελικά να καταβάλουν δασµούς. Το να
υποτεθεί το αντίθετο καθιστά το καθεστώς άνευ σηµασίας.

(44)

Επιπλέον, η έρευνα καθόρισε οριστικά ότι οι ∆ΑΙ παρατείνουν όντως την περίοδο κατά την οποία υπάρχει αυτή η
υποχρέωση εισαγωγών για τις εταιρείες που δεν είναι σε
θέση να τηρήσουν αυτή την υποχρέωση εντός της περιόδου
που είχε καθοριστεί αρχικά.

(45)

Γι’ αυτούς τους λόγους, θεωρήθηκε ότι οι δηµόσιες αρχές
παραιτούνται από την απαίτηση εσόδων κατά την εισαγωγή
κεφαλαιουχικών αγαθών και ότι η εταιρεία εισαγωγής προσπορίζεται όφελος υπό µορφή συνολικού ποσού µη καταβληθέντων δασµών.

Υπολογισµός του ποσού της επιδότησης
(46)

(47)

Το όφελος που προσπορίστηκαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς
υπολογίστηκε όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 53
του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό. Ως προς αυτό,
θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς
έκαναν ορισµένες παρατηρήσεις που έγιναν εν µέρει αποδεκτές από την Επιτροπή. Ειδικότερα, λήφθηκε υπόψη το
κόστος που προέκυψε αναγκαστικά για τη λήψη της επιδότησης και για το οποίο υποβλήθηκαν δεόντως αιτιολογηµένα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό το κόστος συνδεόταν ιδίως
µε τα τέλη αιτήσεων και τις τραπεζικές εγγυήσεις. Το τέλος
της αίτησης είναι εφάπαξ πράξη ενώ οι τραπεζικές εγγυήσεις
µπορούν να είναι εφάπαξ πράξη που καλύπτει περίοδο
πολλών ετών για την τραπεζική εγγύηση ή να αποτελούνται
από πολλές ετήσιες δόσεις που πρέπει να καταβάλλονται
καθόλη τη διάρκεια ισχύος της τραπεζικής εγγύησης.
Πρέπει να αναφερθεί ότι µια από αυτές τις εταιρείες, η ΜΤΖ
Polyesters Ltd, ισχυρίστηκε ότι η µέθοδος που εφαρµόστηκε στον κανονισµό για τον προσωρινό δασµό δεν είναι
κατάλληλη στην συγκεκριµένη υπόθεση, εφόσον βρισκόταν
σε εντελώς διαφορετική κατάσταση κατά την περίοδο της
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έρευνας από ό,τι οι άλλες εταιρείες που αφορούσε η έρευνα.
Ειδικότερα, προβλήθηκε ο ισχυρισµός ότι λόγω απρόβλεπτων γεγονότων µεταξύ των οποίων και µια φυσική
καταστροφή, η εµπορική παραγωγή άρχισε µόλις τον Οκτώβριο 1998. Αυτό οδήγησε σε πολύ χαµηλές εγχώριες και
εξαγωγικές πωλήσεις κατά την περίοδο της έρευνας, µε
αποτέλεσµα να καθοριστεί υψηλότερο περιθώριο της επιδότησης. Η εταιρεία πρότεινε εποµένως και ζήτησε να χρησιµοποιηθεί διαφορετική µέθοδος υπολογισµού.
(48)

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υποβλήθηκε τέτοια αίτηση
στην Επιτροπή κατά την περίοδο της έρευνας µέχρι την
κοινοποίηση των προσωρινών συµπερασµάτων. Ωστόσο, µε
την αίτησή της, η εταιρεία υπέβαλε λεπτοµερή και αιτιολογηµένα στοιχεία όσον αφορά την έναρξη της εµπορικής
παραγωγής και τις επιπτώσεις που είχε αυτή η καθυστερηµένη παραγωγή στις δραστηριότητές της.

(49)

Μετά από προσεκτική εξέταση αυτής της αίτησης, η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν ήταν αιτιολογηµένο το αίτηµα να
χρησιµοποιηθούν διαφορετικές µέθοδοι υπολογισµού.
Ωστόσο, η Επιτροπή έκρινε ότι λόγω των ειδικών και εξαιρετικών συνθηκών που επηρέασαν αυτήν την εταιρεία, η εφαρµογή του ιδίου παρονοµαστή (δηλαδή οι πραγµατικές
εξαγωγές) σ’ αυτήν την εταιρεία µε τη µέθοδο που εφαρµόστηκε στις εταιρείες που βρίσκονταν σε κανονική κατάσταση εµπορικής παραγωγής, κατέληγε σε εντελώς δυσανάλογα αποτελέσµατα που δεν αντανακλούσαν ορθά το όφελος που προσπορίστηκε αυτή η εταιρεία από την αντισταθµιστική επιδότηση βάσει αυτού του καθεστώτος. Συνεπώς, η
Επιτροπή, αν και διατήρησε την ίδια µέθοδο υπολογισµού,
προέβη σε προσαρµογή των στοιχείων αυτής της εταιρείας
για την παραγωγή και τις εξαγωγικές πωλήσεις, µε βάση τα
επαληθευµένα στοιχεία εταιρειών που βρίσκονταν σε κανονική κατάσταση εµπορικής παραγωγής, µε σκοπό να καθορίσει το όφελος που προέκυψε µε την επιδότηση κατά την
περίοδο της έρευνας.

(50)

Εν κατακλείδι, έξι εταιρείες επωφελήθηκαν από το καθεστώς
αυτό κατά την περίοδο της έρευνας και έλαβαν επιδοτήσεις
µεταξύ 1,42 και 8,75 %.

3.3.

(51)

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ/ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΕΡΖ/EOU)

Οι ∆ΑΙ ισχυρίστηκαν ότι δεν παραιτούνται από έσοδο βάσει
αυτού του καθεστώτος, που περιγράφεται στις αιτιολογικές
σκέψεις 55 έως 58 του κανονισµού για τον προσωρινό
δασµό, εφόσον αναστέλλεται µόνον η καταβολή των τελωνειακών δασµών επί των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά την
περίοδο έκδοσης των εγγυήσεων. Αυτό σηµαίνει ότι κατά τις
εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών που χρησιµοποιούνται
στις µονάδες ΕΡΖ/EOU, ο εισαγωγέας δεν καλείται να καταβάλει τελωνειακούς δασµούς. Ωστόσο, όταν πωλούνται τα
κεφαλαιουχικά αγαθά, ή όταν δεν ισχύει πλέον η εγγύησή
τους, ο τελωνειακός δασµός γίνεται απαιτητός, µε συντελεστή ανάλογο µε την αξία των κεφαλαιουχικών αγαθών
που έχει αποσβεσθεί κατά την στιγµή πώλησης ή λήξεως της
εγγύησης.
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Αυτός ο ισχυρισµός είναι παρόµοιος µε το ισχυρισµό που
προέβαλαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς όσον αφορά το
καθεστώς EPCG, δηλαδή δεν υπάρχει παραίτηση εσόδων
αλλά µόνον αναστολή. Ωστόσο, το να υποτεθεί ότι τα
κεφαλαιουχικά αγαθά εισάγονται µε δασµολογική ατέλεια
και εν συνεχεία, µεταπωλούνται στην εγχώρια αγορά, µε την
καταβολή δασµών, καθιστά το καθεστώς άνευ σηµασίας. Εν
πάση περιπτώσει, ακόµη και αν τα κεφαλαιουχικά αγαθά
µεταπωληθούν στο µέλλον, υπάρχει παραίτηση εσόδων για
ποσό ανάλογο µε το ποσό της απόσβεσης. Το αν και πότε
πωλούνται αυτά τα κεφαλαιουχικά αγαθά, αποτελεί εµπορική απόφαση που λαµβάνει η εταιρεία.

(53)

Γι’ αυτούς τους λόγους, θεωρείται ότι οι δηµόσιες αρχές
παραιτούνται από τα έσοδα κατά τη στιγµή της εισαγωγής
κεφαλαιουχικών αγαθών και η ειαάγουσα εταιρεία προσπορίζεται όφελος στο συνολικό ύψος των µη καταβληθέντων
δασµών.

(54)

Ο παραγωγός-εξαγωγέας προέβαλε παρόµοιο ισχυρισµό και
υπέβαλε συµπληρωµατικά επιχειρήµατα όσον αφορά τις εισαγωγές συντελεστών παραγωγής για εξαγόµενα προϊόντα.
∆εδοµένου ότι το καθεστώς ΕΡΖ/EOU χρησιµοποιήθηκε
αποκλειστικά για την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών,
αυτά τα συµπληρωµατικά επιχειρήµατα δεν εξετάστηκαν.

(55)

Αυτή η επιδότηση εξαρτάται εκ του νόµου από την προϋπόθεση επίτευξης εξαγωγικής επίδοσης κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισµού, εφόσον λαµβάνεται µόνον αν η εταιρεία αναλάβει
δέσµευση πραγµατοποίησης εξαγωγών, και, εποµένως, θεωρείται ότι έχει ατοµικό χαρακτήρα.

(60)

Προβλήθηκε ο ισχυρισµός ότι οι απαλλαγές από τους
φόρους πωλήσεων ή επιτηδεύµατος χρησιµοποιήθηκαν από
τις εταιρείες αποκλειστικά και µόνον για τις συναλλαγές
πωλήσεων και όχι για σηµαντικές αγορές εµπορευµάτων.

(61)

Κατά την επίσκεψη επαλήθευσης, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε
το αντίθετο. Καθορίστηκε επίσης ότι όλοι οι µεγάλοι προµηθευτές συντελεστών παραγωγής για τους παραγωγούςεξαγωγείς είναι εγκατεστηµένοι εκτός της οικείας πολιτείας.
Εποµένως, ο φόρος πωλήσεων ήταν απαιτητός κατά την
αγορά εµπορευµάτων από τους παραγωγούς-εξαγωγείς.

(62)

Συνάγεται, εποµένως, το συµπέρασµα ότι ο παραγωγόςεξαγωγέας δεν αποκόµισε όφελος στο πλαίσιο του καθεστώτος απαλλαγής του φόρου πωλήσεων των πολιτειών Γκουτζαράτ και Μαχαράστρα και του καθεστώτος παροχής
κινήτρων για το φόρο πωλήσεων της πολιτείας Ούταρ Πραντές.

(63)

∆εν πρέπει να επιβληθούν µέτρα και, εποµένως, δεν απαιτούνται οριστικά συµπεράσµατα γι’ αυτά τα καθεστώτα, Τέλος,
πρέπει να αναφερθεί ότι αυτά τα συµπεράσµατα δεν επηρεάζουν τα συµπεράσµατα όσον αφορά τη χρησιµοποίηση
αυτών των καθεστώτων για τις συναλλαγές πωλήσεων.
3.4.2. Περιφερειακά καθεστώτα — Απαλλαγή από τα
τέλη ηλεκτρισµού

(64)

Οι ∆ΑΙ και ένας παραγωγός-εξαγωγέας, η εταιρεία ΜΤΖ
Polyesters Ltd, ισχυρίστηκαν ότι αυτό το καθεστώς, που
περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 80 και 81 του
κανονισµού για τον προσωρινό δασµό δεν έχει ατοµικό
χαρακτήρα, εφόσον όλες οι νέες επιχειρήσεις στο Γκουτζαράτ µπορούν να επωφεληθούν από αυτό, ανεξάρτητα από
την τοποθεσία εγκατάστασής τους.

(65)

Η Επιτροπή ανέλυσε τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαυ, για να εξετάσει αυτόν τον ισχυρισµό. Μετά από προσεκτική εξέταση, συνάγεται το συµπέρασµα ότι, ακόµη και αν
φαίνεται να έχει χρησιµοποιηθεί ασαφής διατύπωση της σχετικής νοµοθεσίας, ιδίως στο πλαίσιο του ορισµού των «επιχειρήσεων εξυπηρέτησης» και του καθορισµού διαφορετικών
συντελεστών του δασµού, θεωρείται ότι όλες οι νέες βιοµηχανικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της πολιτείας µπορούν
όντως να επωφεληθούν από το καθεστώς αυτό σε ισότιµη
βάση και κατά τη διάρκεια πενταετούς περιόδου.

(66)

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού αναφέρει ότι όταν οι αρχές που παρέχουν το όφελος,
ή η νοµοθεσία βάσει της οποίας ενεργούν οι αρχές που
παρέχουν το όφελος, καθορίζουν αντικειµενικά κριτήρια ή
όρους που διέπουν τη δυνατότητα επιλογής και το ποσό της
επιδότησης, δεν υφίσταται ατοµικός χαρακτήρας υπό τον
όρο ότι η δυνατότητα επιλογής είναι αυτόµατη και ότι
τηρούνται αυστηρά αυτά τα κριτήρια και αυτοί οι όροι. Η
εφαρµογή αυτών των αντικειµενικών κριτηρίων και όρων
πρέπει να είναι οριζόντια και να µην ευνοούνται ορισµένες
επιχειρήσεις εις βάρος άλλων.

(67)

Με βάση τις παρατηρήσεις που παραλήφθηκαν, και τα αποδεικτικά στοιχεία που επαληθεύτηκαν σ’ αυτήν την έρευνα,
θεωρείται ότι το καθεστώς πληροί τα κριτήρια του άρθρου
3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού,
επειδή, µεταξύ άλλων, η εφαρµογή του είναι οριζόντια εφόσον µπορούν να επωφεληθούν από αυτό όλες οι επιχειρήσεις στην πολιτεία, καθώς και ότι στηρίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια, δηλαδή στη δηµιουργία νέων βιοµηχανικών
επιχειρήσεων.

Υπολογισµός του ποσού της επιδότησης
(56)

Το όφελος που προσπορίστηκε ο παραγωγός-εξαγωγέας
υπολογίστηκε όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 63
έως 65 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό. Μια
εταιρεία αποκόµισε οφέλη στο πλαίσιο του καθεστώτος
αυτού που αντιστοιχούν σε 0,7 %.
3.3.1. Καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος

(57)

Όπως ήδη καθορίστηκε στον κανονισµό για τον προσωρινό
δασµό, κανένας παραγωγός-εξαγωγέας δεν χρησιµοποίησε
αυτό το καθεστώς. Συνεπώς, δεν επιβλήθηκαν µέτρα και δεν
πρέπει να συναχθούν οριστικά συµπεράσµατα στο πλαίσιο
της έρευνας.
3.4.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

3.4.1. Φόρος πωλήσεων
(58)

Ο παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι το όφελος στο
πλαίσιο του καθεστώτος απαλλαγής από τους φόρους
πωλήσεων στις πολιτείες Γκουτζαράτ και Μαχαράστρα και
του εµπορικού καθεστώτος παροχής κινήτρων της πολιτείας
Ούταρ Πραντές προσπορίζεται από τον αγοραστή των εµπορευµάτων και όχι από τον πωλητή.

(59)

Ο φόρος πωλήσεων ή επιτηδεύµατος αυτών των πολιτειών
είναι ένας φόρος που επιβαρύνει τις πωλήσεις των εµπορευµάτων και προστίθεται στις τιµές πωλήσεων του τιµολογίου.
Ο πωλητής, εποµένως, ενεργεί ως φοροεισπράκτορας. Το
καθεστώς φόρου πωλήσεων/επιτηδεύµατος διαφέρει από τα
καθεστώτα ΦΠΑ στο ότι ο καταβληθείς φόρος πωλήσεων/
επιτηδεύµατος δεν µπορεί να αντισταθµιστεί µε τον εισπραχθέντα φόρο πωλήσεων/επιτηδεύµατος.
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Συνάγεται, εποµένως, το συµπέρασµα ότι αυτό το καθεστώς
δεν έχει ατοµικό χαρακτήρα και, εποµένως, δεν είναι αντισταθµίσιµο.

(75)

Ως προς αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι, στο βαθµό που
πρόκειται γι’ αυτό το καθεστώς, που χρησιµοποιήθηκε από
µία µόνον εταιρεία που είναι εγκατεστηµένη στην περιοχή
Aurangabat στο εσωτερικό της πολιτείας Μαχαράστρα, δεν
υποβλήθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο, εντός των προθεσµιών που καθορίστηκαν γι’ αυτήν τη διαδικασία, από τις
∆ΑΙ ή από οποιοδήποτε άλλο µέρος σε σχέση µε την τήρηση
των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού. Υποβλήθηκαν ορισµένα
στοιχεία για τα έτη 1981/82 αλλά αυτά υποβλήθηκαν
εκτός των προθεσµιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή
δεν είναι ούτε υποχρεωµένη ούτε σε θέση να καθορίσει ότι
στην περίπτωση αυτού του καθεστώτος, πληρούνται τα
κριτήρια που απαιτούνται για τη συναγωγή συµπερασµάτων,
βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων που αφορούν,
µεταξύ άλλων, την εκτίµηση της οικονοµικής ανάπτυξης
βάσει στατιστικών στοιχείων.

(76)

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να
επιβεβαιώσει τα συµπεράσµατα, όπως περιγράφονται στην
αιτιολογική σκέψη 93 του κανονισµού για τον προσωρινό
δασµό. Συνάγεται, εποµένως, οριστικά το συµπέρασµα ότι
αυτό το καθεστώς είναι αντισταθµίσιµο.

3.4.3. Περιφερειακά καθεστώτα — Επιστροφή των
ειδικών φόρων κατανάλωσης

(69)

Όσον αφορά το καθεστώς επιστροφής των ειδικών φόρων
κατανάλωσης που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις
88 έως 89 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό, οι
∆ΑΙ ισχυρίστηκαν ότι το καθεστώς αυτό είναι ένας έµµεσος
φόρος που επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές στην Ινδία για
τα εµπορεύµατα που εισάγονται στις εδαφικές µονάδες
πόλης ή περιφέρειας. Προβλήθηκε το επιχείρηµα ότι οι
«Κατευθυντήριες γραµµές για την κατανάλωση συντελεστών
παραγωγής κατά τη διαδικασία παραγωγής» του παραρτήµατος ΙΙ της ASCM επιτρέπουν τα καθεστώτα µείωσης των
έµµεσων φόρων για τους σωρευτικούς έµµεσους φόρους
προηγούµενου σταδίου που επιβαρύνουν τις εισαγωγές
εµπορευµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή εξαγοµένων προϊόντων. Εποµένως, αυτό το
καθεστώς δεν πρέπει να θεωρηθεί αντισταθµίσιµο.
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Υπολογισµός του ποσού της επιδότησης
(70)

Αυτό το επιχείρηµα απορρίφθηκε εφόσον το καθεστώς επιστροφής των ειδικών φόρων κατανάλωσης δεν έχει καµιά
σχέση µε την εξαγωγική παραγωγή.

(71)

∆εν υποβλήθηκαν δεόντως αιτιολογηµένα επιχειρήµατα για
τον ατοµικό χαρακτήρα αυτού του καθεστώτος. Επιβεβαιώνεται, εποµένως, το ότι αυτό το καθεστώς έχει ατοµικό
χαρακτήρα σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία
α) και γ) του βασικού κανονισµού, εφόσον περιορίζεται
ρητά σε ορισµένες επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστηµένες σε
συγκεκριµένες περιοχές, στη δικαιοδοσία της αρχής που
χορηγεί το όφελος.

(72)

Ένας παραγωγός-εξαγωγέας, η εταιρεία Garware Polyester
Ltd, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε αποκοµίσει όφελος στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος κατά την περίοδο της έρευνας,
εφόσον οι δηµόσιες αρχές της πολιτείας Μαχαράστρα δεν
είχαν ακόµη εκπληρώσει την υποχρέωση επιστροφής του
ποσού.

(73)

Αυτό το επιχείρηµα πρέπει να απορριφθεί, εφόσον το όφελος που προκύπτει είναι η αξίωση έναντι της πολιτείας
Μαχαράστρα στην οποία υπάγεται νοµικά η επιχείρηση.

(74)

Οι ∆ΑΙ, µε την υποστήριξη των παραγωγών-εξαγωγέων, επανέλαβαν το αίτηµα υπαγωγής τους σε πράσινη κατηγορία
και ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωµένη, ειδικότερα για την περίπτωση των αναπτυσσοµένων χωρών, να
καθορίσει ότι οι µειονεκτούσες περιοχές δεν είναι επιλέξιµες
κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 3 του βασικού
κανονισµού, και όχι να συνάγει συµπεράσµατα µε βάση τα
διαθέσιµα πραγµατικά περιστατικά.

(77)

Το όφελος των παραγωγών-εξαγωγέων υπολογίστηκε όπως
εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 94 του κανονισµού για
τον προσωρινό δασµό. Ωστόσο, η εταιρεία υπέβαλε αποδεικτικά ατοιχεία σχετικά µε το ότι δεν ήταν εξουσιοδοτηµένη
να επιστρέψει το πλήρες ποσό του φόρου, µε αποτέλεσµα
να καθοριστεί χαµηλότερο περιθώριο της επιδότησης.

(78)

Μια εταιρεία επωφελήθηκε από το καθεστώς αυτό κατά την
περίοδο της έρευνας και έλαβε επιδοτήσεις ύψους 1,08 %.

3.4.4. Καθεστώς παροχής κινήτρων για επενδύσεις
κεφαλαίου
(79)

Οι ∆ΑΙ και οι παραγωγοί-εξαγωγείς προέβαλαν αντιρρήσεις
όσον φορά αυτό το καθεστώς, που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 96 και 97 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό. Αυτά τα επιχειρήµατα δεν πρέπει να εξεταστούν, δεδοµένου ότι τα οφέλη που παρείχε αυτό το
καθεστώς δεν συµπεριελήφθησαν στα ποσά του δασµού που
καθορίστηκε προσωρινά για τους λόγους που αναφέρονται
στην αιτιολογική σκέψη 24 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό. Συνεπώς, δεν θα επιβληθούν µέτρα για τα
οφέλη που προέκυψαν βάσει αυτού του καθεστώτος, και
εποµένως δεν απαιτούνται οριστικά συµπεράσµατα.

Ποσό των αντισταθµίσιµων επιδοτήσεων
(80)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του βασικού κανονισµού, το ποσό
των αντισταθµίσιµων επιδοτήσεων, εκφρασµένο κατ’ αξίαν,
για κάθε εξαγωγέα που αποτέλεσε αντικείµενο της έρευνας,
καθορίζεται ως εξής:
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6,84

Flex Industries Ltd
Garware Polyester Ltd

Σύνολο

2,13

12,5

1,48

17,68

1,52

1,08
0,70

3,8
7,0

8,75

8,7

1,42

19,1

(83)

Εποµένως, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 105 και
106 του αιτιολογικού του κανονισµού για τον προσωρινό
δασµό.

4.2.

(82)

Απαλλαγή από
τέλη ηλεκτρισµού

10,44

4. ΖΗΜΙΑ

(81)

Επιστροφή ειδικών
φόρων κατανάλωσης

12,0

MTZ Polyester Ltd

4.1.

Κίνητρα
κεφαλαίου

Φόρος
επί των πωλήσεων

2,87

4,82

Polyplex Corporation Ltd

Περιφερειακά καθεστώτα

2,34

1,31

India Polyfilms Ltd & Jindal
polyester Ltd

EPZ/EOU

Μετά την εξαγωγή

DEPB
Πριν από την εξαγωγή

PBS

Ester Industries Ltd

EPCGS

(%)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η αιτιολογική σκέψη 106 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό αναφέρει ότι τέσσερις καταγγέλλοντες παραγωγοί πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 8
του βασικού κανονισµού, εφόσον αντιπροσωπεύουν πάνω
από το 80 % της συνολικής κοινοτικής παραγωγής του εν
λόγω προϊόντος κας εποµένως, θεωρούνται ότι αποτελούν
τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού.

Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι δεν έπρεπε
να κινηθεί η διαδικασία, επειδή η καταγγελία δεν περιείχε
επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι
απαιτήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 8. Ισχυρίστηκαν ότι
το γεγονός ότι η δεσµευµένη παραγωγή ταινιών ΡΕΤ δεν είχε
ληφθεί υπόψη στην καταγγελία, σηµαίνει ότι, η Επιτροπή
δεν µπορούσε να υπολογίσει τη συνολική παραγωγή ταινιών
ΡΕΤ στην Κοινότητα µε βάση την καταγγελία. Αυτός ο
ισχυρισµός θεωρήθηκε αβάσιµος δεδοµένου ότι η δεσµευµένη παραγωγή ταινιών ΡΕΤ δεν διείσδυσε ποτέ στην
ανοικτή αγορά της Κοινότητας ως ταινίες ΡΕΤ αλλά ως
περαιτέρω κατεργασµένο προϊόν του επόµενου σταδίου
παραγωγής. Εν πάση περιπτώσει, το επίπεδο της µη δεσµευµένης παραγωγής των καταγγελλόντων παραγωγών ήταν
σηµαντικά υψηλό ώστε να πρέπει να καθοριστεί.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

(84)

Επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που συνήγαγε η Επιτροπή στο προσωρινό στάδιο, ιδίως οι σηµαντικές αυξήσεις
των συνολικών ινδικών εξαγωγών του εν λόγω προϊόντος
και η σηµαντική αύξηση του µεριδίου που κατείχαν στην
αγορά της Κοινότητας.

(85)

Εποµένως, επιβεβαιώνεται το συµπέρασµα που συνάγεται
στις αιτιολογικές σκέψεις 107 έως 110 του κανονισµού για
τον προσωρινό δασµό.

4.3.
(86)

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι η σύγκριση
των τιµών που γίνεται στον κανονισµό για τον προσωρινό
δασµό, οδηγεί σε αθέµιτα γι’ αυτούς αποτελέσµατα, εφόσον
δεν λαµβάνει υπόψη τη διαφορά των τιµών µεταξύ των
απλών και των ειδικών τύπων ταινιών ΡΕΤ. Ισχυρίστηκαν ότι
οι ινδικές εξαγωγές συνίστανται κυρίως σε ταινίες ΡΕΤ του
εµπορευµατικού τύπου, ενώ ένα σηµαντικό τµήµα των ταινιών ΡΕΤ που παράγει ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής είναι
ένας ειδικός τύπος. Αυτό το επιχείρηµα απορρίφθηκε επειδή
οι πτυχές του ειδικού και εµπορευµατικού τύπου ταινιών
ΡΕΤ είχαν ληφθεί υπόψη στην υποδιαίρεση του προϊόντος
που χρησιµοποιήθηκε για τη σύγκριση των τιµών.

10. 12. 1999
(87)
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Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο
αποκλεισµός ορισµένων µερών από την υποδιαίρεση του
προϊόντος, όπως ορίζεται στο ερωτηµατολόγιο, καθόρισε
υψηλότερα περιθώρια χαµηλότερων τιµών από τις τιµές του
κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Αµφισβήτησαν την απλοποίηση της υποδιαίρεσης του προϊόντος ανά τύπους µετά
την κοινοποίηση των προσωρινών συµπερασµάτων, προβάλλοντας τον ισχυρισµό ότι η απλοποίηση αυτή δεν επέτρεπε
την ορθή σύγκριση των τύπων ταινιών ΡΕΤ διαφορετικών
ποιοτήτων. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι το ινδικό προϊόν τείνει
να παρουσιάζει µεγαλύτερη συρρίκνωση όσον αφορά τις
θερµικές ιδιότητες, µικρότερο πάχος και είναι λιγότερο
διαυγές σε σύγκριση µε το κοινοτικό προϊόν, οπότε και το
ινδικό προϊόν είναι χαµηλότερης ποιότητας και λιγότερο
δαπανηρό.

(88)

Με βάση τις πληροφορίες που παραλήφθηκαν κατά την
έρευνα, στο προσωρινό στάδιο, η Επιτροπή είχε αποφασίσει
να απλοποιήσει την υποδιαίρεση σε τύπους των διαφόρων
ταινιών ΡΕΤ, σε αντιδιαστολή µε ό,τι είχε προβλεφθεί στα
ερωτηµατολόγια που απεστάλησαν στα ενδιαφερόµενα µέρη.
Εποµένως, το πάχος, οι θερµικές ιδιότητες και η διάκριση
µεταξύ διαύγειας/αδιαφάνειας των ταινιών δεν εξετάστηκαν.
Ως προς αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως συµβαίνει σε
όλες τις έρευνες, και ειδικότερα λόγω του σταδίου
συγκέντρωσης πληροφοριών, η υποδιαίρεση του προϊόντος
σε τύπους όπως καθορίστηκε στο ερωτηµατολόγιο σ’ αυτήν
την υπόθεση ήταν ενδεικτική και µπορούσε να τροποποιηθεί.
Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι η διαφοροποίηση της υποδιαίρεσης του προϊόντος σε πάχος ταινιών ΡΕΤ θα πολλαπλασίαζε τον αριθµό των τύπων προϊόντος που έπρεπε να συγκριθούν χωρίς να έχει αυτό σαφείς επιπτώσεις στη σύγκριση
των τιµών. Επιπλέον, η συµπερίληψη των θερµικών
ιδιοτήτων και η διάκριση µεταξύ διαύγειας/αδιαφάνειας δεν
ήταν δυνατό να γίνουν επειδή, όπως διαπιστώθηκε, δεν
υπάρχει σαφής ορισµός των χαρακτηριστικών για τη αδιαφάνεια των ταινιών, ενώ όσον αφορά τις θερµικές ιδιότητες, τα
ενδιαφερόµενα µέρη δεν ακολούθησαν πάντα τον ορισµό
που δίνεται στο ερωτηµατολόγιο. Αυτό δηµιούργησε µια
κατάσταση στην οποία τόσο οι κοινοτικοί παραγωγοί όσο
και οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς χρησιµοποίησαν διαφορετικούς και ασυµβίβαστους ορισµούς γι’ αυτά τα χαρακτηριστικά.

(89)

Ο ανωτέρω ισχυρισµός των ινδικών εταιρειών παραγωγής
δεν λήφθηκε υπόψη, όχι µόνον επειδή η απλοποίηση της
υποδιαίρεσης του προϊόντος ήταν αναπόφευκτη για να εξασφαλιστεί ο καθορισµός ορθών περιθωρίων χαµηλότερων
τιµών από τις κοινοτικές µε βάση αντιπροσωπευτικές συγκρίσεις των υποδιαιρέσεων του προϊόντος που δήλωσαν τα
δύο µέρη (συγκρίθηκαν περίπου 400 κωδικοί υποδιαίρεσης
του προϊόντος του κοινοτικού κλάδου παραγωγής µε περίπου 160 κωδικούς του προϊόντος των ινδών παραγωγώνεξαγωγέων), αλλά επίσης επειδή ο καθορισµός των περιθωρίων των χαµηλότερων τιµών από τις κοινοτικές σε απλοποιηµένη µορφή αντανακλά επαρκώς τις διαφορές των
φυσικών χαρακτηριστικών µεταξύ των τύπων του προϊόντος
που παράγεται από τους ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς και
εκείνου του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(90)

Όλοι οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν επίσης να γίνει
προσαρµογή για να ληφθεί υπόψη το επίπεδο του εµπορίου.
Ισχυρίστηκαν ότι ενώ πωλούν ένα µεγάλο τµήµα των ταινιών
ΡΕΤ σε εισαγωγείς στην Κοινότητα, ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής πραγµατοποιεί κυρίως απευθείας πωλήσεις σε
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µεταποιητές ταινιών ΡΕΤ. Εποµένως, ζήτησαν να γίνει η
σύγκριση, όσον αφορά τις χαµηλότερες των κοινοτικών
τιµές, µεταξύ των τιµών µεταπώλησης που εφαρµόζουν οι
εισαγωγείς στους µεταποιητές και των τιµών που προσφέρει
ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής. Παρατήρησαν ότι το
περιθώριο που επιτυγχάνει ένας εισαγωγέας από τις
πωλήσεις του σε µεταποιητές είναι περίπου 25 %, που αντιστοιχεί στο αιτούµενο επίπεδο προσαρµογής.

(91)

Ως προς αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι στο ερωτηµατολόγιο
η Επιτροπή όριζε τα επίπεδα του εµπορίου ως εξής: 1.
διανοµείς, 2. µεταποιητές, 3. κατασκευαστές ανάλογου εξοπλισµού (ΚΑΕ), 4. τελικοί χρήστες και 5. άλλοι. Οι ινδοί
παραγωγοί-εξαγωγείς δήλωσαν στις απαντήσεις τους στο
ερωτηµατολόγιο ότι ένα µεγάλο τµήµα των πωλήσεών τους
ταινιών ΡΕΤ στην Ευρώπη πωλείται στην οµάδα υπ’αριθ. 5,
δηλαδή «άλλοι», χωρίς να κάνουν περαιτέρω διευκρινίσεις.
Μετά την κοινολόγηση των προσωρινών συµπερασµάτων, οι
ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι οι
πωλήσεις τους σε εισαγωγείς που δηλώθηκαν ως «άλλοι»
έπρεπε να θεωρηθούν ως πωλήσεις σε διανοµείς. Ωστόσο, η
έρευνα έδειξε ότι ορισµένοι από αυτούς τους διανοµείς είναι
επίσης µεταποιητές του προϊόντος, αναφέροντας ότι είναι
ανακριβείς οι διευκρινίσεις που έκαναν οι ινδοί παραγωγοίεξαγωγείς όσον αφορά το επίπεδο του εµπορίου. Επιπλέον,
η έρευνα δεν επιβεβαίωσε τη διαφορά τιµής 25 % µεταξύ
των δύο επιπέδων του εµπορίου. Έτσι, όσον αφορά τις
πωλήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, η µέση τιµή
πώλησης στους διανοµείς είναι υψηλότερη από την τιµή που
επιβάλλεται στους µεταποιητές. Στην περίπτωση των ινδών
παραγωγών-εξαγωγέων, αυτό σηµαίνει ότι οποιαδήποτε προσαρµογή θα αυξήσει τα περιθώρια που καθορίστηκαν για τις
χαµηλότερες τιµές από τις κοινοτικές. Το γεγονός ότι οι
τιµές σε διανοµείς είναι υψηλότερες από τις τιµές που
εφαρµόζονται για τους µεταποιητές στην περίπτωση του
κοινοτικού κλάδου παραγωγής, εξηγείται από το ότι οι
µεταποιητές αγοράζουν µεγαλύτερες ποσότητες και, εποµένως, λαµβάνουν έκπτωση για την ποσότητα. Στην
περίπτωση των ινδών παραγωγών-εξαγωγέων, πέντε από τις
έξι εταιρείες πραγµατοποίησαν πωλήσεις σε µεταποιητές σε
υψηλότερες τιµές από ό,τι σε διανοµείς. Ωστόσο, µια εταιρεία πώλησε το προϊόν στους µεταποιητές σε πολύ υψηλότερες τιµές και η διαφορά τιµών µεταξύ των δύο επιπέδων
του εµπορίου για τις υπόλοιπες εταιρείες ήταν πολύ κάτω
του 25 %.

(92)

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι τα δύο κυριότερα επίπεδα του
εµπορίου δεν διακρίνονται σαφώς µεταξύ τους λόγω του
γεγονότος ότι ορισµένες µεγάλες εταιρείες ενεργούν ως διανοµείς και ως µεταποιητές. Υπογραµµίστηκε επίσης ότι δεν
υπάρχει σαφής διαφορά τιµών µεταξύ των δύο επιπέδων,
επειδή η ποσότητα που παραγγέλλεται φαίνεται ότι είναι
σηµαντικότερος παράγοντας για την τιµή από ό,τι το επίπεδο του εµπορίου. Τέλος, και αντίθετα από τους ισχυρισµούς που προέβαλαν οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς, η
έρευνα έδειξε ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής πωλεί
επίσης το υπό εξέταση προϊόν σε διανοµείς καθώς και σε
µεταποιητές. Εποµένως, συνήχθη το συµπέρασµα ότι δεν
υπάρχουν λόγοι για να γίνει για τους ινδούς παραγωγούςεξαγωγείς προσαρµογή για το επίπεδο του εµπορίου.
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(93)

Ένας από τους ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς, η εταιρεία
ΜΤΖ, ζήτησε επίσης να γίνει προσαρµογή για να ληφθεί
υπόψη η.διαφορά ποιότητας. Παρατήρησαν ότι στους καταλόγους των συναλλαγών τους που χρησιµοποιήθηκαν για
τον υπολογισµό των περιθωρίων των χαµηλότερων τιµών
από τις κοινοτικές, είχαν συµπεριλάβει ταινίες εκτός προδιαγραφών και ότι έπρεπε να γίνει προσαρµογή γι’ αυτούς τους
τύπους ταινιών εκτός προδιαγραφών, µε την αύξηση των
τιµών πωλήσεών τους κατά 100 %. Ως προς αυτό, θα πρέπει
να τονιστεί ότι, στην απάντηση στο ερωτηµατολόγιο, η ΜΤΖ
αναφέρει ότι η εταιρεία παράγει τρεις ποιότητες ταινιών:
ποιότητα Α, ποιότητα Β και ταινίες εκτός προδιαγραφών.
Ωστόσο, στον κατάλογο των συναλλαγών της δεν γίνεται
καµία αναφορά σ’ αυτές τις διαφορετικές ποιότητες. Μετά
την κοινολόγηση των προσωρινών µέτρων, η εταιρεία ΜΤΖ
υπέβαλε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο
προσδιορισµού των προϊόντων εκτός προδιαγραφών στον
κατάλογο συναλλαγών. Αφού έλαβε αυτές τις πληροφορίες,
η Επιτροπή συνέκρινε τις τιµές µεταξύ των τύπων του προϊόντος εκτός προδιαγραφών, µε τις τιµές των υπόλοιπων
τύπων προϊόντος, και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν
υπάρχει διαφορά τιµών µεταξύ των δύο οµάδων τύπων.
Εποµένως, δεν γίνεται αποδεκτό το αίτηµα της εταιρείας
ΜΤΖ για προσαρµογή για λόγους ποιότητας.

(94)

Τέλος, οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι, κατά
τους υπολογισµούς της, η Επιτροπή έπρεπε να αντισταθµίσει
τα αρνητικά περιθώρια τιµών χαµηλότερων από τις κοινοτικές µε θετικά περιθώρια. Επειδή δεν έκανε αυτήν την αντιστάθµιση, καθορίστηκε, σύµφωνα µε αυτές, υψηλότερο
περιθώριο εξουδετέρωσης της ζηµίας. Πρέπει να αναφερθεί
ότι η µέθοδος που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις
112 έως 114 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό,
για τον υπολογισµό των περιθωρίων των χαµηλότερων τιµών
από τις κοινοτικές, οι µέσες σταθµισµένες καθαρές τιµές
πωλήσεων των επιδοτούµενων εισαγωγών συγκρίθηκαν, για
κάθε µοντέλο χωριστά, µε τις µέσες σταθµισµένες καθαρές
τιµές ανά µοντέλο του κοινοτικού κλάδου παραγωγής στην
αγορά της Κοινότητας. Εποµένως, αυτή η µέθοδος επέτρεψε
να ληφθεί υπόψη για κάθε µοντέλο χωριστά, το ποσό κατά
το οποίο η τιµή των παραγωγών-εξαγωγέων σε εξαγωγική
ανταλλαγή υπερέβαινε το ποσό της µέσης σταθµισµένης
τιµής του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Εποµένως, το
επιχείρηµα αυτό απορρίφθηκε.

(95)

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι µπορούν να επιβεβαιωθούν
τα προσωρινά συµπεράσµατα που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη σηµείο 114 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό, µε βάση τα οποία τα περιθώρια των χαµηλότερων τιµών από τις κοινοτικές κυµαίνονταν µεταξύ 28,2 %
και 50,5 %.

4.4.
(96)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι ∆ΑΙ ισχυρίστηκαν, σε γενικές γραµµές, ότι, µε βάση τις
µη εµπιστευτικές απαντήσεις των καταγγελλόντων, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν έχει υποστεί ζηµία. Ως προς
αυτό, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 115 έως
125 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό, η έρευνα
έδειξε ότι οι γενικές τάσεις του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής είναι αρνητικές, ιδίως σε ό,τι αφορά το µερίδιο
της αγοράς και τις τιµές, καθώς και την αποδοτικότητα,
πράγµα που δίνει σαφή ένδειξη για σηµαντική ζηµία. Αυτή η
τάση επιβεβαιώνεται επαρκώς στις µη εµπιστευτικές απαντήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.
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(97)

Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι η επιλογή
του έτους 1995 ως έτος έναρξης για τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα διαστρέβλωσε την ανάλυση υπέρ του συµπεράσµατος ότι ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής είχε υποστεί ζηµία. Παρατήρησαν ότι εφόσον το
1995 ήταν ένα εξαιρετικά καλό έτος λόγω της πολύ
µεγάλης ζήτησης, είναι φυσικό να παρουσιάζουν οι δείκτες
της ζηµίας αρνητική τάση. Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς
ισχυρίζονται ότι, αν είχε καθοριστεί το έτος 1993 ως έτος
έναρξης, θα σχηµατιζόταν ορθότερη εικόνα της εξέλιξης των
παραγόντων της ζηµίας. Ωστόσο, στόχος της έρευνας είναι
να αξιολογεί τις επιπτώσεις των αντισταθµίσιµων εισαγωγών
στην οικονοµική κατάσταση του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής κατά την περίοδο της έρευνας. Για να γίνει αυτή
η ανάλυση, καθορίζονται οι τάσεις για αριθµό δεικτών µε
βάση τις πληροφορίες που αφορούν αριθµό ετών (συνήθως
τρία) πριν από την περίοδο της έρευνας. Στόχος αυτής της
ανάλυσης δεν είναι, εποµένως, να συγκριθεί το έτος έναρξης
µε την περίοδο της έρευνας, αλλά κυρίως να εκτιµηθούν οι
ετήσιες εξελίξεις στο εσωτερικό όλης της υπό εξέταση
περιόδου. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αναφερθεί ότι,
κατά τη στιγµή λήψης της απόφασης σχετικά µε την υπό
εξέταση περίοδο, δεν υπήρχαν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε το ενδεχόµενο να ήταν διαφορετικοί οι δείκτες της
ζηµίας αν είχε επιλεγεί προγενέστερο έτος έναρξης. Τέλος,
πρέπει να αναφερθεί ότι η επιλογή προγενέστερου έτους
έναρξης δεν θα ήταν ευνοϊκή για τις ινδικές εταιρείες
εξαγωγής, εφόσον σηµειώθηκε ισχυρή αύξηση του µεριδίου
αγοράς τους κατά τις χρονικές περιόδους που καταλήγουν
στην περίοδο της έρευνας.

(98)

Εποµένως, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που συνάγονται στις αιτιολογικές σκέψεις 115 έως 125 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό.
4.5.

(99)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΜΙΑ

Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, επιβεβαιώνεται το ότι ο
κοινοτικός κλάδος παραγωγής έχει υποστεί σοβαρή ζηµία
κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισµού.
5. ΑΙΤΙΩ∆ΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

5.1.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

(100) Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς και οι ∆ΑΙ ισχυρίστηκαν ότι

δεν υπήρχε σαφής σχέση µεταξύ των ινδικών επιδοτούµενων
εξαγωγών και της ζηµίας που υπέστη η κοινοτική βιοµηχανία. Ισχυρίστηκαν ότι είχε σηµειωθεί συνολικά αρνητική εξέλιξη των τιµών των ταινιών ΡΕΤ λόγω του πλεονάσµατος
του προϊόντος σε παγκόσµιο επίπεδο, σε συνδυασµό µε τη
µείωση των τιµών των βασικών πρώτων υλών. Οι ινδοί
παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν επίσης ότι, οι τιµές των
ταινιών ΡΕΤ στην Κοινότητα ακολούθησαν απλώς την
παγκόσµια αρνητική τάση των τιµών και το γεγονός ότι η
µέση τιµή των κοινοτικών παραγωγών µειώθηκε το 1996,
όταν το µερίδιο των ινδών παραγωγών-εξαγωγέων είχε µειωθεί, πρέπει να αποδεικνύει αυτόν τον ισχυρισµό. Ωστόσο,
πρέπει να υποµνησθεί ότι η Ινδία είναι ένας από τους
σηµαντικότερους παράγοντες αυτού του πλεονάσµατος
παγκοσµίως της αγοράς ταινιών ΡΕΤ και ότι, σύµφωνα µε τα
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στοιχεία της Eurostat, η Ινδία περιέκοψε τις τιµές της στην
ευρωπαϊκή αγορά ήδη από το 1996, ενώ οι άλλες µεγάλες
χώρες εξαyωγής, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα,
αύξησαν τις τιµές τους. Το γεγονός ότι έχασαν µερίδιο της
αγοράς το 1996 δεν σηµαίνει ότι δεν προκαλούσαν ζηµία
στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής µε αυξηµένη συµπίεση
των τιµών που κατέληξε σε µείωση 3 % της µέσης τιµής του
κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Τέλος, πρέπει να υποµνησθεί ότι η ανάλυση της ζηµίας γίνεται µε βάση την περίοδο
της έρευνας και ότι τα προηγούµενα έτη χρησιµοποιούνται
κυρίως για τον καθορισµό της τάσης.
Έτσι, απορρίπτονται τα επιχειρήµατα που προέβαλαν οι
ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς και οι ∆ΑΙ.

5.2.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

(101) Τα συµπεράσµατα που συνάγονται στις αιτιολογικές σκέψεις

134 έως 144 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό
επιβεβαιώνονται µε τις ακόλουθες προσθήκες:

5.2.1. Εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες
(102) Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς και οι ∆ΑΙ διατήρησαν το

επιχείρηµά τους σχετικά µε το ότι εισάγονται διακρίσεις µε
την εξέταση µόνον των εισαγωγών καταγωγής Ινδίας, ενώ
έχουν αυξηθεί οι όγκοι εισαγωγών από τη Νότια Κορέα και
έχουν µειωθεί οι µέσες τιµές της Κορέας κατά την υπό
εξέταση περίοδο. Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι η αύξηση των όγκων εισαγωγών από τη Νότια
Κορέα θα είναι ενδεχοµένως µεγαλύτερη από ό,τι ανήγγειλε
επισήµως η Eurostat, εφόσον οι εισαγωγείς ταινιών ΡΕΤ από
την Κορέα µπορούν να εκτελωνίσουν περιστασιακά το
προϊόν υπό τον κωδικό ΣΟ 3920 69 00 (άλλοι πολυεστέρες) ακριβώς όπως έκαναν για τις ταινίες ΡΕΤ ινδικής
καταγωγής.

(103) Η Επιτροπή διατηρεί τα επιχειρήµατα που προβάλλονται

στον κανονισµό για τον προσωρινό δασµό, δηλαδή ότι η
απόλυτη και σχετική αύξηση του µεριδίου αγοράς της
Νότιας Κορέας ήταν µικρότερη από την αύξηση της Ινδίας
και ότι οι τιµές ταινιών ΡΕΤ από τη Νότια Κορέα παρέµειναν
συστηµατικά σε υψηλότερα επίιεεδα από τα επίπεδα των
ινδικών τιµών. Επιπλέον, οι κορεάτες παραγωγοί-εξαγωγείς
µείωσαν τις τιµές τους µόνον ένα έτος µετά από τους
ινδούς. Σχετικά µε τις εισαγωγές υπό τον κωδικό ΣΟ για
άλλους πολυεστέρες, η Επιτροπή δεν έλαβε αποδεικτικά
στοιχεία που να δείχνουν ότι οι κορεατικές ταινίες ΡΕΤ
µπορούσαν να εκτελωνιστούν υπό αυτόν τον κωδικό.

(104) Τέλος και κυρίως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Επιτροπή

δεν βλέπει κανέναν λόγο για να κινήσει έρευνα κατά της
Νότιας Κορέας εφόσον δεν της έχει υποβληθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο αθέµιτου εµπορίου υπό µορφή ντάµπινγκ
ή επιδοτούµενων εξαγωγών από τους κορεάτες παραγωγούςεξαγωγείς.

(105) Με βάση τα ανωτέρω, είναι διαφορετικές οι καταστάσεις

όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ινδίας και Νότιας
Κορέας, και δεν φαίνεται να έχουν σηµειωθεί διακρίσεις.
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5.2.2. ∆ιακυµάνσεις των τιµών των πρώτων υλών
(106) Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς προέβαλαν το επιχείρηµα ότι

µε βάση τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις του κοινοτικού
κλάδου παραγωγής στο ερωτηµατολόγιο, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η πτώση των µέσων τιµών των
πρώτων υλών κατά την υπό εξέταση περίοδο, ήταν µάλλον
το ένα τρίτο και όχι το 17 %, όπως αναφέρεται στον κανονισµό για τον προσωρινό δασµό. Ισχυρίζονται ότι αυτό επιβεβαιώνεται από τις δηµοσίως διαθέσιµες πληροφορίες για τις
εξελίξεις των τιµών των πρώτων υλών. Επανέλαβαν τα προηγούµενα επιχειρήµατά τους σχετικά µε το ότι η µείωση κατά
το ένα τρίτο της τιµής της πρώτης ύλης επιτρέπει στον
κοινοτικό κλάδο παραγωγής να µειώσει τις τιµές του χωρίς
να µειώνεται αντιστοίχως η αποδοτικότητά του και ότι οι
εισαγωγές από την Ινδία δεν προκάλεσαν εποµένως τις µειώσεις των τιµών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(107) Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Επιτροπή ερεύνησε, µε βάση

τις απόρρητες απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο, τις εξελίξεις
των τιµών όλων των πρώτων υλών για τις ταινίες ΡΕΤ, όπως
αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 140 του κανονισµού
για τον προσωρινό δασµό, και καθόρισε µείωση 17 %. Επιπλέον, είναι αλήθεια ότι οι µη εµπιστευτικές απαντήσεις του
κοινοτικού κλάδου παραγωγής στο ερωτηµατολόγιο επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις των τιµών του τερεφθαλικού
διµεθυλεστέρα (DMT) ή του τερεφθαλικού οξέος (ΡΤΑ).
Επειδή η τιµή αυτών των πρώτων υλών µειώθηκε περισσότερο από τις τιµές των άλλων πρώτων υλών, η µείωση 17 %
του συνολικού κόστους της πρώτης ύλης είναι συµβατή µε
την υψηλότερη µείωση του κόστους του DMT και του ΡΤΑ.
Εποµένως, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα της αιτιολογικής σκέψης 140 του κανονισµού για τον προσωρινό
δασµό, τα οποία συµφωνούν µε τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο που υπέβαλε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.

5.2.3. Γενικές δυσκολίες του τοµέα των πολυεστέρων
(108) Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς παρατήρησαν ότι οι µειωµέ-

νες τιµές διαξονικά προσανατολισµένων ταινιών πολυπροπυλενίου (BOPP) έχουν άµεσες επιπτώσεις στις τιµές των ταινιών ΡΕΤ στον τοµέα συσκευασίας, δεδοµένου ότι τα προϊόντα είναι εναλλάξιµα από την πλευρά των χρηστών ταινιών
ΡΕΤ. Εποµένως, ισχυρίστηκαν ότι οι τιµές θα είχαν οπωσδήποτε µειωθεί µε ή χωρίς τις αυξηµένες εισαγωγές ταινιών
ΡΕΤ στην Κοινότητα.

(109) Η Επιτροπή αναγκάστηκε να απορρίψει αυτό το επιχείρηµα

επειδή δεν υποβλήθηκε αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει αυτόν τον ισχυρισµό.

5.3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΩ∆Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ

(110) Με βάση τα ανωτέρω, επιβεβαιώνεται το συµπέρασµα που

συνάγεται στην αιτιολογική σκέψη 145 του κανονισµού για
τον προσωρινό δασµό.
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6. ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

6.1.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

(111) Κανένα µέρος, κανένας άλλος κοινοτικός παραγωγός ή ει-

σαγωγείς ταινιών ΡΕΤ δεν υπέβαλαν νέα πραγµατικά περιστατικά ή επιχειρήµατα όσον αφορά το συµφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.
Εποµένως, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό, ιδίως τα συµπεράσµατα ότι
οι επιπτώσεις των µέτρων σ’ αυτές τις οµάδες θα είναι είτε
ευνοϊκές (κοινοτικός κλάδος παραγωγής και µη δεσµευµένοι
άλλοι κοινοτικοί παραγωγοί), είτε ουδέτερες (δεσµευµένοι
παραγωγοί), είτε αρνητικές σε περιορισµένο βαθµό (εισαγωγείς).

6.2.

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(112) Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 2, η Επιτροπή

έλαβε παρατηρήσεις από δύο χρήστες του υπό εξέταση
προϊόντος µετά την κοινοποίηση του συµπεράσµατος που
οδήγησε στα προσωρινά µέτρα. Στις παρατηρήσεις των
χρηστών προβλήθηκε ο ισχυρισµός ότι, αντίθετα από τα
προσωρινά συµπεράσµατα, οι ταινίες ΡΕΤ είναι ένας σηµαντικός παράγοντας κόστους πρώτης ύλης γι’ αυτούς και ότι η
παραγωγή προϊόντων επόµενων σταδίων παραγωγής µε βάση
τις ταινίες ΡΕΤ αντιστοιχεί σε µεγάλη αναλογία της συνολικής παραγωγής τους. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι αυξήσεις
των τιµών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής θα καθιστούσαν δύσκολο τον ανταγωνισµό στην αγορά των επόµενων
βιοµηχανικών σταδίων έναντι των εισαγωγών από τη Νότια
Κορέα, τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας και τις ΗΠΑ.
Προβλήθηκε επίσης ο ισχυρισµός ότι µερικές φορές, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αρνήθηκε να παραδώσει ορισµένες ποσότητες ταινιών ΡΕΤ, πράγµα που έδειξε την έλλειψη
παραγωγικού δυναµικού. Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής
ισχυρίστηκε επίσης ότι αρνήθηκε να εµφανίσει µη συνήθη
ταινία για τις συγκεκριµένες ανάγκες ενός από τους
χρήστες, ενώ ένας ινδός παραγωγός είχε δεχθεί να το κάνει.
Εποµένως, ισχυρίζονται ότι είναι προς το συµφέρον των
χρηστών να διατηρήσουν εναλλακτική πηγή ταινιών ΡΕΤ,
καταγωγής Ινδίας.

(113) Η Επιτροπή διατηρεί τα επιχειρήµατα και τα συµπεράσµατα

που παρουσιάζονται στην αιτιολογική σκέψη 153 του κανονισµού για τον προσωρινό δασµό σε ό,τι αφορά το συνολικό
µερίδιο ταινιών ΡΕΤ στο συνολικό κόστος παραγωγής των
χρηστών γενικά και την αναλογία των προϊόντων που παράγονται µε βάση τις ταινίες ΡΕΤ στα επόµενα στάδια της
συνολικής παραγωγής των χρηστών. Επειδή η εν λόγω ανάλυση αντανακλά τη σφαιρική ανάλυση, υπάρχουν ενδεχοµένως µεµονωµένες περιπτώσεις στις οποίες οι ταινίες ΡΕΤ
µπορούν να είναι µια κρίσιµη πρώτη ύλη για έναν χρήστη.
Αυτό, ωστόσο, δεν µεταβάλλει τα γενικά αποτελέσµατα της
έρευνας. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι ακόµη και για ορισµένους χρήστες για τους οποίους οι ταινίες ΡΕΤ είναι ένας
σηµαντικός παράγοντας κόστους, οι εισαγωγές ταινιών ΡΕΤ,
καταγωγής Ινδίας, αντιστοιχούσαν σε µικρότερο τµήµα των
συνολικών αγορών τους ταινιών ΡΕΤ. Επίσης, οι ανησυχίες
των χρηστών όσον αφορά την εξαφάνιση εναλλακτικής
πηγής εισαγωγών στην περίπτωση έλλειψης παραγωγικού
δυναµικού ή ανάγκης εµφάνισης ενός νέου τύπου ταινιών,
δεν είναι βάσιµες, εφόσον οι αντισταθµιστικοί δασµοί δεν θα
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αποκλείσουν τους ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς από την
αγορά της Κοινότητας. Οι δασµοί θα εξουδετερώσουν
απλώς τις ζηµιογόνες επιπτώσεις της αθέµιτης και ζηµιογόνου πρακτικής επιδοτήσεων.
6.3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(114) Εξετάζοντας τα διάφορα συµφέροντα και όλες τις ανωτέρω

πτυχές, η Επιτροπή µπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για να µη ληφθούν µέτρα κατά των
εν λόγω εισαγωγών.
7. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ∆ΑΣΜΟΣ

(115) Με βάση τα συµπεράσµατα για τις επιδοτήσεις, τη ζηµία,

την αιτιώδη συνάφεια και τα συµφέροντα της Κοινότητας, η
Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να θεσπίσει οριστικά αντισταθµιστικά µέτρα.
7.1.

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

(116) Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής έκρινε ότι ήταν αναγκαίο

υψηλότερο ελάχιστο περιθώριο κέρδους από το 6 % (που
καθόρισε η Επιτροπή στην αιτιολογική σκέψη 156 του
κανονισµού για τον προσωρινό δασµό). Ωστόσο, δεν είναι
σηµαντικό να καθοριστεί οριστικό ποσοστό σ’ αυτήν την
περίπτωση εφόσον, ακόµη και µε το µικρότερο στοιχείο που
χρησιµοποίησε η Επιτροπή, το περιθώριο της ζηµίας είναι
υψηλότερο από το περιθώριο των επιδοτήσεων. Οι ινδοί
παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν να γίνουν προσαρµογές για
να ληφθεί υπόψη το επίπεδο του εµπορίου και πρότειναν
µια διόρθωση της µεθόδου υπολογισµού για τα περιθώρια
απόκλισης των τιµών από τις τιµές στόχους των κοινοτικών
παραγωγών που απαιτούνται ώστε να καθοριστεί το επίπεδο
εξουδετέρωσης της ζηµίας. Επιπλέον, η εταιρεία ΜΤΖ
ζήτησε να γίνει προσαρµογή για να ληφθούν υπόψη οι
διαφορές ποιότητας. Όπως καθορίζεται στις αιτιολογικές
σκέψεις 92 και 93, αυτές οι αιτήσεις απορρίφθηκαν.
7.2.

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ ∆ΑΣΜΟΥ

(117) Όπου κρίθηκε κατάλληλο, έγιναν αλλαγές του προσωρινού

προσδιορισµού του ποσού των αντισταθµίσιµων επιδοτήσεων. Ο συντελεστής του οριστικού αντισταθµιστικού
δασµού είναι συνεπώς χαµηλότερος από το επίπεδο του
προσωρινού δασµού για όλους τους συνεργαζόµενους
ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς.

(118) Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού

κανονισµού, ο συντελεστής του αντισταθµιστικού δασµού
θα πρέπει να αντιστοιχεί στο περιθώριο των επιδοτήσεων,
εκτός αν το περιθώριο της ζηµίας είναι χαµηλότερο. Εφαρµόζοντας εποµένως, οι ακόλουθοι συντελεστές του δασµού
για τους συνεργαζόµενους παραγωγούς
Ester Industries Ltd
Flex Industries Ltd
Garware Polyester Ltd
India Polyfilms Ltd
Jindal Polyester Ltd
MTZ Polyesters Ltd
Polyplex Corporation Ltd

12,0 %
12,5 %
3,8 %
7,0 %
7,0 %
8,7 %
19,1 %
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(119) Λαµβανοµένου υπόψη του µεγάλου βαθµού συνεργασίας,

που κάλυψε πάνω από το 80 % των εισαγωγών του οικείου
προϊόντος, καταγωγής Ινδίας, στην Κοινότητα, θεωρήθηκε
σκόπιµο να καθοριστεί ο συντελεστής δασµού για τις µη
συνεργασθείσες εταιρείες στο αυτό ύψος µε το υψηλότερο
ποσοστό που καθορίστηκε για τις εταιρείες που συνεργάσθηκαν, δηλαδή 19,1 %. Με το επίπεδο αυτό εξασφαλίζεται
το ότι δεν θα επιβραβευθεί η άρνηση συνεργασίας και ότι θα
µειωθεί στο ελάχιστο η διαφυγή δασµών.

L 316/13

χαρακτήρα του προϊόντος: θα απαιτούνταν περίπου 160
ελάχιστες τιµές για να καλύψουν όλες τις υποδιαιρέσεις του
ινδικού προϊόντος, και δεν υπήρχαν εγγυήσεις ότι η προτεινόµενη υπηρεσία για την παρακολούθηση των αναλήψεων
υποχρεώσεων, η υπηρεσία επιθεώρησης των Εξαγωγών της
Ινδίας, ήταν εξουσιοδοτηµένη ή διέθετε τα τεχνικά µέσα για
να διενεργεί τέτοιο λεπτοµερή έλεγχο. Εποµένως, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέρριψαν τις προτάσεις που έλαβαν για
αναλήψεις υποχρεώσεων,

(120) Επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 159 και 160 του

κανονισµού για τον προσωρινό δασµό.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
8. ΕΙΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ∆ΑΣΜΟΥ

Άρθρο 1

(121) Λόγω του ύψους των αντισταθµίσιµων επιδοτήσεων που

διαπιστώθηκαν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς και λόγω
της σοβαρότητας της ζηµίας που προκλήθηκε στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, θεωρείται αναγκαίο να εισπραχθούν
οριστικά τα ποσά που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση µέσω
του προσωρινού αντισταθµιστικού δασµού στο πλαίσιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1810/1999 στο ύψος του ποσού
των οριστικών δασµών που επιβάλλονται.
9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(122) Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι υπηρεσίες της Επι-

τροπής έλαβαν επίσης προτάσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων από πέντε ινδικές εταιρείες εξαγωγής. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις εν λόγω προτάσεις και
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι δεν µπορούν να παρακολουθούνται ή να ελέγχονται επαρκώς λόγω του περίπλοκου

1.
Επιβάλλεται οριστικός αντισταθµιστικός δασµός στις εισαγωγές ταινιών από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (ΡΕΤ), που υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ ex 3920 62 19 (κωδικοί Taric
3920 62 19*10,
3920 62 19*15,
3920 62 19*25,
3920 62 19*30,
3920 62 19*35,
3920 62 19*40,
3920 62 19*45,
3920 62 19*50,
3920 62 19*55,
3920 62 19*60,
3920 62 19*65,
3920 62 19*70,
3920 62 19*75,
3920 62 19*80,
3920 62 19*81,
3920 62 19*85,
3920 62 19*87,
3920 62 19*89,
3920 62 19*91)
και
ex 3920 62 90
(κωδικοί
Taric
3920 62 90*30, 3920 62 90*91), καταγωγής Ινδίας.
2.
Ο συντελεστής του δασµού που επιβάλλεται στην καθαρή
τιµή ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν τον εκτελωνισµό,
είναι ο ακόλουθος:

Ποσοστό του δασµού

Συµπληρωµατικός
κωδικός Taric

Ester Industries Ltd
75-76, Amrit Nagar, Behind N.D.S.E. Part-1,
New Delhi — 110 003, India

12,0 %

A026

Flex Industries Ltd
A-1, Sector-60,
Noida — 201 301 (U.P.), India

12,5 %

A027

Garware Polyester Ltd
50-A Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East),
Mumbai — 400 057, India

3,8 %

A028

India Polyfilms Ltd
112, Indra Prakash Building
21, Barakhamba Road,
New Delhi — 110 001, India

7,0 %

A029

Jindal Polyester Ltd
115-117, Indra Prakash Building
21, Barakhamba Road,
New Delhi — 110 001, India

7,0 %

A030

MTZ Polyester Ltd
Sarnath Centre,
Upvan Area, Upper Govind Nagar, Malad (E),
Mumbai — 400 097, India

8,7 %

A031

Παραγωγός
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Ποσοστό του δασµού

Συµπληρωµατικός
κωδικός Taric

Polyplex Corporation Ltd
2 Ring Road, Kilokri,
Opposite Maharani Bagh,
New Delhi — 110 014, India

19,1 %

A032

Όλες οι άλλες ινδικές εταιρείες

19,1 %

A999

Παραγωγός

3.

Εκτός αν άλλως ορίζεται, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασµούς.
Άρθρο 2

Τα ποσά που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση µέσω του προσωρινού αντισταθµιστικού δασµού δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1810/1999, εισπράττονται οριστικά στο ύψος του συντελεστή του δασµού που επιβάλλεται
οριστικά.
Τα ποσά που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση επιπλέον του οριστικού συντελεστή του αντισταθµιστικού δασµού,
ελευθερώνονται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. HALONEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2598/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 7ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε την τροποποίηση για δεύτερη φορά του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 48/1999 περί καθορισµού, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων, των συνολικών επιτρεπόµενων αλιευµάτων
(TAC) για το 1999 καθώς και ορισµένων όρων υπό τους οποίους είναι δυνατόν να αλιεύονται
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

εξάλλου, στο πλαίσιο των διµερών διαβουλεύσεων όσον
αφορά τα αµοιβαία αλιευτικά δικαιώµατα µεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας για το έτος 1999, τα κοινοτικά
µερίδια για την σαρδελόρεγγα της Βαλτικής Θάλασσας
έχουν τροποποιηθεί·

(5)

προκειµένου να εξασφαλισθούν οι πόροι των αλιέων της
Κοινόνητας, είναι σηµαντικό να αρχίσουν οι σχετικές αλιευτικές δραστηρότητες το συντοµότερο δυνατόν εντός του
1999· λόγω του επείγοντος θέµατος είναι, ως εκ τούτου,
επιβεβληµένο να προβλεφθεί παρέκκλιση από τον κανόνα
των έξι εβδοµάδων ποιυ ορίζεται στην παράγραφο Ι.3 του
προσαρτηµένου στη συνθήκη του Άµστερνταµ πρωτοκόλλου
σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

(6)

συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
48/1999 αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
την συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικού συστήµατος για την
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 48/1999 (2), καθορίζει, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων, τα
TAC για το 1999 και ορισµένους όρους υπό τους οποίους
είναι δυνατόν να αλιεύονται·
σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συµβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996,
περί θεσπίσεως συµπληρωµατικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (3), τα προληπτικά
TAC µπορούν να αυξηθούν σύµφωνα µε τους όρους που
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού· οι όροι αυτοί πληρούνται για τα αποθέµατα καραβίδας στη Βόρεια Θάλασσα, στο Skagerrak, στο Kattegat και
την περιοχή CIEM IIIbcd και για τα αποθέµατα σαρδελόρεγγας στην περιοχή CIEM IIa (κοιντικά ύδατα και στη Βόρεια
Θάλασσα (κοινοτικά ύδατα)·
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα επιστηµονικά στοιχεία, τα
TAC που εφαρµόζονται στα αποθέµατα µπακαλιάρου στο
Kattegat για το 1999 µπορεί να αυξηθούν, τηρώντας ταυτόχρονα τις αρχές διατήρησης·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού αντικαθιστά τα αντίστοιχα στοιχεία του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
48/1999.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 7 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. SASI

(1) ΕΕ L 389 της 31.12.1992, σ, 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1181/98 (ΕΕ L 164 της
9.6.1998, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 13 της 18.1.1999, σ, 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1570/1999 (ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 5).
(3) ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Είδος: Γάδος
Gadus morhua
België/Belgique
Danmark
Deutschland
Ελλάδα
España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Ζώνη: Kattegat

4 320
90

2 590

ΕΚ

7 000

TAC

7 000

Είδος: Καραβίδα
Nephrops

Ζώνη: Skagerrak and Kattegat (1), IIIbcd (1)

België/Belgique
Danmark
Deutschland
Ελλάδα
España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

(1) Κοινοτικά ύδατα.
(2) Η ποσότητα αυτή δεν
των από τις γραµµές
(3) Η ποσότητα αυτή δεν
των από τις γραµµές

3 675 (2)
10 (3)

1 315 (2)

ΕΚ

5 000

TAC

5 000

µπορεί
βάσης
µπορεί
βάσης

να αλιευθεί στο Skagerrak εντός της ζώνης
του Βασιλείου της Νορβηγίας.
να αλιευθεί στο Skagerrak εντός της ζώνης
του Βασιλείου της Νορβηγίας.
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Είδος: Καραβίδα
Nephrops norvegicus

Ζώνη: IIa (1), Βόρειος Θάλασσα (1)

België/Belgique
Danmark
Deutschland
Ελλάδα
España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

(1) Κοινοτικά ύδατα.

14 895

EK

17 200

TAC

17 200

900
900
15

25

465

Είδος: Σαρδελόρεγγα
Sprattus sprattus

Ζώνη: IIa (1), Βόρειος Θάλασσα (1)

België/Belgique
Danmark
Deutschland
Ελλάδα
España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

2 370
187 380
2 370

(1) Κοινοτικά ύδατα.
(2) Συµπεριλαµβανοµένου του αµµόχελου.

ΕΚ

206 000

TAC

225 000

2 370

2 370

1 330 (2)
7 810
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Sprattus sprattus
België/Belgique
Danmark
Deutschland
Ελλάδα
España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

10. 12. 1999

Ζώνη: IIIbcd (1)

48 064
30 450

25 160
109 916 (3)

ΕΚ

213 590 (2)

TAC

468 000

(1) Κοινοτικά ύδατα.
(2) Από τους οποίους, 8 000 τόνοι κατ' ανώτατο όριο µπορούν να αλιεύονται
στη ζώνη της Εσθονίας, 6 000 τόνοι κατ' ανώτατο όριο στη ζώνη της
Λεττονίας και 4 000 τόνοι κατ' ανώτατο όριο στη ζώνη της Λιθουανίας.
(3) Όταν ο αριθµός των αλιευµάτων φθάσει τους 105 917 τόνους, οι υπόλοιποι 4 000 τόνοι της ποσόστωσης δεν είναι δυνατόν να αλιευθούν παρά
µόνο στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του
Βασιλείου της Σουηδίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2599/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά

σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 ∆εκεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 9ης ∆εκεµβρίου 1999, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

204
624
999
204
999
052
204
999
052
204
388
508
999
204
999

74,8
132,5
103,7
83,7
83,7
110,6
151,3
130,9
38,4
53,9
36,7
33,1
40,5
52,6
52,6

052
999
052
600
999
400
404
728
999
064
400
720
999

69,5
69,5
62,3
68,2
65,3
83,6
73,5
109,8
89,0
63,2
115,5
85,1
87,9

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2645/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 335 της 10.12.1998, σ. 22). Ο κωδικός
«999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2600/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα
µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1999 έως τις 30 Ιουνίου
2000·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για το κατεψυγµένο
κρέας βουβάλου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 134/1999 (2),
Εκτιµώντας:
(1)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει, στα άρθρα
4 και 5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των
πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 2 στοιχείο στ)·

(2)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 που αναφέρθηκε παραπάνω, στο άρθρο 2 στοιχείο στ), καθόρισε σε 11 500 t την
ποσότητα βοείων κρεάτων υψηλής ποιότητας, νωπών,
διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένων, καταγωγής
και προελεύσεως Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και
Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν µε ειδικούς όρους για

ότι θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι τα πιστοποιητικά που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό δύνανται να
χρησιµοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος τους, µε την
επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά
θέµατα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 ∆εκεµβρίου 1999 για τα βόεια κρέατα
υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ’ ολοκληρίαν.
2.
Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις
πέντε πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου 2000 για 5 909,384 t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 ∆εκεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 17 της 22.1.1999, σ. 22.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2601/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον εφοδιασµό
των Αζορών και της Μαδέρας µε προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος
που υπάρχει µεταξύ των ενισχύσεων που χορηγούνται στα
σιτηρά και εκείνων που χορηγούνται στο χοίρειο κρέας· ότι,
µετά τις αλλαγές που επήλθαν στις τρέχουσες τιµές και στις
τιµές των προϊόντων των σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της
Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστούν εκ
νέου οι ενισχύσεις για τον εφοδιασµό των Αζορών και της
Μαδέρας όπως αναγράφονται στο παράρτηµα·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, για ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2348/96 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας:
ότι οι ενισχύσεις για την παροχή προϊόντων του τοµέα του
χοιρείου κρέατος στις Αζόρες και στη Μαδέρα, έχουν καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1992 για την εφαρµογή του
ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασµό των Αζορών και της
Μαδέρας µε προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2000/1999 (4)· ότι, για να υπολογισθεί η ενίσχυση
στα προϊόντα του χοιρείου κρέατος που προορίζονται για
τις Αζόρες και τη Μαδέρα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχέση

(1)

(2)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
320
179
247

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 1.
11.12.1996, σ. 1.
1.7.1992, σ. 95.
18.9.1999, σ. 18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ενίσχυση που χορηγείται στα προϊόντα που προέρχονται από την αγορά της Κοινότητας
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα καθαρό βάρος)
Κωδικός προϊόντος

Ενίσχυση

0203 11 10 9000
0203 12 11 9100
0203 12 19 9100
0203 19 11 9100
0203 19 13 9100
0203 19 15 9100
0203 19 55 9110
0203 19 55 9310

11,7
17,5
11,7
11,7
17,5
11,7
19,8
19,8

0203 21 10 9000
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 15 9100
0203 29 55 9110

11,7
17,5
11,7
11,7
17,5
11,7
19,8

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων καθώς και οι υποσηµειώσεις καθορίζονται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987,
σ. 1).»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2602/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1487/95 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον εφοδιασµό των Καναρίων Νήσων µε προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος και για τον καθορισµό των
ενισχύσεων για τα προϊόντα που προέρχονται από την Κοινότητα
υπάρχει µεταξύ των ενισχύσεων που χορηγούνται στα
σιτηρά και εκείνων που χορηγούνται στο χοίρειο κρέας· ότι,
µετά τις αλλαγές που επήλθαν στις τρέχουσες τιµές και τις
τιµές των προϊόντων των σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της
Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστούν εκ
νέου οι ενισχύσεις για τον εφοδιασµό των Καναρίων Νήσων
όπως αναγράφονται στο παράρτηµα·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, για ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2348/96 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας:
ότι οι ενισχύσεις για την παροχή προϊόντων του τοµέα του
χοιρείου κρέατος στις Καναρίους Νήσους έχουν καθοριστεί
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1487/95 της Επιτροπής της
28ης Ιουνίου 1995 για τη θέσπιση του ισοζυγίου για τον
εφοδιασµό των Καναρίων Νήσων µε προϊόντα του τοµέα του
χοιρείου κρέατος και για τον καθορισµό των ενισχύσεων για
τα προϊόντα που προέρχονται από την Κοινότητα (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2002/1999 (4)· ότι, για να υπολογισθεί η ενίσχυση στα
προϊόντα του χοιρείου κρέατος που προορίζονται για τις
Καναρίους Νήσους, πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχέση που

(1)

(2)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1487/95 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
320
145
247

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 13.
11.12.1996, σ. 1.
29.6.1995, σ. 63.
18.9.1999, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενίσχυση που χορηγείται στα προϊόντα που προέρχονται από την αγορά της Κοινότητας
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους)
Κωδικός προϊόντων

Ύψος της ενίσχυσης

0203 21 10 9000
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 15 9100
0203 29 55 9110

11,7
17,5
11,7
11,7
17,5
11,7
19,8

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων καθώς και οι υποσηµειώσεις καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.»
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10. 12. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2603/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για τη θέσπιση µεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2772/95 της Επιτροπής (3)·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

οι πληρωµές που συνδέονται µε υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται πριν την 1η Ιανουαρίου 2000 σε σχέση µε τα
καθεστώτα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία θα
χρηµατοδοτούνται στο µέλλον από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα εγγυήσεων, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να χρηµατοδοτούνται
από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα προσανατολισµού µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2001, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προϋποθέσεις για
τη στήριξη και εντός των ορίων των διαθέσιµων πιστώσεων·
εντούτοις, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2001, πολυετείς δαπάνες που συνδέονται µε τέτοιες υποχρεώσεις, καθώς και
εξισωτικές αποζηµιώσεις που αφορούν το αργότερο το έτος
1999, µπορούν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα εγγυήσεων, σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις ή οι διαθέσιµες
πιστώσεις είναι ανεπαρκείς· σε κάθε περίπτωση, πολυετείς
δαπάνες µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα εγγυήσεων·

(6)

πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες όσον αφορά το σηµείο
εκκίνησης της επιλεξιµότητας των δαπανών στο πλαίσιο των
νέων εγγράφων προγραµµατισµού της αγροτικής ανάπτυξης·

(7)

προκειµένου να επιλυθούν συγκεκριµένα προβλήµατα που
απορρέουν από τη µετάβαση από τις πληρωµές βάσει του
αριθµού των ζώων στις πληρωµές βάσει των εκταρίων για τη
χορήγηση των αντισταθµιστικών αποζηµιώσεων, θα πρέπει
να επιτραπεί στα κράτη µέλη να συνεχίσουν, για µεταβατική
περίοδο ενός έτους, τις πληρωµές ανά κεφαλή·

(8)

οι ηµεροµηνίες θέσεως σε εφαρµογή των κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις που προβλέπονται στον τίτλο IV του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 πρέπει να καθορισθούν
για τις νέες ενισχύσεις κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου
1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (4)·

(9)

τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 πρέπει να αρχίσει να
εφαρµόζεται στην κοινοτική στήριξη από την 1η Ιανουαρίου
2000· οι κανονισµοί που καταργούνται και τα άρθρα που
διαγράφονται εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις δράσεις
που ενέκρινε η Επιτροπή δυνάµει των οικείων κανονισµών·

(2)

οι µεταβατικοί κανόνες πρέπει να διευκολύνουν τη µετάβαση από τα υφιστάµενα καθεστώτα στήριξης στο νέο
καθεστώς στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να
αποφευχθούν οι πάσης φύσεως δυσχέρειες ή καθυστερήσεις
στην υλοποίηση τηc στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης
κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου·

(3)

(4)

η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 καλύπτει περίοδο προγραµµατισµού που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000· προκειµένου
να διασφαλισθεί η πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου των
µελλοντικών µέτρων στο νέο προγραµµατισµό, η Επιτροπή
πρέπει να παύσει να εγκρίνει µέτρα ή τροποποιήσεις µέτρων
στο πλαίσιο των υφιστάµενων καθεστώτων, η διάρκεια των
οποίων υπερβαίνει τις 31 ∆εκεµβρίου 1999, εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για τους οποίους απαιτείται η άµεση
έγκρισή τους·
προκειµένου να διασφαλισθεί η συνέχιση της γεωργοπεριβαλλοντικής στήριξης, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη
µέλη να επεκτείνουν τις υφιστάµενες γεωργοπεριβαλλοντικές
υποχρεώσεις για όσο χρόνο απαιτείται για τη µετάβαση στο
νέο καθεστώς και να συνάπτουν νέες γεωργοπεριβαλλοντικές
συµβάσεις µόνον εφόσον µπορεί να διασφαλισθεί η συµφωνία τους µε το νέο πλαίσιο στήριξης· για να διασφαλισθεί η
αποτελεσµατικότητα των νέων κανόνων σχετικά µε τη
στήριξη των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων, οι ειδικές
µεταβατικές διατάξεις όσον αφορά την ανάληψη γεωργοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων πρέπει να εφαρµόζονται από
τις 30 Ιουλίου 1999, δηλαδή την εποµένη της ανακοίνωσής
τους στα κράτη µέλη στο πλαίσιο της επιτροπής διαχείρισης· θα πρέπει επίσης να επιτραπεί στα κράτη µέλη να
αναλάβουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000, νέες γεωργοπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τις οποίες οι αιτήσεις
έχουν υποβληθεί πριν από τις 30 Ιουλίου 1999, βάσει τον
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 του Συµβουλίου (2), όπως

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
(2) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 91.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει ειδικά µέτρα για τη διευκόλυνση της
µετάβασης από το ισχύον σύστηµα στο σύστηµα που θεσπίστηκε µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.
(3) ΕΕ L 288 της 1.12.1995, σ. 35.
(4) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
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Υφιστάµενα µέτρα
Άρθρο 2
Η Επιτροπή δεν εγκρίνει, στο πλαίσιο των κανονισµών που καταργούνται από το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999, κανένα µέτρο ή τροποποίηση µέτρου η διάρκεια
του οποίου υπερβαίνει τις 31 ∆εκεµβρίου 1999, εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι που επιβάλλουν την έγκριση.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν, για ένα έτος κατ’
ανώτατο όριο, το οποίο όµως δεν υπερβαίνει σε καµία περίπτωση
τις 31 ∆εκεµβρίου 2000, γεωργοπεριβαλλοντική υποχρέωση που
έχει αναληφθεί στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92,
η οποία λήγει πριν από την έγκριση του εγγράφου προγραµµατισµού της αγροτικής ανάπτυξης από την Επιτροπή.
Η παράταση αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό της
διάρκειας των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αναλάβουν νέες γεωργοπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2078/
92 µόνον πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000, µε την προϋπόθεση
ότι:
α) έχει υποβληθεί αίτηση πριν από τις 30 Ιουλίου 1999 και ότι
για τη συνοχή της γεωργοπεριβαλλοντικής στήριξης απαιτείται
η ανάληψη υποχρέωσης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή

L 316/27

2.
Οι πληρωµές που απορρέουν από υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εξισωτικών αποζηµιώσεων που αφορούν, το αργότερο, το έτος 1999, που έχουν αναλάβει τα κράτη µέλη πριν από
την 1η Ιανουαρίου 2000 και για τις οποίες η αίτηση πληρωµής
έχει παραληφθεί από την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου
2002, εξακολουθούν να χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα
προσανατολισµού, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπουν οι
κανονισµοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εντός των
ορίων των διαθέσιµων πιστώσεων.
Εάν για δράσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν υπάρχουν
διαθέσιµες πιστώσεις ή οι διαθέσιµες πιστώσεις είναι ανεπαρκείς, τα
ακόλουθα µπορούν να ενταχθούν στον προγραµµατισµό για την
αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2000-2006 και να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα εγγυήσεων, µε την προϋπόθεση
της θέσπισης από τα κράτη µέλη κριτηρίων που θα καθορίζούν
σαφώς τη δαπάνη η οποία θα ενταχθεί στον προγραµµατισµό:
α) πληρωµές σε συνδυασµό µε εξισωτικές αποζηµιώσεις που αφορούν, το αργότερο, το έτος 1999 ή
β) πληρωµές σε συνδυασµό µε πολυετείς δαπάνες σε περιοχές που
δεν καλύπτονται από τον στόχο όπως καθορίζεται από την 1η
Ιανουαρίου 2000.
3.
Κοινοτική στήριξη για πολυετείς δαπάνες για ενέργειες στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για τις οποίες έχει
παραληφθεί από την Επιτροπή αίτηση πληρωµής µετά τις 31
∆εκεµβρίου 2001, θα χρηµατοδοτείται µετά την εν λόγω ηµεροµηνία από το τµήµα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ στις περιοχές που δεν
καλύπτονται από τον στόχο αριθ. 1 όπως καθορίζεται από την 1η
Ιανουαρίου 2000.
4.
Στα σχέδιά τους για την αγροτική ανάπτυξη τα κράτη µέλη
προσδιορίζουν που εφήρµοσαν την παράγραφο 2 ή την παράγραφο 3.

β) οι υποχρεώσεις αυτές θα προσαρµοστούν, εφόσον απαιτείται και
το ταχύτερο δυνατόν, στο έγγραφο προγραµµατισµού της αγροτικής ανάπτυξης που ενέκρινε η Επιτροπή. Στις περιπτώσεις που
έχει πραγµατοποιηθεί η εν λόγω προσαρµογή, η περίοδος που
προηγείται της προσαρµογής δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό της διάρκειας των υποχρεώσεων στο πλαίσιο τον κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

1.
Όσον αφορά τα υφιστάµενα µέτρα, τα κράτη µέλη συνεχίζουν να ενηµερώνουν την Επιτροπή, σύµφωνα µε τους κανόνες που
εφαρµόζονται στα εν λόγω µέτρα.

3.
Στα σχέδιά τους για την αγροτική ανάπτυξη τα κράτη µέλη
προσδιορίζουν που εφήρµοσαν την παράγραφο 1 ή την παράγραφο
2 και εντάσσουν τις προσαρµογές δυνάµει της παραγράφου 2
στοιχείο β).

2.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις
31 Μαρτίου 2000, έκθεση σχετικά µε τις δράσεις που καλύπτονται
από το άρθρο 4. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σύµφωνα µε τους
πίνακες των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ.

Άρθρο 4
1.
Σε περίπτωση στήριξης χορηγούµενης δυνάµει των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 (1), (ΕΟΚ) αριθ.
404/93 (2) και (ΕΚ) αριθ. 2200/96 (3), καθώς και δυνάµει των
κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 4256/88 (4), (ΕΟΚ) αριθ.
1610/89 (5), (ΕΟΚ) αριθ. 867/90 (6), (ΕΚ) αριθ. 950/97 (7), (ΕΚ)
αριθ. 951/87 (8) και (ΕΚ) αριθ. 952/97 (9), εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L
L

175 της 4.8.1971, σ. 1.
47 της 25.2.1993, σ. 1.
297 της 21.11.1996, σ. 1.
374 της 31.12.1988, σ. 25.
165 της 15.6.1989, σ. 3.
91 της 6.4.1990, σ. 7.
142 της 2.6.1997, σ. 1.
142 της 2.6.1997, σ. 22.
142 της 2.6.1997, σ. 30.

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Νέα µέτρα
Άρθρο 6
Οι δαπάνες µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες για στήριξη από το
ΕΓΤΠF, τµήµα Εγγυήσεων, µόνον αν το ποσό τους έχει καταβληθεί
στον µεµονωµένο δικαιούχο ενός µέτρου αγροτικής ανάπτυξης
µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 1989 και µετά την ηµεροµηνία κατά την
οποία το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης ή οποιαδήποτε τροποποίηση
του σχεδίου αυτού που έχει σχέση στο υπό εξέταση µέτρο έχει
υποβληθεί ή κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Η τελευταία αυτή ηµεροµηνία αποτελεί το σηµείο εκκίνησης για την επιλεξιµότητα της
δαπάνης.
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Εντούτοις, οι δαπάνες για την εκ των προτέρων αξιολόγηση είναι επιλέξιµες για στήριξη βάσει του άρθρου 40 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1750/1999 της Επιτροπής (1), αν το ποσό τους έχει καταβληθεί µετά τις 31 Ιουλίου
1999.
Άρθρο 7
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν, στα σχέδιά τους για την αγροτική ανάπτυξη, ότι οι αντισταθµιστικές
αποζηµιώσεις είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χορηγούνται βάσει του αριθµού των ζώων για πληρωµές που
αφορούν το έτος 2000. Στην περίπτωση αυτή, η ανώτατη αντισταθµιστική αποζηµίωση που αναφέρεται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 εφαρµόζεται ανά µονάδα ζωικού κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Κρατικές ενισχύσεις
Άρθρο 8
Οι διατάξεις του κεφαλαίου IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 εφαρµόζονται στις νέες ενισχύσεις κατά
την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 από την 1η Ιανουαρίου 2000.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Το άρθρο 3 εφαρµόζεται από τις 30 Ιουλίου 1999.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 214 της 13.8.1999, σ. 31.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Έκθεση σχετικά µε τη συνδροµή του ΕΓΤΠΕ για την οποία πραγµατοποιήθηκε ανάληψη υποχρεώσεων σε επίπεδο
κράτους µέλους µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1999
Αριθ. αναφοράς ARINCO
Απόφαση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . της Επιτροπής της . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (πλέον πρόσφατη)
(για κάθε στόχο πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή έκθεση)
Νοµισµατική µονάδα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σχετικά µέτρα

Αριθ.
δικαιούχων (1)

Συνολικές εγκριθείσες
δηµόσιες δαπάνες (1)

Συνδροµή ΕΓΤΠΕ
σε εκκρεµότητα (2)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 950/97:
—
—
—
—
—
—

Άρθρα
Άρθρα
Άρθρα
Άρθρα
Άρθρο
Άρθρα

4 έως 9
10 έως 11
13 έως 16
17 έως 19
20
26 έως 28

Οδηγία 72/159/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3)
Οδηγία 72/160/ΕΟΚ του Συµβουλίου (4)
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συµβουλίου (5)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 952/97
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 389/82 του Συµβουλίου (6)
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71
Σύνολο προγράµµατος
(1) Οι διαθέσιµες πληροφορίες αφορούν µόνο περιπτώσεις στις οποίες έχει αναληφθεί υποχρέωση, ή στις οποίες οφείλεται ένα ποσό για περίοδο που
λήγει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000, αλλά το ποσό αυτό δεν έχει καταβληθεί στο δικαιούχο πριν από την 1 Ιανουαρίου 2000.
(2) Αναληφθείσα υποχρέωση το ποσό της οποίας δεν έχει καταβληθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1999.
(3) ΕΕ L 96 της 23.4.1972, σ. 1.
(4) ΕΕ L 96 της 23.4.1972, σ. 9.
(5) ΕΕ L 118 της 20.5.1972, σ. 1.
(6) ΕΕ L 51 της 23.2.1982, σ. 1.

Υπεύθυνος για τον φάκελλο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τηλ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φαξ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηµεροµηνία, σφραγίδα, ιδιότητα και υπογραφή της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους

L 316/30

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

10. 12. 1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Έκθεση σχετικά µε τη συνδροµή του ΕΓΤΠΕ για την οποία πραγµατοποιήθηκε ανάληψη υποχρεώσεων σε επίπεδο
κράτους µέλους µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1999
Αριθ. αναφοράς ARINCO
Απόφαση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . της Επιτροπής της . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (πλέον πρόσφατη)
(για κάθε στόχο πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή έκθεση)
Νοµισµατική µονάδα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σχετικά µέτρα

Επένδυση
αριθ. (1)

Περιοχή

Συνολικές
εγκριθείσες
επιλέξιµες
δαπάνες

Συνδροµή ΕΓΤΠΕ
που καταβλήθηκε
σε εκκρεµότητα (2)
µέχρι τις 31.12.1999

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 951/97

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 867/90

Σύνολο προγράµµατος
(1) Κωδικός αριθµός της επένδυσης του κράτους µέλους.
(2) Για την οποία έχει αναληφθεί υποχρέωση αλλά δεν έχει καταβληθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1999.

Υπεύθυνος για τον φάκελλο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τηλ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Φαξ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηµεροµηνία, σφραγίδα, ιδιότητα και υπογραφή της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2604/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για τον καθορισµό του τελικού ποσού της ενισχύσεως για ορισµένα οσπριοειδή για την περίοδο εµπορίας
1999/2000
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1577/96 πρέπει να µειωθεί αναλογικά για την εν λόγω περίοδο·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1577/96 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουλίου 1996, για τη θέσπιση ειδικού µέτρου υπέρ ορισµένων
οσπριοειδών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1826/97 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1577/96 θεσπίζει ότι η Επιτροπή καθορίζει την υπέρβαση
της µέγιστης εγγυηµένης έκτασης και καθορίζει το τελικό
ποσό της ενίσχυσης για την εν λόγω περίοδο εµπορίας·

(2)

η µέγιστη εγγυηµένη έκταση που αναφέρεται στο άρθρο 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1577/96 έχει υποβληθεί κατά
15,72 % κατά το 1999/2000· κατά συνέπεια, το ποσό της
ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του

(3)

τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µεικτής επιτροπής διαχείρισης σιτηρών, λιπαρών ουσιών και αποξηραµένων ζωοτροφών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το τελικό ποσό της ενίσχυσης για ορισµένα οσπριοειδή για την
περίοδο εµπορίας 1999/2000 καθορίζεται σε 156,41 ευρώ ανά
εκτάριο.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 206 της 16.8.1996, σ. 4.
(2) ΕΕ L 260 της 23.9.1997, σ. 11.

L 316/32

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

10. 12. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2605/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 για τον καθορισµό της ονοµατολογίας των
γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή
µεταξύ αυτών των κρατών µελών· µπορεί να υπάρχουν και
στους τοµεακούς κανονισµούς κωδικοί για τις οµάδες των
χωρών·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) 1253/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 13, καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις των άλλων κανονισµών περί κοινής οργανώσεως
των αγορών για τα γεωργικά προϊόντα,

(4)

τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη όλων των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 1230/
1999 (4), έχει καθορίσει, µε βάση τη συνδυασµένη ονοµατολογία, ονοµατολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή·

(1)

για να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων,
καθώς και τα µειωθούν οι δαπάνες, πρέπει να προβούµε σε
πλέον οµοιόµορφη παρουσίαση των τοµεακών κανονισµών
που καθορίζουν τις επιστροφές κατά την εξαγωγή· για το
σκοπό αυτό, οι προορισµοί και οι σταθερές οµάδες των
χωρών που είναι κοινές σε πολλές οργανώσεις της αγοράς
πρέπει να κωδικοποιηθούν· πρέπει να ενσωµατωθεί η κωδικοποίηση αυτή στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87·

(2)

εκτός από τους κωδικούς αυτούς όσον αφορά τους προορισµούς και τις σταθερές οµάδες των χωρών, υπάρχουν και
κωδικοί για κάθε τρίτη χώρα που αναγράφονται στην ονοµατολογία των χωρών και των περιοχών για τις στατιστικές
του εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας και του εµπορίου

(3)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 δεύτερη φράση, ο όρος «παράρτηµα» αντικαθίσταται από τον όρο «παράρτηµα Ι».
2. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 3α:
«Άρθρο 3α
Οι προορισµοί και οι σταθερές οµάδες των χωρών που είναι
κοινές σε περισσότερες οργανώσεις της αγοράς κωδικοποιούνται
και αναγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ.»
3. Το παρόν παράρτηµα, «Ονοµατολογία των γεωργικών
προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή», γίνεται
παράρτηµα Ι.
4. Το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού προστίθεται ως
παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
160
366
149

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
24.12.1987, σ. 1.
16.6.1999, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κωδικοί των προορισµών για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή
Α00

Όλοι οι προορισµοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, εφοδιασµός και προορισµοί που εξοµοιώνονται µε εξαγωγή εκτός της
Κοινότητας).

Α01

Όλοι οι προορισµοί.

Α02

Όλοι οι προορισµοί, εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.

Α03

Όλοι οι προορισµοί, εκτός της Ελβετίας.

Α04

Όλες οι τρίτες χώρες.

Α05

Άλλες τρίτες χώρες.

Α10

Χώρες ΕΖΕΣ (ευρωπαϊκή ένωση ελευθέρων συναλλαγών)
Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ελβετία.

Α11

Χώρες ΑΚΕ (χώρες της Αφρκής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που έχουν υπογράψει τη σύµβαση της
Λοµέ)
Αγκόλα, Αντίγκουα και Μπαρµπούντα, Μπαχάµες, Μπαρµπάντος, Μπελίζ, Μπενίν, Μποτσουάνα, Μπουρκίνα Φάσο,
Μπουρούντι, Καµερούν, Πράσινο Ακρωτήριο, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Κοµόρες, (πλην της Μαγιότ), Κονγκό
(∆ηµοκρατία), Κονγκό (λαϊκή ∆ηµοκρατία), Ακτή Ελεφαντοστού, Τζιµπουτί, ∆οµινίκα, Αιθιοπία, Νήσοι Φίτζι, Γκαµπόν,
Γκάµπια, Γκάνα, Γρενάδα, Γουινέα, Γουινέα-Μπισσάου, Ισηµερινή Γουινέα, Γουιάνα, Αϊτή, Ιαµαϊκή, Κένυα, Κιριµπάτι,
Λεσόθο, Λιβερία, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαλί, Μαυρίκιος, Μαυριτανία, Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, Νίγηρ, Νιγηρία,
Ουγκάντα, Παπουασία-Νέα Γουινέα, ∆οµινικανική ∆ηµοκρατία, Ρουάντα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Άγιος Βικέντιος
και Γρεναδίνες, Αγία Λουκία, Νήσοι Σολοµώντος, ∆υτική Σαµόα, Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Σιέρα
Λεόνε, Σοµαλία, Σουδάν, Σουρινάµ, Σουαζιλάνδη, Τανζανία, Τσαντ, Τόγκο, Τόγκα, Τρινιδάδ και Τοµπάγκο, Τουβαλού,
Βανουάτου, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε.

Α12

Χώρες ή εδάφη της Λεκάνης της Μεσογείου
Θέουτα και Μελίλλα, Γιβραλτάρ, Μάλτα, Τουρκία, Αλβανία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία,
Λιβύη, Αίγυπτος, Κύπρος, Λίβανος, Συρία, Ισραήλ, ∆υτική όχθη του Ιορδάνη/Λωρίδα της Γάζας, Ιορδανία,

Α13

Χώρες του ΟΠΕΚ (οργάνωση πετρελαιοεξαγωγικών κρατών)
Αλγερία, Λιβύη, Νιγηρία, Γκαµπόν, Βενεζουέλα, Ιράκ, Ιράν, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Κατάρ, Ενωµένα Αραβικά
Εµιράτα, Ινδονησία.

Α14

Χώρες ΕΕΝΑ (ένωση εθνών νοτιοανατολικής Ασίας)
Μυανµάρ, Ταϊλάνδη, Λάος, Βιετνάµ, Ινδονησία, Μαλαισία, Βρουνέι, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες

Α15

Χώρες της Λατινικής Αµερικής
Μεξικό, Γουατεµάλα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Αϊτή, ∆οµινικανική ∆ηµοκρατία, Κολοµβία,
Βενεζουέλα, Ισηµερινός, Περού, Βραζιλία, Χιλή, Βολιβία, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Αργεντινή

Α16

Χώρες ΝΕΠΣ (νοτιοασιατική ένωση περιφερειακής συνεργασίας)
Πακιστάν, Ινδία, Μπαγκλαντές, Μαλδίβες, Σρι Λάνκα, Νεπάλ, Μπουτάν.

Α17

Χώρες ΕΟΧ (ευωρωπαϊκός οικονοµικός χώρος) εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν.

Α18

Χώρες ΧΑΚΕ (χώρες ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης)
Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Αλβανία,
Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.

Α19

Χώρες NAFTA (συµφωνία ελευθέρων βορειοαµερικανικών Συναλλαγών
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Καναδάς, Μεξικό.
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Χώρες Mercosur (κοινή αγορά Νοτίου Αµερικής)
Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Αργεντινή.

Α21

Χώρες ΝΕΧ (νέες εκβιοµηχανισµένες ασιατικές χώρες)
Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα, Ταϊβάν Χονγκ Κονγκ.

Α22

Χώρες ∆ΑΟ (δυναµικές ασιαττκές οικονοµίες)
Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ.

Α23

Χώρες ΟΣΑΕ (οικονοµική συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού)
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Καναδάς, Μεξικό, Χιλή, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Μαλαισία, Μπρούνεϊ, Σιγκαπούρη,
Φιλιππίνες, Κίνα, Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, Αυστραλία, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Νέα Ζηλανδία.

Α24

Χώρες ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών)
Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρµενιστάν, Ουζµπεκιστάν,
Τατζικιστάν, Κιργιζιστάν.

Α25

Χώρες ΟΟΣΑ εκτός ΕΕ (Οργάνωση οικονοµικής συνεργασίας και αναπτύξεως εκτός ΕΕ)
Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
Καναδάς, Μεξικό, Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Αυστραλιακή Ωκεανία, Νέα Ζηλανδία, Νεοζηλανδική Ωκεανία.

Α26

Ευρωπαϊκές χώρες, ή εδάφη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νήσοι Φερόε, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Πόλη του Βατικανού, Μάλτα, Τουρκία,
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Αλβανία,
Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Κύπρος.

Α27

Αφρική (Α28) (Α29)
Χώρες ή εδάφη της Νότιας Αφρικής, άλλες αφρικανικές χώρες.

Α28

Χώρες ή εδάφη της Νότιας Αφρικής
Θέουτα και Μελίλλα, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος.

Α29

Άλλες χώρες της Αφρικής
Σουδάν, Μαυριτανία, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, Νιγηρία, Τσάντ, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Γκάµπια, Γουινέα-Μπισσάου, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή του Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο, Μπενίν, Νιγηρία, Καµερούν, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Ισηµερινή Γουινέα, Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, Γκαµπόν, Κονγκό (∆ηµοκρατία), Κονγκό (Λαϊκή
∆ηµοκρατία), Ρουάντα, Μπουρούντι, Αγία Ελένη και εξαρτήσεις, Αγκόλα, Αιθιοπία, Ερυθραία, Τζιµπουτί, Σοµαλία,
Κένυα, Ουγκάντα, Τανζανία, Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις, Βρετανικά εδάφη του Ινδικού Ωκεανού, Μοζαµβίκη, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Κοµόρες, Μαγιότ, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε, Μαλάουι, Νότιος Αφρική, Ναµίµπια, Μποτσουάνα, Σουαζιλάνδη, Λεσόθο.

Α30

Αµερική (Α31) (Α32) (Α33)
Βόρειος Αµερική, Κεντρική Αµερική και Αντίλλες, Νότιος Αµερική.

Α31

Βόρειος Αµερική
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Καναδάς, Γροιλανδία, Άγιος Πέτρος και Μικελόν.

Α32

Κεντρική Αµερική και Αντίλλες
Μεξικό, Βερµούδες, Γουατεµάλα, Μπελίζ, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναµάς, Ανγκουίλα,
Κούβα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αΐτη, Μπαχάµες, Νήσοι Τέρκς και Κάικος, ∆οµινικανική ∆ηµοκρατία, Παρθένοι
Νήσοι των Ηνωµένων Πολιτειών, Αντίγκουα και Μπαρµπούτα, ∆οµίνικα Νήσοι Καϋµάν, Ιαµαϊκή, Αγία Λουκία, Άγιος
Βικέντιος, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Μπαρµπάντος, Μονσεράτ, Τρινιδάδ και Τοµπάγκο, Γρενάδα, Αρούµπα, Ολλανδικές Αντίλλες.

Α33

Νότιος Αµερική
Κολοµβία, Βενεζουέλα, Γουιάνα, Σουρινάµ, Ισηµερινός, Περού, Βραζιλία, Χιλή, Βολιβία, Παραγουάη, Ουρουγουάη,
Αργεντινή, Νήσοι Φάλκλαντ.
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Ασία (Α35) (Α36)
Εγγύς και Μέση Ανατολή, άλλες χώρες της Ασίας.

Α35

Εγγύς και Μέση Ανατολή
Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, ∆υτική Όχθη του Ιορδάνη/Λωρίδα της Γάζας,
Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Οµάν, Υεµένη.

Α36

Άλλες χώρες της Ασίας
Καζακστάν, Τουρµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζιστάν, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ινδία, Μπαγκλαντές, Μαλδίβες, Σρι Λάνκα, Νεπάλ, Μπουτάν, Μυανµάρ, Ταϊλάνδη, Λάος, Βιετνάµ, Καµπότζη, Ινδονησία, Μαλαισία, Μπρούνεϊ,
Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Μογγολία, Κίνα, Βόρειος Κορέα, Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, Μακάο.

Α37

Ωκεανία και άλλες πολικές περιοχές (Α38) (Α39)
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, άλλες χώρες της Ωκεανίας και πολικές περιοχές

Α38

Αυσταλία και Νέα Ζηλανδία
Αυστραλία, Αυστραλιανή Ωκεανία, Νέα Ζηλανδία, Νεοζηλανδική Ωκεανία.

Α39

Άλλες χώρες της Ωκεανίας και πολικές περιοχές
Παπουασία-Νέα Γουινέα, Ναούρου, Νήσοι Σολοµώντος, Τουβαλού, Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις, Αµερικανική
Ωκεανία, Νήσοι Ουώλις και Φουτούνα, Κιριµπάτι, Πίτκαιρν, Φίτζι, Βανουάτου, Τόγκα, ∆υτική Σαµόα, Νήσοι βορείου
Μαριάννας, Γαλλική Πολυνησία, Οµοσπονδία των κρατών της Μικρονησίας (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Νήσοι
Μάρσαλ, Παλάου, πολικές περιοχές.

Α40

Χώρες και εδάφη ΥΧΕ
Γαλλική Πολυνησία, Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις, Νήσοι Ουώλις και Φουτούνα, Αυστραλιακά και ανταρκτικά εδάφη,
Άγιος Πέτρος και Μικελόν, Μαγιότ, Ολλανδικές Αντίλλες, Αρούµπα, Γροιλανδία, Ανγκουίλα, Νήσοι Καϋµάν, Νήσοι
Φάλκλαντ, Νήσοι Νοτίου Σάντουιτς και εξαρτήσεις, Νήσοι Τέρκς και Κάικος, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Μουσεράτ,
Πίτκαιρν, Αγία Ελένη και εξαρτήσεις, εδάφη βρετανικής Ανταρκτικής, Βρετανικά εδάφη του Ινδικού Ωκεανού.

Α96

Κοινότητες Livigno και Campione της Ιταλίας, Νήσος Helgoland

Α97

Εφοδιασµός και προορισµός που εξοµοιώνονται µε εξαγωγή εκτός της Κοινότητας
Προορισµοί που αναφέρονται στα άρθρα 36, 44 και 45 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2606/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για τον καθορισµό της επανεκτίµησης της παραγωγής µη εκκοκκισµένου βαµβακιού για την περίοδο
εµπορίας 1999/2000 καθώς και του σχετικού ποσοστού προσαύξησης
δεδοµένων, πρέπει να καθοριστούν τα εν λόγω στοιχεία για
την περίοδο εµπορίας 1999/2000 όπως ορίζεται ανωτέρω.
Για να εξασφαλιστεί ότι το νέο ποσό της προκαταβολής θα
µπορέσει να ισχύσει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας,
πρέπει να προβλεφθεί η έναρξη ισχύος του κανονισµού την
επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας και ιδίως το πρωτόκολλο
αριθ. 4 σχετικά µε το βαµβάκι, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1553/95 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1554/95 του Συµβουλίου, της 29ης
Ιουνίου 1995, για τον καθορισµό των γενικών κανόνων του
καθεστώτος ενίσχυσης στο βαµβάκι και για την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1419/98 (3), και ιδίως το άρθρο
8 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1554/95, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1844/98 της
Επιτροπής (4) καθόρισε για το µη εκκοκκισµένο βαµβάκι την
εκτιµώµενη παραγωγή για την περίοδο εµπορίας 1998/
1999.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1554/95 προβλέπει ότι η επανεκτίµηση της παραγωγής µη
εκκοκκισµένου βαµβακιού καθώς και το ποσοστό προσαύξησης που αφορά τον υπολογισµό της προκαταβολής
που ισχύει από τις 16 ∆εκεµβρίου της σχετικής περιόδου
εµπορίας πρέπει να καθοριστούν πριν από την 1η ∆εκεµβρίου κάθε περιόδου εµπορίας, λαµβάνοντας υπόψη το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η συγκοµιδή. Βάσει των διαθέσιµων

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης για το λίνο
και την κάνναβη,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για την περίοδο εµπορίας 1999/2000, η επανεκτίµηση της
παραγωγής µη εκκοκκισµένου βαµβακιού ορίζεται σε:
— 1 280 000 τόνους για την Ελλάδα,
— 390 472 τόνους για την Ισπανία,
— 67 τόνους για τα άλλα κράτη µέλη.
2.
Για την περίοδο εµπορίας 1999/2000, το ποσοστό προσαύξησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3α δεύτερο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1554/95 καθορίζεται σε 7,5 %.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

148
148
190
240

της
της
της
της

30.6.1995, σ. 45.
30.6.1995, σ. 48.
4.7.1998, σ. 4.
28.8.1998, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2607/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας σκουµπριού από σκάφη που φέρουν σηµαία ∆ανίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 51/1999 του Συµβουλίου, της
18ης ∆εκεµβρίου 1998, για την κατανοµή, για το έτος
1999, ορισµένων ποσοστώσεων αλιευµάτων µεταξύ των
κρατών µελών για τα σκάφη που αλιεύουν στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη της Νορβηγίας και στη ζώνη που
βρίσκεται γύρω από το Jan Mayen (3), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1619/1999 της Επιτροπής (4), προβλέπει ποσοστώσεις σκουµπριού για το
1999.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία του κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν
εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα σκουµπριού στα ύδατα της υποδιαίρεσης ICES IIa (νορβηγικά ύδατα βορείως των 62 °Β) από

(3)

σκάφη που φέρουν δανική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη
∆ανία έφθασαν στο όριο των ποσοστώσεων που χορηγήθηκαν για το 1999· η ∆ανία απαγόρευσε την αλιεία του
αποθέµατος αυτού από τις 28 Οκτωβρίου 1999· κατά
συνέπεια, είναι σκόπιµο να τηρηθεί η ηµεροµηνία αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα σκουµπριού στα ύδατα της υποδιαίρεσης ICES IIa
(νορβηγικά ύδατα βορείως του γεωγραφικού πλάτους των 62 °Β)
από σκάφη που φέρουν δανική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη
∆ανία θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει
χορηγηθεί στη ∆ανία για το 1999.
Απαγορεύεται η αλιεία σκουµπριού στα ύδατα της υποδιαίρεσης
ICES IIa (νορβηγικά ύδατα βορείως του γεωγραφικού πλάτους
62 °Β) από σκάφη που φέρουν δανική σηµαία ή είναι νηολογηµένα
στη ∆ανία, καθώς επίσης και η διατήρηση επί του σκάφους, η
µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που
αλιεύθηκε από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 28 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

261 της 20.10.1993, σ. 1.
358 της 31.12.1998, σ. 5.
13 της 18.1.1999, σ. 67.
192 της 24.7.1999, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2608/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/1999
εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95· ότι στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή καθώς και
σε εκείνον ή σε εκείνους των υποβαλλόντων των οποίων η
προσφορά αφορά φόρο κατά την εξαγωγή·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1253/1999 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας:

ότι το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να
αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την

(2)

ότι η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον
καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ότι, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/1999 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2322/1999 (6), προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον
καθορισµό της επιστροφής ή/και του φόρου κατά την
εξαγωγή κριθής προς όλες τις τρίτες χώρες·

(1)

(3)

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/1999 από
τις 3 έως 9 ∆εκεµβρίου 1999, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 30,99 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 ∆εκεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
160
147
313
201
280

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
31.7.1999, σ. 27.
30.10.1999, σ. 77.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2609/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1707/1999
εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95· ότι στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή καθώς και
σ’ εκείνον ή σ’ εκείνους των υποβαλλόντων των οποίων η
προσφορά αφορά φόρο κατά την εξαγωγή·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1253/1999 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας:

ότι το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να
αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την

(2)

ότι η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον
καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ότι, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1707/1999 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2011/1999 (6), προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον
καθορισµό της επιστροφής ή/και του φόρου κατά την
εξαγωγή µαλακού σίτου προς όλες τις τρίτες χώρες·

(1)

(3)

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1707/1999 από
την 3 έως τις 9 ∆εκεµβρίου 1999, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε 43,47 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 ∆εκεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
160
147
313
201
248

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
31.7.1999, σ. 55.
21.9.1999, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2610/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώµης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

ότι το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1897/1999,
προβλέπει ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η
Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να
αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95· ότι στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή·

(3)

ότι η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον
καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1253/1999 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/1999 της Επιτροπής, της 2ας
Σεπτεµβρίου 1999, περί ειδικού µέτρου παρέµβασης για τα σιτηρά
στη Φινλανδία και τη Σουηδία (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2482/1999 (6), και ιδίως το άρθρο
8,
Εκτιµώντας:
ότι, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/1999, προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά
την εξαγωγή βρώµης που παράγεται στη Φινλανδία και στη
Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία και
τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες·

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1897/1999 από
τις 3 έως τις 9 ∆εκεµβρίου 1999, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή βρώµης καθορίζεται σε 60,95 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 ∆εκεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
160
147
313
233
303

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
3.9.1999, σ. 10.
26.11.1999, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2611/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/1999
εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95· ότι στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή καθώς και
σ’ εκείνον ή σ’ εκείνους των υποβαλλόντων των οποίων η
προσφορά αφορά φόρο κατά την εξαγωγή·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1253/1999 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιµώντας:
ότι, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/1999 της Επιτροπής (5) προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό
της επιστροφής ή/και του φόρου κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς ορισµένες χώρες ΑΚΕ·

(1)

ότι το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να
αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την

(2)

(3)

ότι η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον
καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο
ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται από τις 3 τις 9 ∆εκεµβρίου
1999 στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/1999, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε 45,85 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 ∆εκεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
160
147
313
248

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
21.9.1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2612/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των
πλιγουριών και των σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
προϊόντων· ότι οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1253/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας:
ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορά µεταξύ των τιµών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και των
τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή·

(1)

ότι οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαµβανοµένων
υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών
κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να
λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4)·

(2)

ότι, για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιµιγδάλια σίτου και
σικάλεως, η επιστροφή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά
πρέπει να υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία
ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόµενων

(3)

(4)

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό τους·

(5)

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

(6)

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

(7)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 ∆εκεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
160
147
313

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
26.6.1999, σ. 18.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 9ης ∆εκεµβρίου 1999, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την
εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
(EUR/t)

(EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός (1)

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός (1)

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

—
01
—
03
02
03
02
—
03
02
—
—
—
03
02
—
—

—
0
—
33,50
0
58,00
0
—
21,00
0
—
—
—
39,00
0
—
—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
01
01
01
01
01
—
—
01
01
—
01
01
—
01
—

1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000

Επιστροφή

—
59,50
55,75
51,50
47,50
44,25
—
—
87,00
68,50
—
15,00 (2)
13,40 (2)
—
15,00 (2)
—

(1) Προορισµοί:
01 όλες οι τρίτες χώρες,
02 άλλες τρίτες χώρες,
03 Ελβετία, Λιχτενστάιν.
(2) Όταν αυτό το προϊόν περιέχει σιµιγδάλι συσσωµατωµένο, ουδεµία επιστροφή χορηγείται κατά την εξαγωγή.

NB: Οι ζώνες είναι αυτές που ορίζονται στον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της 30.7.1992, σ. 20).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2613/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης ∆εκεµβρίου 1999
για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
λειτουργία του καθεστώτος των εξαγωγικών επιστροφών
στον τοµέα των οπωροκηπευτικών·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής, της 14ης Νοεµβρίου 1996, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/1999 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας:
(1)

(2)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2331/1999 της Επιτροπής (3)
καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται
να εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Β,
εκτός από εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας·
ότι, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει
σήµερα η Επιτροπή για τα επιτραπέζια σταφύλια και τα
µήλα µε προορισµό τις γεωγραφικές ζώνες F01 και F02, οι
ενδεικτικές ποσότητες που προβλέπονται για την τρέχουσα
εξαγωγική περίοδο υπάρχει κίνδυνος να ξεπερασθούν προσεχώς· ότι η υπέρβαση αυτή θα ήταν επιζήµια για την καλή

(3)

ότι, για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να
απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β για τα επιτραπέζια σταφύλια και τα µήλα µε προορισµό τις γεωγραφικές ζώνες F01 και F02, που εξάγονται
µετά τις 9 ∆εκεµβρίου 1999, και τούτο έως το τέλος της
τρέχουσας εξαγωγικής περιόδου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τα επιτραπέζια σταφύλια και τα µήλα µε προορισµό τις γεωγραφικές ζώνες F01 και F02, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του
συστήµατος Β που κατατέθηκαν δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2331/1999, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής
των προϊόντων έγινε αποδεκτή µετά τις 9 ∆εκεµβρίου 1999 και
πριν από τις 24 Ιανουαρίου 2000, απορρίπτονται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 ∆εκεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 155 της 22.6.1999, σ. 29.
(3) ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 3.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Νοεµβρίου 1999
για την προσαρµογή, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 και το άρθρο 42 παράγραφος 3, των
παραρτηµάτων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου σχετικά µε την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και
κατά την είσοδο και έξοδό τους
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 3880]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/816/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

στο πλαίσιο του µηχανισµού αναθεώρησης, το Συµβούλιο
του ΟΟΣΑ (5) αποφάσισε να τροποποιήσει τον πράσινο, τον
πορτοκαλί και τον κόκκινο κατάλογο αποβλήτων·

(3)

είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν τα παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ
και ΙV του κανονισµού, προκειµένου να ληφθούν υπόψη
αυτές οι τροποποιήσεις·

(4)

το µέρος 3 του παραρτήµατος V του κανονισµού περιλαµβάνει απόβλητα από τα παραρτήµατα ΙΙΙ και ΙV·

(5)

σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 259/93, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 120/97 (6), το παράρτηµα V επανεξετάζεται
και τροποποιείται περαιτέρω δεόντως·

(6)

για να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του πορτοκαλί και
του κόκκινου καταλόγου αποβλήτων, για τις οποίες ελήφθη
απόφαση στο πλαίσιο του µηχανισµού αναθεώρησης του
ΟΟΣΑ, είναι επίσης απαραίτητο να τροποποιηθεί το
παράρτηµα V µέρος 3·

(7)

στο έργο της αναπροσαρµογής των παραρτηµάτων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
και V του κανονισµού, η Επιτροπή επικουρείται από την
επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 18 της
οδηγίας όπως έχει τροποποιηθεί·

(8)

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της ενωτέρω επιτροπής,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, της 1ης
Φεβρουαρίου 1993, σχετικά µε την παρακολούθηση και τον
έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας
καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2408/98 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1 και το άρθρο 42
παράγραφος 3,
την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1975, περί των στερεών αποβλήτων (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΟΚ της Επιτροπής (4), και
ιδίως το άρθρο 18,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
σύµφωνα µε το άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 259/93, τα παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV πρέπει να
αναπροσαρµόζονται προκειµένου να ληφθούν υπόψη µόνον
οι αλλαγές που έχουν ήδη συµφωνηθεί βάσει του µηχανισµού αναθεώρησης του ΟΟΣΑ·

(1)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

30 της 6.2.1993, σ. 1.
298 της 7.11.1998, σ. 19.
78 της 26.3.1991, σ. 32.
135 της 6.6.1996, σ. 32.

(5) Συµβούλιο ΟΟΣΑ, της 23ης ∆εκεµβρίου 1998, έγγραφο C(98)202
τελικό.
(6) ΕΕ L 22 της 24.1.1997, σ. 14.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 αντικαθίστανται από το παράρτηµα της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 24 Νοεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (1)
Ανεξάρτητα από το εάν περιλαµβάνονται στον κατάλογο αυτό, τα απόβλητα δεν είναι δυνατόν να µεταφέρονται ως απόβλητα που
υπάγονται στον πράσινο κατάλογο, εάν είναι µολυσµένα από άλλα υλικά σε βαθµό που α) αυξάνει τους κινδύνους που
συνδέονται µε τα απόβλητα αυτά τόσο ώστε να καθίστανται κατάλληλα για υπαγωγή στον πορτοκαλί ή τον κόκκινο κατάλογο ή
β) παρεµποδίζει την ανάκτηση των αποβλήτων µε ασφαλή από περιβαλλοντική άποψη τρόπο.
GA. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΠΙ∆ΕΧΕΤΑΙ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ (2)
Τα ακόλουθα απορρίµµατα και θραύσµατα πολύτιµων µετάλλων και των κραµάτων αυτών:
GA 010

ex 7112 10

— Απορρίµµατα χρυσού

GA 020

ex 7112 20

— Απορρίµµατα πλατίνας (ο όρος “πλατίνα” καλύπτει το λευκόχρυσο, το ιρίδιο, το όσµιο, το
παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο)

GA 030

ex 7112 90

— Απορρίµµατα άλλων πολυτίµων µετάλλων, π.χ. αργύρου
Σηµείωση: Ο υδράργυρος αποκλείεται ρητά ως πρόσµιξη των µετάλλων αυτών ή των κραµάτων
ή των αµαλγαµάτων τους

Τα ακόλουθα απορρίµµατα και θραύσµατα µη σιδηρούχων µετάλλων και των κραµάτων τους:
GA 120

7404 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα χαλκού

GA 130

7503 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα νικελίου

GA 140

7602 00

GA 150

ex 7802 00

GA 160

7902 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα αλουµινίου
Απορρίµµατα και θραύσµατα µολύβδου
Απορρίµµατα και θραύσµατα ψευδαργύρου

GA 170

8002 10

GA 180

ex 8101 91

Απορρίµµατα και θραύσµατα βολφραµίου

Απορρίµµατα και θραύσµατα κασσιτέρου

GA 190

ex 8102 91

Απορρίµµατα και θραύσµατα µολυβδενίου

GA 200

ex 8103 10

Απορρίµµατα και θραύσµατα τανταλίου

GA 210

8104 20

GA 220

ex 8105 10

Απορρίµµατα και θραύσµατα κοβαλτίου

GA 230

ex 8106 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα βισµουθίου

GA 240

ex 8107 10

Απορρίµµατα και θραύσµατα καδµίου

GA 250

ex 8108 10

Απορρίµµατα και θραύσµατα τιτανίου

GA 260

ex 8109 10

Απορρίµµατα και θραύσµατα ζιρκονίου

GA 270

ex 8110 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα αντιµονίου

GA 280

ex 8111 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα µαγγανίου

GA 290

ex 8112 11

Απορρίµµατα και θραύσµατα βηρυλλίου

GA 300

ex 8112 20

Απορρίµµατα και θραύσµατα χρωµίου

GA 310

ex 8112 30

Απορρίµµατα και θραύσµατα γερµανίου

GA 320

ex 8112 40

Απορρίµµατα και θραύσµατα βαναδίου

ex 8112 91

Απορρίµµατα και θραύσµατα µαγνησίου (εξαιρουµένων όσων αναφέρονται στο σηµείο ΑΑ 190)

Απορρίµµατα και θραύσµατα:

GA 330

— αφνίου

GA 340

— ινδίου

GA 350

— νιοβίου

GA 360

— ρηνίου

GA 370

— γαλλίου

GA 400

ex 2804 90

Απορρίµµατα και θραύσµατα σεληνίου

GA 410

ex 2804 50

Απορρίµµατα και θραύσµατα τελλουρίου

GA 420

ex 2805 30

Απορρίµµατα και θραύσµατα σπανίων γαιών
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Θραύµατα σιδήρου ή χάλυβα

GB. ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΞΗ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
GB 010

2620 11

Υπολείµµατα γαλβανισµού

GB 020

Επιπλέουσες σκωρίες τηγµάτων, που περιέχουν ψευδάργυρο:

GB 021

— Επιπλέουσες σκωρίες επιφανείας γαλβανισµού (>90 % Zn)

GB 022

— Επιπλέουσες σκωρίες πυθµένα γαλβανισµού (>92 % Zn)

GB 023

— Επιπλέουσες σκωρίες χύτευσης υπό πίεση (>85 % Zn)

GB 024

— Επιπλέουσες σκωρίες γαλβανισµού εν θερµώ (ασυνεχής µέθοδος) (>92 % Zn)

GB 025

— Υπολείµµατα από ξάφρισµα ψευδαργύρου

GB 030

Υπολείµµατα από ξάφρισµα αλουµινίου (εξαιρουµένων όσων είναι εύφλεκτα ή εκλύουν, κατά
την επαφή τους µε το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες)

GB 040

ex 2620 90

GB 050

Σκωρίες από την επεξεργασία πολυτίµων µετάλλων και χαλκού που προορίζονται για περαιτέρω
εξευγενισµό
Σκωρίες κασσιτέρου µε ταντάλιο, περιεκτικότητας σε κασσίτερο κάτω του 0,5 %

GC. ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ
GC 010

Ηλεκτρικές κατασκευές που αποτελούνται µόνο από µέταλλα ή κράµατα

GC 020

Ηλεκτρονικά θραύσµατα (π.χ. πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων, ηλεκτρονικά στοιχεία, σύρµα
κ.λπ.) και ποιοτικώς αποκατεστηµένα ηλεκτρονικά συστατικά, κατάλληλα για την ανάκτηση
βασικών και πολύτιµων µετάλλων

GC 030

ex 8908 00

GC 040

Σκάφη και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση, που έχουν δεόντως αδειάσει από κάθε φορτίο
και άλλο υλικό προερχόµενο από τη λειτουργία τους, το οποίο θα µπορούσε να ταξινοµηθεί ως
επικίνδυνη ουσία ή επικίνδυνα απόβλητα
Κατεστραµµένα οχήµατα, που δεν περιέχουν κανένα υγρό

Αναλωµένοι καταλύτες (εξαιρουµένων των υγρών που χρησιµοποιούνται ως καταλύτες):
GC 050

Αναλωµένοι καταλύτες καταλυτικής πυρόλυσης ρευστοποιηµένης κλίνης (FCC) (π.χ. οξείδια του
αλουµινίου και ζεόλιθοι)

GC 060

Αναλωµένοι µεταλλικοί καταλύτες που περιέχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
— πολύτιµα µέταλλα: χρυσός, άργυρος
— µέταλλα της οµάδας του λευκοχρύσου: ρουθήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, όσµιο, ιρίδιο, λευκόχρυσος
— µεταλλικά µεταβατικά στοιχεία: σκάνδιο, βανάδιο, µαγγάνιο, κοβάλτιο, χαλκός, ύττριο,
νιόβιο, άφνιο, βολφράµιο, τιτάνιο, χρώµιο, σίδηρος, νικέλιο, ψευδάργυρος, ζιρκόνιο,
µολυβδαίνιο, ταντάλιο, ρήνιο
— λανθανίδες (µεταλλικές σπάνιες γαίες): λανθάνιο, πρασεοδύµιο, σαµάριο, γαδολίνιο,
δυσπρόσιο, έρβιο, υττέρβιο, δηµήτριο, νεοδύµιο, ευρώπιο, τέρβιο, όλµιο, θούλιο, λουτέτσιο

GC 070

GC 080

ex 2619 00

Σκωρίες υψικαµίνων που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του ανθρακούχου
χάλυβα (συµπεριλαµβανοµένου του ελαφρώς κεκραµένου χάλυβα), εξαιρουµένων των σκωριών
που έχουν παραχθεί ειδικά για τη συµµόρφωση προς τις εθνικές αλλά και τις σχετικές διεθνείς
απαιτήσεις και πρότυπα (3)
Σκωρίες έλασης (σιδηρούχο µέταλλο)

Τα ακόλουθα απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων µετάλλων σε µεταλλική µορφή που επιδέχεται διασπορά:
GC 090

Μολυβδαίνιο

GC 100

Βολφράµιο

GC 110

Ταντάλιο

GC 120

Τιτάνιο

GC 130

Νιόβιο

GC 140

Ρήνιο

GC 150

Χρυσός

GC 160

Πλατίνα (η έκφραση “πλατίνα” καλύπτει τον λευκόχρυσο, το ιρίδιο, το όσµιο, το παλλάδιο, το
ρόδιο και το ρουθήνιο)
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GC 170

Άλλα πολύτιµα µέταλλα, π.χ. άργυρος
Σηµείωση: ο υδράργυρος αποκλείεται ρητώς ως πρόσµιξη αυτών των µετάλλων και των
κραµάτων ή αµαλγαµάτων τους.

GD. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΠΙ∆ΕΧΕΤΑΙ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ
GD 010

ex 2504 90

Απορρίµµατα φυσικού γραφίτη

GD 020

ex 2514 00

Απορρίµµατα σχιστολίθου, έστω και χοντρικά κατεργασµένου ή απλώς κοµµένου µε πριόνι ή
άλλο τρόπο

GD 030

2525 30

GD 040

ex 2529 30

Απορρίµµατα λευκίτη, νεφελίνη και νεφελινικού συηνίτη

GD 050

ex 2529 10

Απορρίµµατα άστριου

GD 060

ex 2529 21

Απορρίµµατα φθορίτη (αργυραδάµαντα)

Απορρίµµατα µαρµαρυγία

ex 2529 22
GD 070

ex 2811 22

Απορρίµµατα πυριτίου σε στερεά µορφή εκτός εκείνων που χρησιµοποιούνται σε εργασίες
χυτηρίου

GE. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΠΙ∆ΕΧΕΤΑΙ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ
GE 010

ex 7001 00

GE 020

Υαλόσκονη ή άλλα απορρίµµατα και θραύσµατα γυαλιού, εκτός από το γυαλί καθοδικών
λυχνιών και άλλα είδη ενεργοποιηµένου (µε επιχρίσµατα) γυαλιού
Απορρίµµατα υαλοβάµβακα

GF. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΠΙ∆ΕΧΕΤΑΙ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ
GF 010
GF 020

Υπολείµµατα κεραµικών προϊόντων που έχουν ψηθεί µετά τη µορφοποίησή τους, συµπεριλαµβανοµένων και των κεραµικών δοχείων (πριν ή/και αφού χρησιµοποιηθούν)
ex 8113 00

GF 030

Απορρίµµατα και θραύσµατα µεταλλοκεραµικών σύνθετων υλικών
Κεραµικές ίνες, που δεν προσδιορίζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

GG. ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
GG 010

Μερικώς εξευγενισµένο θειικό ασβέστιο που λαµβάνεται µε αποθείωση καπναερίων

GG 020

Άχρηστες γυψόπλακες ή γυψοσανίδες από κατεδαφίσεις

GG 030

ex 2621

Τέφρες και σκωρίες από σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν µε
άνθρακα

GG 040

ex 2621

Αιωρούµενη τέφρα, από σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν µε
άνθρακα

GG 050

Μεταχειρισµένα ηλεκτρόδια ανόδου από οπτάνθρακα πετρελαίου ή/και πίσσα πετρελαίου

GG 060

ex 2803

Αναλωµένος ενεργός άνθρακας, από την επεξεργασία του πόσιµου νερού και τις διεργασίες της
βιοµηχανίας τροφίµων και της παραγωγής βιταµινών.

GG 080

ex 2621 00

Σκωρίες που προέρχονται από την κατεργασία χαλκού, χηµικώς σταθεροποιηµένες, µε υψηλή
περικτικότητα σε σίδηρο (άνω του 20 %) και επεξεργασµένες βάσει βιοµηχανικών προδιαγραφών (π.χ. DIN 4301 και DIN 8201), που προορίζονται κυρίως για τις οικοδοµές και για
εφαρµογές λείανσης

GG 090

Θείο σε στερεά µορφή

GG 100

Ανθρακικό ασβέστιο που προέρχεται από την παραγωγή ασβεστοκυαναµιδίου (µε pH κάτω του
9)

GG 110

ex 2621 00

Εξουδετερωµένη ερυθρά ιλύς που προέρχεται από την παραγωγή αλουµίνας

GG 120

Χλωριούχο νάτριο, κάλιο και ασβέστιο

GG 130

Ανθρακοπυρίτιο (καρβορούνδιο)

GG 140

Θραύσµατα σκυροδέµατος

GG 150
GG 160

ex 2620 90

Θραύσµατα γυαλιού που περιέχουν κράµατα λιθίου-τανταλίου και λιθίου-νιοβίου
Ασφαλτούχα υλικά (απόβλητα ασφάλτου) από έργα οδοποιίας, που δεν περιέχουν πίσσα
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GH. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Που περιλαµβάνουν αλλά δε περιορίζονται στα:
GH 010

3915

Απορρίµµατα, αποκόµµατα και θραύσµατα πλαστικών υλών από:

GH 011

ex 3915 10

πολυµερή αιθυλενίου

GH 012

ex 3915 20

πολυµερή στυρολίου

GH 013

ex 3915 30

πολυµερή χλωριούχου βινυλίου

GH 014

ex 3915 90

— πολυµερή ή συµπολυµερή, όπως:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

GH 015

ex 3915 90

πολυπροπυλένιο
πολυ(τετραφθαλικό αιθυλένιο)
συµπολυµερή βουταδιενίου
συµπολυµερή βουταδιενίου
συµπολυµερή στυρολίου
πολυαµίδια
πολυ(τετραφθαλικό βουτυλένιο)
πολυανθρακικά πολυµερή
πολυ(φαινυλενοσουλφίδια)
ακρυλικά πολυµερή
παραφίνες (C10 - C13) (4)
πολυουρεθάνες (που δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες)
πολυσιλοξαλάνες (σιλικόνες)
πολυ(µεθακρυλικό µεθύλιο)
πολυβινυλική αλκοόλη
πολυβυνιλυκή βουτανάλη
πολυ(οξικό βινύλιο)
πολυµερή φθοροαιθυλενίου (τεφλόν, PTFE)

— Ρητίνες ή προϊόντα συµπύκνωσης, όπως:
—
—
—
—
—
—

ρητίνες ουρίας-φορµαλδεΰδης
ρητίνες φαινόλης-φορµαλδεΰδης
ρητίνες µελαµίνης-φορµαλδεΰδης
εποξειδικές ρητίνες
αλκυδικές ρητίνες
πολυαµίδια

GI. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΧΑΡΤΙ
GI 010

4707

Απορρίµµατα και απορρίµµατα της παραγωγής χαρτιού ή χαρτονιού:

GI 011

4707 10

— από χαρτί ή χαρτόνι κραφτ, αλεύκαστο, ή από κυµατοειδές χαρτί ή χαρτόνι

GI 012

4707 20

— από άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που λαµβάνονται κυρίως από λευκασµένο χηµικό χαρτοπολτό,
µη χρωµατισµένα στη µάζα

GI 013

4707 30

— από χαρτιά ή χαρτόνια που λαµβάνονται κυρίως από µηχανικό χηµικό πολτό (εφηµερίδες,
περιοδικά και συναφή έντυπα)

GI 014

4707 90

— άλλα, που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα:
1. επικολλητά χαρτόνια
2. αξεδιάλεχτα απορρίµµατα και απορρίµµατα παραγωγής

GJ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
GJ 010

5003

Απορρίµµατα από µετάξι (στα οποία περιλαµβάνονται τα ακατάλληλα για ξετύλιγµα κουκούλια,
τα απορρίµµατα νηµάτων και τα ξεφτίδια):

GJ 011

5003 10

— µη λαναρισµένα ή χτενισµένα

GJ 012

5003 90

— άλλα

GJ 020

5103

Απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς, στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα, µε εξαίρεση όµως τα ξεφτίδια:

GJ 021

5103 10

— αποχτενίδια από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 022

5103 20

— άλλα απορρίµµατα από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

GJ 023

5103 30

— απορρίµµατα από χονδροειδείς τρίχες
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GJ 030

5202

Απορρίµµατα από βαµβάκι (στο οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα
ξεφτίδια):

GJ 031

5202 10

— Απορρίµµατα από νήµατα

GJ 032

5202 91

— ξεφτίδια

GJ 033

5202 99

— άλλα

GJ 040

5301 30

GJ 050

ex 5302 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται απορρίµµατα και ξεφτίδια) από καννάβι
(Cannabis sativa L.)

Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι

GJ 060

ex 5303 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται τα απορρίµµατα από ίνες και τα
ξεφτίδια) από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού
(βίβλος) ορισµένης κατηγορίας φυτών (µε εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραµί)

GJ 070

ex 5304 90

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από ίνες και τα
ξεφτίδια) από σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους αγαύη

GJ 080

ex 5305 19

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από ίνες και τα
ξεφτίδια) κοκοφοίνικα

GJ 090

ex 5305 29

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται τα απορρίµµατα από νήµατα και τα
ξεφτίδια) αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee)

GJ 100

ex 5305 99

Στουπιά και απορρίµµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από ίνες και τα
ξεφτίδια) από ραµί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατανοµάζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

GJ 110

5505

Απορρίµµατα από συνθετικές ή τεχνιτές ίνες (στα οποία περιλαµβάνονται και τα αποκτενίδια, τα
απορρίµµατα νηµάτων και τα ξεφτίδια):

GJ 111

5505 10

— από συνθετικές ίνες

GJ 112

5505 20

— από τεχνητές ίνες

GJ 120

6309 00

Μεταχειρισµένα ενδύµατα και άλλα µεταχειρισµένα είδη

GJ 130

ex 6310

Ράκη, σπάγγοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες σε µορφή υπολειµµάτων ή
άχρηστων ειδών:

GJ 131

ex 6310 10

— διαλεγµένα

GJ 132

ex 6310 90

— άλλα

GJ 140

ex 6310

Απόβλητα υφασµάτινων επενδύσεων δαπέδων, χαλιών

GK. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
GK 010

4004 00

Απορρίµµατα, θραύσµατα και ξέσµατα από µη σκληρυµένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε
κόκκους

GK 020

4012 20

Μεταχειρισµένα ελαστικά τροχοφόρων

GK 030

ex 4017 00

Απορρίµµατα και θραύσµατα σκληρυµένου καουτσούκ, (π.χ. εβονίτη)

GL. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΦΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ
GL 010

ex 4401 30

GL 020

4501 90

Πριονίδια, απορρίµµατα και θραύσµατα ξύλου, έστω και συσσωµατωµένα σε µορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόµοιες µορφές
Απορρίµµατα από φελλό· φελλός σε θραύσµατα, κόκκους ή σκόνη

GM. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
GM 070

ex 2307

Οινολάσπες

GM 080

ex 2308

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίµµατα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβώλων, των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που
δεν κατονοµάζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

GM 090

1522

∆ερµατέλαια. Υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών ουσιών ή των
GM

GM 100

0506 90

Απορρίµµατα από κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασµένα, απλά
επεξεργασµένα (όχι όµως κοµµένα σε σχήµατα), επεξεργασµένα µε οξύ ή αποζελατινωµένα

GM 110

ex 0511 91

GM 120

1802 00

GM 130

GM 140

Κατάλοιπα ψαριών
Κελύφη, µεµβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίµµατα κακάο
Απόβλητα από βιοµηχανίες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, εκτός από τα παραπροϊόντα που
ανταποκρίνονται στα εθνικά και διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις για κατανάλωση από τον
άνθρωπο ή τα ζώα

ex 1500

Απόβλητα βρωσίµων λιπών και ελαίων ζωικής ή φυτικής προέλευσης (π.χ. λάδια τηγανίσµατος)

L 316/51

L 316/52
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GN. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΥΡΣΟ∆ΕΨΙΑΣ, ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΕΡΜΑΤΩΝ
GN 010

ex 0502 00

Απορρίµµατα από τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την
ψηκτροποιία

GN 020

ex 0503 00

Απορρίµµατα από χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς µονόπλων ή βοοειδών) έστω και σε
επίπεδες επιφάνειες, µε ή χωρίς υπόθεµα

GN 030

ex 0505 90

Απορρίµµατα από δέρµατα και άλλα µέρη πτηνών, µε τα φτερά ή πούπουλά τους φτερά και
µέρη φτερών (έστω και κοµµένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισµένα,
απολυµασµένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία µε σκοπό τη διατήρησή τους

GN 040

ex 4110 00

Αποκόµµατα και άλλα απορρίµµατα από δέρµατα ή από δέρµατα παρασκευασµένα, ή ανασχηµατισµένο δέρµα, που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργηµάτων
από δέρµα εκτός των ιλύων από δέρµατα

GO. ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ
GO 010

ex 0501 00

Απορρίµµατα ανθρωπίνων µαλλιών

GO 020

Απορρίµµατα αχύρου

GO 030

Απενεργοποιηµένα µυκητύλια από την παραγωγή πενικιλλίνης που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως ζωοτροφές

GO 040

Απορρίµµατα φωτογραφικού φιλµ και χαρτιού (συµπεριλαµβανοµένων των βασικών και
φωτοευαίσθητων επιχρισµάτων), ανεξαρτήτως του εάν περιέχουν άργυρο, τα οποία δεν περιέχουν άργυρο σε µορφή ελεύθερων ιόντων

GO 050

Φωτογραφικές µηχανές µιας χρήσης, χωρίς ηλεκτρικές στήλες

(1) Όταν είναι δυνατόν, αναγράφεται απέναντι στην καταχώριση ο κωδικός αριθµός του εναρµονισµένου συστήµατος περιγραφής και κωδικοποίησης
εµπορευµάτων, που θεσπίστηκε µε τη σύµβαση των Βρυξελλών, της 14ης Ιουνίου 1983, υπό την αιγίδα του Συµβουλίου Τελωνειακής
Συνεργασίας (εναρµονισµένο σύστηµα). Ο κωδικός αυτός µπορεί να ισχύει τόσο για απόβλητα όσο και για προϊόντα. Ο παρών κανονισµός δεν
περιλαµβάνει είδη που δεν είναι απόβλητα. Συνεπώς ο κωδικός —ο οποίος χρησιµοποιείται από τους τελωνειακούς υπαλλήλους προκειµένου να
διευκολυνθούν οι διαδικασίες που εφαρµόζουν οι υπάλληλοι αυτοί, καθώς και από άλλους— παρέχεται εδώ µόνο για διευκόλυνση της
αναγνώρισης των αποβλήτων που απαριθµούνται και υπόκεινται στον παρόντα κανονισµό. Θα πρέπει εντούτοις να χρησιµοποιούνται οι
αντίστοιχες επίσηµες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που εκδίδονται από το Συµβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, ως εµηνευτικός οδηγός για την
αναγνώριση των αποβλήτων που καλύπτονται από γενικούς τίτλους. Η ένδειξη “ex” προσδιορίζει ένα συγκεκριµένο είδος που υπάγεται σε µια
κλάση του κώδικα εναρµονισµένου συστήµατος. Ο κωδικός αριθµός µε έντονους χαρακτήρες στην πρώτη στήλη είναι ο κωδικός ΟΟΣΑ:
αποτελείται από δύο γράµµατα (ένα για τον κατάλογο —πράσινος (Green), πορτοκαλί (Amber) ή κόκκινο (Red)— και ένα για την κατηγορία
των αποβλήτων: A, B, C, . . .), ακολουθούµενα από έναν αριθµό.
(2) Η έννοια “σε µορφή που δεν επιδέχεται διασπορά” δεν περιλαµβάνει απόβλητα σε µορφή σκόνης, ιλύος ή τέφρας ή στερεά είδη που περιέχουν υπό
τύπον εγκλείσµατος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.
(3) Η καταχώρηση αυτή καλύπτει τη χρήση των εν λόγω σκωριών ως πηγής διοξειδίου του τιτανίου και βαναδίου.
4
( ) ∆εν µπορούν να πολυµεριστούν και χρησιµοποιούνται ως πλαστικοποιητές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (1)
Ανεξάρτητα από το εάν περιλαµβάνονται ή όχι στον κατάλογο αυτό, τα απόβλητα δεν είναι επιτρέπεται να µεταφέρονται ως
απόβλητα που υπάγονται στον πορτοκαλί κατάλογο, εάν έχουν µολυνθεί από άλλα υλικά σε βαθµό που α) αυξάνει τους
κινδύνους που συνδέονται µε τα απόβλητα τόσο ώστε να εµπίπτουν στον κόκκινο κατάλογο ή β) παρεµποδίζει την ανάκτηση των
αποβλήτων µε ασφαλή από περιβαλλοντική άποψη τρόπο.
AA. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ
AA 010

ex 2619 00

Σκωρίες, σκωρίες υψικαµίνων, αποσφυροκοπήµατα και άλλα απορρίµµατα που προέρχονται από
την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα (2)

AA 020

ex 2620 19

Τέφρες και υπολείµµατα ψευδαργύρου (2)

AA 030

2620 20

AA 040

ex 2620 30

Τέφρες και υπολείµµατα χαλκού (2)

AA 050

ex 2620 40

Τέφρες και υπολείµµατα αλουµινίου (2)

AA 060

ex 2620 50

Τέφρες και υπολείµµατα βαναδίου (2)

AA 070

2620 90

AA 080

ex 8112 91

Απορρίµµατα, θραύσµατα θαλλίου

AA 090

ex 2804 80

Απορρίµµατα και υπολείµµατα αρσενικού (2)

AA 100

ex 2805 40

Απορρίµµατα και υπολείµµατα υδραργύρου (2)

Τέφρες και υπολείµµατα µολύβδου (2)

Τέφρες και υπολείµµατα (2) που περιέχουν µέταλλα ή µεταλλικές ενώσεις που δεν προσδιορίζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

AA 110

Υπολείµµατα της παραγωγής αλουµίνας που δεν προσδιορίζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται
αλλού

AA 120

Ιλύες γαλβανισµού

AA 130

Υγρά απόβλητα από επιφανειακό καθαρισµό µετάλλων

AA 140

Υπολείµµατα απόπλυσης από την κατεργασία του ψευδαργύρου, σκόνες και ιλύες όπως
ιαροσίτης, αιµατίτης, ξανθοσιδηρίτης κ.λπ.

AA 150

Υπολείµµατα πολύτιµων µετάλλων σε στερεά µορφή που περιέχουν ίχνη ανοργάνων κυανιδίων

AA 160

Τέφρα, ιλύς, σκόνη και άλλα υπολείµµατα πολύτιµων µετάλλων όπως:

AA 161

— τέφρα καύσης τυπωµένων κυκλωµάτων

AA 162

— τέφρα από φωτογραφικά φιλµ

AA 170

Ηλεκτρικές στήλες µολύβδου-οξέος, ανέπαφες ή τεµαχισµένες

AA 180

Μεταχειρισµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ανέπαφες ή τεµαχισµένες, εκτός των
συσσωρευτών µολύβδου-οξέως, καθώς και απορρίµµατα και θραύσµατα προερχόµενα από την
κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που δεν προσδιορίζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

AA 190

8104 20

Απορρίµµατα και θραύσµατα µαγνησίου που είναι εύφλεκτα πυροφόρα ή εκλύουν, κατά την
επαφή τους µε το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

AB. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
AB 010

2621 00

Σκωρίες, τέφρες και υπολείµµατα (2) που δεν προσδιορίζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

AB 020

Υπολείµµατα καύσης αστικών/οικιακών απορριµµάτων

AB 030

Απόβλητα µη κυανιούχων συστηµάτων από την επιφανειακή κατεργασία µετάλλων

AB 040

ex 7001 00

Γυαλί καθοδικών λυχνιών και άλλα είδη ενεργοποιηµένου γυαλιού

AB 050

ex 2529 21

Ιλύς φθοριούχου ασβεστίου

AB 060

Άλλες ανόργανες ενώσεις του φθορίου σε µορφή υγρών ή ιλύων

AB 070

Άµµος που έχει χρησιµοποιηθεί σε εργασίες χυτηρίου

AB 080

Αναλωµένοι καταλύτες που δεν περιλαµβάνονται στον πράσινο κατάλογο

AB 090

Απόβλητα ενύδρων αλάτων του αργιλίου

AB 100

Απόβλητα αλουµίνας

AB 110

Βασικά διαλύµατα

AB 120

Ανόργανες ενώσεις αλογόνων, που δεν προσδιορίζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

L 316/53

L 316/54
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AB 130

Κατάλοιπα εργασιών αµµοβολής

AB 140

Γύψος από διεργασίες της χηµικής βιοµηχανίας

AB 150

Μη εξευγενισµένο θειώδες ασβέστιο και θειικό ασβέστιο από την αποθείωση καπναερίων
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AC. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ
AC 010

ex 2713 90

Απόβλητα της παραγωγής/επεξεργασίας οπτάνθρακα ή/και ασφάλτου πετρελαίου, εκτός των
µεταχειρισµένων ηλεκτροδίων ανόδου

AC 020

Ασφαλτούχα υλικά (απόβλητα ασφάλτου) που δεν προσδιορίζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται
αλλού

AC 030

Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, ακατάλληλα για την αρχικώς προβλεπόµενη χρήση

AC 040

Ιλύες µολυβδούχου βενζίνης

AC 050

Θερµικά υγρά (από µεταφορά θερµότητας)

AC 060

Υδραυλικά υγρά

AC 070

Υγρά φρένων

AC 080

Αντιψυκτικά υγρά

AC 090

Απόβλητα από την παραγωγή, µορφοποίηση και χρήση ρητινών, λατέξ, πλαστικοποιητών ή
κόλλας και συγκολλητικών υλών

AC 100

ex 3915 90

Νιτροκυτταρίνη

AC 110

Φαινόλες, φανολικές ενώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των χλωροφαινολών, υπό µορφή
υγρών ή ιλύος

AC 120

Πολυχλωριωµένο ναφθαλίνιο

AC 130

Αιθέρες

AC 140

Καταλύτες τριαιθυλαµίνης που έχουν χρησιµοποιηθεί για την προετοιµασία της άµµου χυτηρίων

AC 150

Χλωροφθοριωµένοι υδραγονάνθρακες

AC 160

Halons

AC 170

Απόβλητα επεξεργασµένου φελλού και ξύλου

AC 180

ex 4110 00

Πριονίδι, τέφρα, ιλύς και αλεύρι από δέρµατα

AC 190

Κατάλοιπα διάλυσης αυτοκινήτων

AC 200

Οργανοφωσφορικές ενώσεις

AC 210

Μη αλογονωµένοι διαλύτες

AC 220

Αλογονωµένοι διαλύτες

AC 230

Μη υδατικά υπολείµµατα απόσταξης, αλογονωµένα ή µη, που προέρχονται από εργασίες
ανάκτησης οργανικών διαλυτών

AC 240

Απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγή αλογονωµένων αλειφατικών υδρογανθράκων
(όπως χλωροµεθάνιο, διχλωροαιθάνιο, βινυλοχλωρίδιο, βινυλιδενοχλωρίδιο, αλλυλοχλωρίδιο
και επιχλωρυδρίνη)

AC 250

Επιφανειοδραστικές (τασιενεργές) ουσίες

AC 260

Υγρή κοπριά χοίρων-περιττώµατα

AC 270

Ιλύες καθαρισµού λυµάτων

AD. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ Ή ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
AD 010

Απόβλητα από την παραγωγή και σύνθεση φαρµακευτικών προϊόντων

AD 020

Απόβλητα από την παραγωγή, τη µορφοποίηση και τη χρήση βιοκτόνων και φυτοφαρµακευτικών προϊόντων

AD 030

Απόβλητα από την παραγωγή, µορφοποίηση και χρήση χηµικών προϊόντων συντήρησης ξύλου
Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν µολυνθεί από µία από τις ακόλουθες ουσίες:
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AD 040

— ανόργανα κυανίδια, εκτός των υπολειµµάτων πολυτίµων µετάλλων σε στερεά µοφή που
περιέχουν ίχνη ανοργάνων κυανιδίων

AD 050

— οργανικά κυανίδια

AD 060

Μείγµατα και γαλακτώµατα χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων/νερού ή υδρογονανθράκων/νερού

AD 070

Απόβλητα από την παραγωγή, µορφοποίηση και χρήση µελανών, βαφών, χρωστικών, χρωµάτων,
λακών ή βερνικιών

AD 080

Απόβλητα που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη, εφόσον δεν διέπονται από άλλες, ειδικές
νοµοθετικές διατάξεις

AD 090

Απόβλητα από την παραγωγή, µορφοποίηση και χρήση χηµικών προϊόντων και υλικών φωτογραφικής αναπαραγωγής και φωτογραφίας που δεν προσδιορίζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται
αλλού

AD 100

Απόβλητα µη κυανιούχων συστηµάτων από την επιφανειακή κατεργασία πλαστικών υλών

AD 110

Όξινα διαλύµατα

AD 120

Ιονανταλλακτικές ρητίνες

AD 130

Φωτογραφικές µηχανές µιας χρήσης µε ηλεκτρικές στήλες

AD 140

Απόβλητα συσκευών καθορισµού αερίων εκποµπών της βιοµαχανίας για την καταπολέµηση της
βιοµηχανικής ρύπανσης, που δεν προσδιορίζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

AD 150

Οργανικές ύλες φυσικής προελεύσεως που χρησιµοποιούνται ως φίλτρα (π.χ. βιολογικά φίλτρα)

AD 160
AD 170

Αστικά/οικιακά απόβλητα
ex 2803

Αναλωµένος ενεργός άνθρακας µε επικίνδυνα χαρακτηριστικά λόγω χρήσης στη βιοµηχανία
ανόργανων και οργανικών χηµικών προϊόντων και τη φαρµακοβιοµηχανία, στην επεξεργασία
λυµάτων, σε διεργασίες καθαρισµού αερίων/αέρα και σε συναφείς εφαρµογές

(1) Όταν είναι δυνατόν, αναγράφεται απέναντι στην καταχώριση ο κωδικός αριθµός του εναρµονισµένου συστήµατος περιγραφής και κωδικοποίησης
εµπορευµάτων, που θεσπίστηκε µε τη σύµβαση των Βρυξελλών, της 14ης Ιουνίου 1983, υπό την αιγίδα του Συµβουλίου Τελωνειακής
Συνεργασίας (εναρµονισµένο σύστηµα). Ο κωδικός αυτός µπορεί να ισχύει τόσο για απόβλητα όσο και για προϊόντα. Ο παρών κανονισµός δεν
περιλαµβάνει είδη που δεν είναι απόβλητα. Συνεπώς ο κωδικός —ο οποίος χρησιµοποιείται από τους τελωνειακούς υπαλλήλους προκειµένου να
διευκολυνθούν οι διαδικασίες που εφαρµόζουν οι υπάλληλοι αυτοί, καθώς και από άλλους— παρέχεται εδώ µόνο για διευκόλυνση της
αναγνώρισης των αποβλήτων που απαριθµούνται και υπόκεινται στον παρόντα κανονισµό. Θα πρέπει εντούτοις να χρησιµοποιούνται οι
αντίστοιχες επίσηµες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που εκδίδονται από το Συµβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, ως ερµηνευτικός οδηγός για την
αναγνώριση των αποβλήτων που καλύπτονται από γενικούς τίτλους. Η ένδειξη “ex” προσδιορίζει ένα συγκεκριµένο είδος που υπάγεται σε µια
κλάση του κώδικα εναρµονισµένου συστήµατος.
Ο κωδικός αριθµός µε έντονους χαρακτήρες στην πρώτη στήλη είναι ο κωδικός ΟΟΣΑ: αποτελείται από δύο γράµµατα (ένα για τον κατάλογο
—πράσινος (Green), πορτοκαλί (Amber) ή κόκκινο (Red)— και ένα για την κατηγορία των αποβλήτων: A, B, C, . . .), ακολουθούµενα από έναν
αριθµό.
(2) Συµπεριλαµβάνονται τα απόβλητα σε µορφή τέφρας, υπολειµµάτων, σκωρίας, επιπλέουσας σκωρίας τηγµάτων, υπολειµµάτων ξαφρίσµατος,
αποσφυροκοπηµάτων, σκόνης, κόνεων, ιλύος και πίτας, εκτός εάν ένα υλικό αναφέρεται ρητά αλλού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Για τους σκοπούς του παρόντος καταλόγου, η έκφραση “που περιλαµβάνει” ή “που έχει µολυνθεί από” σηµαίνει ότι η ουσία που
αναφέρεται απαντά σε ποσότητα που α) καθιστά τα απόβλητα επικίνδυνα ή β) τα καθιστά ακατάλληλα για να υποβληθούν σε
διαδικασία ανάκτησης.
RA. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ
RA 010

Άχρηστες ουσίες και είδη που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν µολυνθεί από πολυχλωροδιφαινύλιο (PCB) ή/και
πολυχλωροτριφαινύλιο (PCT) ή/και πολυβρωµοδιφαινύλιο (PBB), συµπεριλαµβανοµένων και όλων των αναλόγων
πολυβρωµιωµένων ενώσεων, σε συγκέντρωση ίση ή ανώτερη των 50 mg/kg

RA 020

Πισσώδη υπολείµµατα (εκτός των αναφεροµένων στο κωδικό AC 020) εξευγενισµού, διύλισης και κάθε πυρολυτικής
κατεργασίας οργανικών υλών

RB. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
RB 010

Αµίαντος (σκόνη και ίνες)

RB 020

Κεραµικές ίνες µε φυσικο-χηµικές ιδιότητες ανάλογες µε εκείνες του αµιάντου

RC. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ Ή ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν µολυνθεί από µία από τις ακόλουθες ουσίες:
RC 010

— οποιοδήποτε προϊόν της οικογένειας των πολυχλωριωµένων διβενζοφουρανίων

RC 020

— οποιοδήποτε προϊόν της οικογένειας των πολυχλωριωµένων διβενζοδιοξινών

RC 030

Ιλύες µολυβδούχων αντικροτικών ενώσεων

RC 040

Υπεροξείδια εκτός του υπεροξειδίου του υδρογόνου

10. 12. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Το παράρτηµα V εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/
ΕΟΚ, και της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.
2. Το παρόν παράρτηµα αποτελείται από τρία µέρη, από τα οποία τα µέρη 2 και 3 εφαρµόζονται µόνον όταν το µέρος Ι δεν έχει
εφαρµογή. Συνεπώς, για να προσδιοριστεί αν ένα συγκεκριµένο απόβλητο καλύπτεται από το παράρτηµα V του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 259/93, πρέπει να εξακριβωθεί αν το απόβλητο περιλαµβάνεται στο µέρος 1 του παραρτήµατος V· εάν αυτό δεν
συµβαίνει, τότε εξακριβώνεται αν περιέχεται στο µέρος 2 και, εάν όχι, στο µέρος 3.
Το µέρος 1 υποδιαιρείται σε δύο τµήµατα: τον κατάλογο Α, στον οποίο απαριθµούνται τα απόβλητα που ταξινοµούνται ως
επικίνδυνα για τους σκοπούς της σύµβασης της Βασιλείας και, εποµένως, καλύπτονται από την απαγόρευση εξαγωγής, και τον
κατάλογο Β, στον οποίο απαριθµούνται τα απόβλητα που δεν καλύπτονται από την απαγόρευση εξαγωγής.
Ως εκ τούτου, εάν ένα απόβλητο περιλαµβάνεται στο µέρος 1, πρέπει να ελέγχεται αν εµφανίζεται στον κατάλογο Α ή στον
κατάλογο Β. Μόνον εάν ένα απόβλητο δεν περιλαµβάνεται ούτε στον κατάλογο Α ούτε στον κατάλογο Β του µέρους 1, πρέπει
να ελέγχεται αν περιλαµβάνεται στο µέρος 2 ή 3 και, εάν αυτό συµβαίνει, τότε ισχύει για αυτό η απαγόρευση εξαγωγής.
3. Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίσουν διατάξεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε τις οποίες καθορίζεται, βάσει των αποδεικτικών
στοιχείων που παρέχει µε κατάλληλο τρόπο ο κάτοχος, ότι ένα συγκεκριµένο απόβλητο του παρόντος παραρτήµατος
εξαιρείται από την απαγόρευση εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93,
όπως τροποποιήθηκε, εάν δεν εµφανίζει καµία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/
ΕΟΚ, λαµβανοµένων υπόψη, όσον αφορά τα σηµεία H3 έως H8 του εν λόγω παραρτήµατος, των οριακών τιµών που έχουν
θεσπιστεί µε την απόφαση 94/904/ΕΚ του Συµβουλίου (1).
Σε αυτή την περίπτωση, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει την προβλεπόµενη χώρα εισαγωγής πριν ληφθεί απόφαση.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για αυτές τις περιπτώσεις πριν το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους. Η Επιτροπή
πρέπει να διαβιβάζει τις πληροφορίες σε όλα τα κράτη µέλη και στη γραµµατεία της σύµβασης της Βασιλείας. Βάσει των
παρεχόµενων πληροφοριών, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και, όπου ενδείκνυται, να υποβάλει προτάσεις στην
επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για την προσαρµογή του παραρτήµατος V
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.
4. Το γεγονός ότι ένα απόβλητο δεν περιλαµβάνεται στο παρόν παράρτηµα, ή ότι αναγράφεται στο τµήµα 1 του καταλόγου Β,
δεν αποκλείει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το χαρακτηριστικό του απόβλητου ως επικίνδυνου και, εποµένως, την υπαγωγή του
στην απαγόρευση εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, όπως έχει
τροποποιηθεί, εάν εµφανίζει κάποια από τις ιδιότητες που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ,
λαµβανοµένων υπόψη, όσον αφορά τα σηµεία H3 έως H8 του εν λόγω παραρτήµατος, των οριακών τιµών που έχουν
θεσπιστεί µε την απόφαση 94/904/ΕΚ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ και στην εισαγωγική φράση του παραρτήµατος ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.
Σε αυτή την περίπτωση, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει την προβλεπόµενη χώρα εισαγωγής πριν ληφθεί απόφαση.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για αυτές τις περιπτώσεις πριν το τέλος του κάθε ηµερολογιακού έτους. Η
Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες σε όλα τα κράτη µέλη και στη γραµµατεία της σύµβασης της Βασιλείας. Βάσει των
παρεχόµενων πληροφοριών, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και, όπου ενδείκνυται, να υποβάλει προτάσεις στην
επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για την προσαρµογή του παραρτήµατος V
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. αριθ. 259/93.
ΜΕΡΟΣ 1

Κατάλογος Α (παράρτηµα VIII της σύµβασης της Βασιλείας)
Α1.
Α1010

Απορρίµµατα µετάλλων και απόβλητα που περιέχουν µέταλλα

Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων των ακόλουθων µετάλλων:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

αντιµόνιο
αρσενικό
βηρύλλιο
κάδµιο
µόλυβδος
υδράργυρος
σελήνιο
τελλούριο
θάλλιο

εξαιρουµένων των αποβλήτων που ονοµάζονται ρητώς στον κατάλογο Β.
(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1994, σ. 14.
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Απόβλητα που περιέχουν συστατικά ή ξένες προσµείξεις (εξαιρουµένων απορριµµάτων µετάλλων σε συµπαγή µορφή)
από τα ακόλουθα υλικά:
—
—
—
—
—
—

Α1030

αντιµόνιο· ενώσεις του αντιµονίου
βηρύλλιο· ενώσεις του βηρυλλίου
κάδµιο· ενώσεις του καδµίου
µόλυβδο· ενώσεις του µολύβδου
σελήνιο· ενώσεις του σεληνίου
τελλούριο· ενώσεις του τελλουρίου

Απόβλητα που περιέχουν συστατικά ή ξένες προσµείξεις από τα ακόλουθα υλικά:
— αρσενικό· ενώσεις του αρσενικού
— υδράργυρο· ενώσεις του υδραργύρου
— θάλλιο· ενώσεις του θαλλίου

Α1040

Απόβλητα που περιέχουν συστατικά από τα ακόλουθα υλικά:
— µεταλλικές καρβονυλικές ενώσεις
— ενώσεις του εξασθενούς χρωµίου

Α1050

Ιλύς γαλβανισµού

Α1060

Απόνερα καθαρισµού µετάλλων µε οξέα

Α1070

Υπολείµµατα έκπλυσης από την κατεργασία ψευδαργύρου, σκόνη και ιλύς όπως χαροζίτης, αιµατίτης κ.λπ.

Α1080

Υπολείµµατα ψευδαργύρου µη περιλαµβανόµενα στον κατάλογο Β, που περιέχουν µόλυβδο και κάδµιο σε
συγκεντρώσεις ικανές για να εµφανίσουν χαρακτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ

Α1090

Τέφρα από την καύση χάλκινου σύρµατος µε µόνωση

Α1100

Σκόνη και υπολείµµατα από συστήµατα καθαρισµού απαερίων από χυτήρια χαλκού

Α1110

Εξαντληµένα ηλεκτρολυτικά διαλύµατα από ηλεκτροκαθαρισµό χαλκού και εργασίες ηλεκτρολυτικής εξαγωγής

Α1120

Υπολειµµατική ιλύς, εξαιρουµένων των ανοδικών αποθέσεων, από συστήµατα ηλεκτρολυτικού καθαρισµού στο
πλαίσιο εργασιών ηλεκτροκαθαρισµού του χαλκού και ηλεκτρολυτικής εξαγωγής

Α1130

Εξαντληµένα χαρακτικά διαλύµατα οξέος που περιέχουν διαλελυµένο χαλκό

Α1140

Απόβλητα καταλυτών χλωριούχου χαλκού και κυανιούχου χαλκού

Α1150

Τέφρα πολυτίµων µετάλλων από την καύση τυπωµένων κυκλωµάτων, που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο Β (1)

Α1160

Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών µολύβδου-οξέος, ανέπαφων ή καταστραµµένων

Α1170

Αξεδιάλεχτα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών, εξαιρουµένων συνδυασµών από ηλεκτρικές στήλες µόνο του καταλόγου
Β. Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών που δεν προσδιορίζονται στον καταλογο Β και τα οποία περιέχουν συστατικά του
παραρτήµατος 1 σε αναλογία τέτοια ώστε να καθίστανται επικίνδυνα

Α1180

Απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συναρµολογηµάτων ή απόβλητα (2) τα οποία περιέχουν, µεταξύ άλλων,
συσσωρευτές και άλλες ηλεκτρικές στήλες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο Α, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί
από καθοδικούς σωλήνες και άλλα ενεργοποιηµένα γυαλιά και πυκωτές PCB, ή προσµείξεις από συστατικά του
παραρτήµατος Ι [π.χ. κάδµιο, υδράργυρος, µόλυβδος, πολυχλωροδιααινύλια (PCB)] σε αναλογία τέτοια ώστε να
εµφανίζουν χαρκτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου B, B1110) (3).
Α2.

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, ενδεχοµένως δε µέταλλα και οργανικές ύλες

Α2010

Απορρίµµατα γυαλιού από καθοδικούς σωλήνες και άλλης προέλευσης ενεργοποιηµένα γυαλιά

Α2020

Απόβλητα ανόργανων φθοριούχων ενώσεων υπό µορφή υγρών ή ιλύος εξαιρουµένων όµως των αποβλήτων αυτού
του είδους που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β

Α2030

Απόβλητα καταλυτών, εξαιρουµένων εκείνων του καταλόγου Β

Α2040

Απόβλητα γύψου από χηµικές βιοµηχανίες, που περιέχουν συστατικά του παραρτήµατος Ι σε αναλογία τέτοια ώστε
να εµφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου B, B2080)

Α2050

Απόβλητα αµιάντου (σκόνη και ίνες)

Α2060

Ιπτάµενη τέφρα από εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που κινούνται µε άνθρακα, περιέχουσα ουσίες του παραρτήµατος Ι σε συγκεντρώσεις ικανές ώστε να παρουσιάζει χαρακτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ (βλέπε το συναφές λήµα
του καταλόγου B, B2050)
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Α3.

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, ενδεχοµένως δε µέταλλα και ανόργανες ύλες

Α3010

Απόβλητα της παραγωγής ή επεξεργασίας πετρελαϊκού κοκ και ασφάλτου

Α3020

Πετρελαιοειδή ακατάλληλα για την αρχικώς προβλεπόµενη χρήσης τους

Α3030

Απόβλητα που περιέχουν ιλύ µολυβδούχων αντικροτικών ενώσεων ή που αποτελούνται από τέτοια ιλύ ή που
περιέχουν τέτοια ιλύ ως ξένη πρόσµειξη

Α3040

Ρευστά θερµικά απόβλητα (µεταφορά θερµότητας)

Α3050

Απόβλητα της παραγωγής, παρασκευής και χρήσης ρητινών, λατέξ, πλαστικοποιητών, συγκολλητικών ουσιών,
εξαιρουµένων των αποβλήτων του είδους αυτού που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β (βλέπε το συναφές λήµµα
του καταλόγου B, B4020)

Α3060

Απόβλητα νιτροκυτταρίνης

Α3070

Απόβλητα φαινολών και φαινολενώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της χλωροφαινόλης υπό µορφή υγρού ή ιλύος

Α3080

Απόβλητα αιθέρων, µη συµπεριλαµβανοµένων εκείνων του καταλόγου Β

Α3090

Απόβλητα δέρµατος υπό µορφή σκόνης, τέφρας, ιλύος και αλεύρων, που περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς
χρωµίου ή βιοκτόνα (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου B, B3100)

Α3100

Ξακρίδια και άλλα απορρίµµατα δέρµατος ή συνθετικού δέρµατος, ακατάλληλα για την κατασκευή δερµάτινων
ειδών, περιέχοντα ενώσεις του εξασθενούς χρωµίου ή βιοκτόνα (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου B, B3090)

Α3110

Απόβλητα βυρσοδεψείων που περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωµίου ή βιοκτόνα ή µολυσµατικές ουσίες (βλέπε
το συναφές λήµµα του καταλόγου B, B3110)

Α3120

Χνούδι — ελαφρό κλάσµα κατατεµαχισµού

Α3130

Απόβλητα φωσφορούχων οργανικών ενώσεων

Α3140

Απόβλητα µη αλογονωµένων οργανικών διαλυτών, εξαιροµένων εκείνων του καταλόγου Β

Α3150

Απόβλητα αλογοµένων οργανικών δαλυτών

Α3160

Αλογονωµένα ή όχι, µη υδατικά υπολείµµατα απόσταξης, προερχόµενα από εργασίες ανάκτησης οργανικών διαλυτών

Α3170

Απόβλητα της παραγωγής αλογονωµένων αλειφατικών υδρογονανθράκων (όπως χλωροµεθάνιο, διχλωροαιθάνιο,
βινυλοχλωρίδιο, βινυλιδενοχλωρίδιο, αλλυλοχλωρίδιο και επιχλωρυδρίνη)

Α3180

Απόβλητα, ουσίες και αντικείµενα που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT),
πολυχλωριωµένα παράγωγα του ναφθαλινίου (PCN) πολυβρωµοδιφαινύλια (PBB) ή άλλες παρεµφερείς πολυβρωµιούχες ενώσεις, σε περιεκτικότητα ≥50 mg/kg (4) ή που αποτελούνται από τις ανωτέρω ενώσεις ή τις περιέχουν ως
ξένη πρόσµειξη.

Α3190

Υπολείµµατα πίσσας (εξαιρούνται οι ασφαλτοκονίες) προερχόµενα από διύλιση, απόσταξη και πυρόλυση οργανικών
ουσιών
Α4.

Απόβλητα που ενδέχεται να περιέχουν είτε ανόργανα είτε οργανικά συστατικά

Α4010

Απόβλητα της παραγωγής, παρασκευής και χρήσης φαρµακευτικών προϊόντων, εξαιρουµένων εκείνων του καταλόγου Β

Α4020

Νοσοκοµειακά και συναφή απόβλητα, απόβλητα δηλαδή που προέρχονται από ιατρικές, οδοντιατρικές, κτηνιατρικές
και παραµφερείς εργασίες, απόβλητα νοσοκοµειακών ή άλλων ιδρυµάτων παραγόµενα ως αποτέλεσµα της παρακολούθησης και θεραπείας ασθενών ή έρευνας

Α4030

Απόβλητα της παραγωγής, παρασκευής και χρήσης βιοκτόνων και φυτοφαρµάκων (συµπεριλαµβάνονται φυτοφάρµακα και ζιζανιοκτόνα των οποίων είτε έχει παρέλθει η ηµεροµηνµία λήξεως (5) είτε είναι εκτός προδιαγραφών ή
είναι ακατάλληλα για την αρχικώς προβλεπόµενη χρήση τους)

Α4040

Απόβλητα της παραγωγής, παρασκευής και χρήσης χηµικών συντηρητικών του ξύλου (6)

Α4050

Απόβλητα που περιέχουν τα συστατικά τα οποία απαριθµούνται στη συνέχεια, ή που αποτελούνται από αυτά ή που
τα περιέχουν ως ξένες προσµείξεις:
— ανόργανες κυανιούχες ενώσεις, εξαιρουµένων στερεών υπολειµµάτων που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα και ίχνη
ανόργανων κυανιούχων ενώσεων
— οργανικές κυανιούχες ενώσεις
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Α4060

Μείγµατα και γαλακτώµατα πετρελαιοειδών/νερού, υδρογονανθράκων/νερού

Α4070

Απόβλητα της παραγωγής, παρασκευής και χρήσης µελανιών και διαφόρων χρωστικών (συµπεριλαµβάνονται βαφές,
πιγµέντα, χρώµατα επίχρισης, λάκες, βερνίκια), εξαιρουµένων των αποβλήτων που προσδιορίζονται στον κατάλογο B
(βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου B, B4010)

Α4080

Εκρηκτικά απόβλητα εξαιρουµένων όσων προσδιορίζονται στον κατάλογο B

Α4090

Απόβλητα όξινων ή βασικών διαλυµάτων, άλλων πλην εκείνων που προσδιορίζονται στο αντίστοιχο λήµµα του
καταλόγου B, B2120)

Α4100

Απόβλητα συσκευών καθαρισµού βιοµηχανικών απαερίων για τον έλεγχο της βιοµηχανικής ρύπανσης, εξαιρουµένων
των αποβλήτων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β

Α4110

Απόβλητα που περιέχουν τα προϊόντα τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια, ή που αποτελούνται από τα προϊόντα
αυτά ή που τα περιέχουν ως ξένες προσµείξεις:
— προϊόντα της οµάδας του πολυχλωροδιβενζοφουρανίου
— προϊόντα της οµάδας της πολυχλωροδιβενζοδιοξίνης

Α4120

Απόβλητα που περιέχουν υπεροξείδια, ή που αποτελούνται από υπεροξείδια ή που τα περιέχουν ως ξένες
προσµείξεις

Α4130

Απόβλητα συσκευασιών και δοχείων που περιέχουν ουσίες του παραρτήµατος Ι σε συγκεντρώσεις ικανές ώστε να
εµφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ

Α4140

Απόβλητα που αποτελούνται από χηµικά προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραµές ή των
οποίων έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξεως (5) (ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα), αντίστοιχα προς τις κατηγορίες
του παραρτήµατος Ι και µε τα χαρακτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ

Α4150

Απόβλητα χηµικών ουσιών παραγόµενα από δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ή διδασκαλίας τα οποία δεν
είναι ταυτοποιηµένα ή/και είναι νέα και των οποίων οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή/και στο περιβάλλον
δεν είναι γνωστές

Α4160

Αναλωµένος ενεργός άνθρακας που δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο Β (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου
B, B2060)
Κατάλογος B (παράρτηµα IX της σύµβασης της Βασιλείας)
B1.

B1010

Απορρίµµατα µετάλλων και κραµάτων σε µεταλλική µορφή τέτοια ώστε να µη διασπείρονται:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

B1020

Απορρίµµατα µετάλλων και απόβλητα που περιέχουν µέταλλα

πολύτιµα µέταλλα (χρυσός, άργυρος, µέταλλα της οµάδας του λευκοχρύσου, χωρίς όµως τον υδράργυρο)
απορρίµµατα σιδήρου και χάλυβα
απορρίµµατα χαλκού
απορρίµµατα νικελίου
απορρίµµατα αργιλίου
απορρίµµατα ψευδαργύρου
απορρίµµατα κασσιτέρου
απορρίµµατα βολφραµίου
απορρίµµατα µολυβδαινίου
απορρίµµατα τανταλίου
απορρίµµατα µαγνησίου
απορρίµµατα κοβαλτίου
απορρίµµατα βισµουθίου
απορρίµµατα τιτανίου
απορρίµµατα ζιρκονίου
απορρίµµατα µαγγανίου
απορρίµµατα γερµανίου
απορρίµµατα βαναδίου
απορρίµµατα αφνίου, ινδίου, νιοβίου, ρηνίου και γαλλίου
απορρίµµατα θορίου
απορρίµµατα σπανίων γαιών

Καθαρά απορρίµµατα µετάλλων χωρίς προσµείξεις, συµπεριλαβανοµένων κραµάτων, σε µορφή τελικού προϊόντος
χύµα (ελάσµατα, πλάκες, δοκοί, ράβδοι κ.λπ.):
—
—
—
—
—
—

απορρίµµατα
απορρίµµατα
απορρίµµατα
απορρίµµατα
απορρίµµατα
απορρίµµατα

αντιµονίου
βηρυλλίου
καδµίου
µολύβδου (εξαιρουµένων όµως των συσσωρευτών µολύβδου-οξέος)
σεληνίου
τελλουρίου
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B1030

∆ύστηκτα µέταλλα που περιέχουν υπολείµµατα

B1040

Αχρηστευµένα συναρµολογήµατα από εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν περιέχουν λιπαντικά
έλαια, PCB ή PCT σε βαθµό τέτοιο ώστε να καθίστανται επικίνδυνα

B1050

Μεικτά µη σιδηρούχα µέταλλα, απορρίµµατα βαρέων κλασµάτων, που δεν περιέχουν υλικά του παραρτήµατος Ι σε
συγκεντρώσεις ικανές να τους προσδώσουν χαρακτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ (7)

B1060

Απορρίµατα σεληνίου και τελλουρίου σε στοιχειακή µεταλλική µορφή, ακόµη και σε µορφή σκόνης

B1070

Απορρίµµτα χαλκού και κραµάτων σε µορφή τέτοια ώστε να υπάρχει κίνδυνος διαποράς, εκτός εάν περιέχουν
συστατικά του παραρτήµατος Ι σε συγκεντρώσεις τέτοιες ώστε να εµφανίζουν χαρκτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ

B1080

Τέφρα και υπολείµµατα ψευδαργύρου συµπεριλαµβανοµένων υπολειµµάτων κραµάτων ψευδαργύρου σε µορφή
τέτοια ώστε να υπάρχει κίνδυνος διασποράς, εκτός εάν περιέχουν συστατικά του παραρτήµατος Ι σε συγκεντρώσεις
τέτοιες ώστε να εµφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ ή το χαρακτηριστικό κινδύνου H4.3 (8)

B1090

Απόβλητα ηλεκτικών στηλών που ανταποκρίνονται σε ορισµένες προδιαγραφές, εξαιρουµένων των ηλεκτρικών
στηλών µολύβδου, καδµίου ή υδραργύρου

B1100

Απόβλητα που πειέχουν µέταλλα και που προέρχονται από τήξη, χώνευση και καθαρισµό µετάλλων:
— τσίγκος του εµπορίου
— σκωρία περιέχουσα ψευδάργυρο:

—
—
—
—
B1110

— σκωρία επιφάνειας γαλβανισµού (> 90 % Zn)
— σκωρία πυθµένα γαλβανισµού (> 92 % Zn)
— σκωρία ψεδαργύρου από χύτευση υπό πίεση (> 85 % Zn)
— σκωρία γαλβανισµού εν θερµώ (ασυνεχής µέθοδος) (> 92 % Zn)
— αφρός ψευδαργύρου
— αφρός αργιλίου, εξαιρουµένης της αλατώδους σκωρίας
σκωρία της επεξεργασίας χαλκού για περαιτέρω επεξεργασία ή καθαρισµό, µη περιέχουσα αρσενικό, µόλυβδο ή
κάδµιο σε αναλογία τέτοια ώστε να παρουσιάζει χαρακτηριστικά κινδύνου του παραρτήµατος ΙΙΙ
απόβλητα δύστηκτων εσωτερικών επιενδύσεων, συµπεριλαβανοµένων χωνευτηρίων, που προέρχονται από τη
χώνευση χακλού
σκωρία από την επεξεργασία πολυτίµων µετάλλων προς περαιτέρω καθαρισµό
σκωρία κασσιτέρου που περιέχει ταντάλιο, µε περιεκτικότητα σε κασσίτερο µικρότερη από 0,5 %

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συναρµολογήµατα:
— ηλεκτρονικά συναρµολογήµατα που αποτελούνται µόνο από µέταλλα ή κράµατα
— αχρηστευµένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συναρµολογήµατα ή απόβλητα (9) (συµπεριλµαµβανοµένων ολοκληρωµένων κυκλωµάτων) που δεν περιέχουν συστατικά µέρη όπως συσσωρευτές και άλλες ηλεκτρικές στήλες του
καταλόγου Α, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικούς σωλήνες και άλλα ανεργοποιηµένα γυαλιά και
πυκνωτές PCB, ή που δεν περιέχουν ως ξένες προσµείξεις συστατικά του παραρτήµατος Ι (π.χ. κάδµιο,
υδράργυρο, µόλυβδο, πολυχλωροδιφαινύλια) ή από τα οποία έχουν αφαιρεθεί αυτά τα συστατικά, έτσι ώστε να
µην εµφανίζουν κανένα από τα χαρακτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου
Α, Α1180)
— ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συναρµολογήµατα (συµπεριλαµβανοµένων ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, ηλεκτρονικών συστατικών µερών και συρµάτων) προοριζόµενα για άµεση επαναχρησιµοποίηση (10) και όχι για ανακύκλωση ή οριστική διάθεση (11)

B1120

Χρησιµοποιηµένοι καταλύτες (εξαιρουµένων των υγρών που χρησιµοποιούνται ως καταλύτες) που περιέχουν:
— µεταβατικά στοιχεία, εξαιρουµένων αχρηστευµένων καταλυτών (αναλωµένοι καταλύτες, υγρά που χρησιµοποιήθηκαν ως καταλύτες ή άλλοι καταλύτες) του καταλόγου Α: σκάνδιο, βανάδιο, µαγγάνιο, κοβάλτιο, χαλκός,
ύττριο, νιόβιο, άφνιο, βολφράµιο, τιτάνιο, χρώµιο, σίδηρος, νικέλιο, ψευδάργυρος, ζιρκόνιο, µολυβδαίνιο,
ταντάλιο, ρήνιο
— λανθανίδες (σπάνιες γαίες): λανθάνιο, πρασινοδύµιο, σαµάριο, γαδολίνιο, δυσπρόσιο, έρβιο, υττέρβιο, δηµήτριο,
νεοδύµιο ευρώπιο, τέρβιο, όλµιο, θούλιο κασσιόπιο

B1130

Αναλωµένοι και καθαρισµένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα

B1140

Στερεά υπολείµµατα που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα και ίχνη ανόργανων κυανιούχων ενώσεων

B1150

Απόβλητα που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα και κράµατα αυτών (χρυσός, άργυρος, στοιχεία της οµάδας λευκοχρύσου, χωρίς όµως τον υδράργυρο,) σε µορφή (µη υγρή) τέτοια ώστε να υπάρχει κίνδυνος διασποράς τους, µε
κατάλληλη συσκευασία και επισήµανση

B1160

Τέφρα πολυτίµων µετάλλων από την αποτέφρωση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (βλέπε το συναφές λήµµα του
καταλόγου Α, Α1150)

B1170

Τέφρα πολυτίµων µετάλλων από την αποτέφρωση φωτογραφικών φιλµ

B1180

Απόβλητα φωτογραφικού φιλµ περιέχοντα αλογονίδια του αργύρου και µεταλλικό άργυρο
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B1190

Απόβλητα φωτογραφικού χαρτιού περιέχοντα αλογονίδια του αργύρου και µεταλλικό άργυρο

B1200

Κοκκώδης σκωρία από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα

B1210

Σκωρία από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, συµπεριλαµβανοµένης σκωρίας ως πηγής TiO2 και βαναδίου

B1220

Χηµικώς σταθεροποιηµένη σκωρία από την παραγωγή ψευδαργύρου, µε υψηλή περικτικότητα σε σίδηρο (περίπου
20 %), για την επεξεργασία της οποίας εφαρµόζονται βιοµηχανικές προδιαγραφές (π.χ. DIN 4301), και η οποία
χρησιµοποείται κυρίως στην οικοδοµή

B1230

Απόθεση αλάτων (πουρί) από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα

B1240

Σκωρία εξέλασης οξειδίου του χαλκού
B2.

B2010

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, ενδεχοµένως δε µέταλλα και οργανικές ύλες
Απόβλητα εξορυκτικών εργασιών σε µορφή ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος διασποράς τους:
—
—
—
—
—
—
—

B2020

απόβλητα φυσικού γραφίτη
απόβλητα σχιστολίθου, ανεξαρτήτως εάν είναι ξακρισµένα ή κοµµένα, µε πριόνι ή αλλιώς
απόβλητα µαρµαρυγία
απόβλητα λευκίτη, νεφελίνη συηνίτη
απόβλητα αστρίου
απόβλητα φθορίτη
στερεά απόβλητα διοξειδίου του πυριτίου, εξαιρουµένων εκείνων που χρησιµοποιούνται στα χυτήρια

Απορρίµµατα γυαλιού σε µορφή τέτοια ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος διασποράς τους:
— υαλοθραύσµατα και άλλα απορρίµµατα γυαλιού (εξαιρούνται γυαλιά καθοδικών σωλήνων και άλλης προέλευσης
ενεργοποιηµένα γυαλιά)

B2030

Κεραµικά απορρίµµατα σε µορφή τέτοια ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος διασποράς τους:
— απορρίµµατα κεραµοµετάλλου (σύνθετα υλικά από µέταλλο και κεραµική ουσία)
— κεραµικές ίνες που δεν προσδιορίζονται ούτε συµπεριλαµβάνονται αλλού

B2040

Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά:
— µερικώς καθαρισµένο θειικό ασβέστιο παραγόµενο κατά την αποθείωση απαερίων
— γυψόπλακες και γυψοσανίδες από την κατεδάφιση κτιρίων
— χηµικώς σταθεροποιηµένη σκωρία από την παραγωγή χαλκού, µε υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (περίπου
20 %), για την επεξεργασία της οποίας εφαρµόζονται βιοµηχανικές προδιαγραφές (π.χ. DIN 4301 και DIN
8201) και η οποία χρησιµοποιείται κυρίως στην οικοδοµή και σε εργασίες λειοτρίβησης
— θείο σε στερεά µορφή
— ασβεστόλιθος από την παραγωγή ασβεστιοκυαναµιδίου (µε pH µικρότερο από 9)
— χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο
— ανθρακοπυρίτιο (καρβίδιο του πυριτίου)
— θραύσµατα σκυροδέµατος
— θρύψαλα γυαλιού που περιέχουν κράµατα λιθίου-τανταλίου και λιθίου-νιοβίου

B2050

Ιπτάµενη τέφρα από εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κινούνται µε άνθρακα, µη περιλαµβανόµενη
στον κατάλογο Α (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου Α, Α2060)

B2060

Αναλωµένος ενεργός άνθρακας που προκύπτει από την επεξεργασία πόσιµου νερού, από τη βιοµηχανία τροφίµων
και από την παραγωγή βιταµινών (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου Α, Α4160)

B2070

Ιλύς φθοριούχου ασβεστίου

B2080

Απόβλητα γύψου προερχόµενα από τη χηµική βιοµηχανία και µη περιλαµβανόµενα στον κατάλογο Α (βλέπε το
συναφές λήµµα του καταλόγου Α, Α2040)

B2090

Υπολείµµατα ηλεκτροδίων ανόδου της παραγωγής χάλυβα ή αργιλίου, από πετρελαϊκό κοκ ή άσφαλτο και
καθαρισµένα µε βάση τις συνήθεις προδιαγραφές (εξαιρούνται υπολείµµατα ηλεκτροδίων ανόδου από ηλεκτρόλυση
χλωριούχων αλκαλίων και από τη µεταλλουργική βιοµηχανία)
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B2100

Απόβλητα υδροξειδίου του αλουµινίου και απόβλητα αλουµίνας και υπολείµµατα από την παραγωγή αλουµίνας,
εξαιρουµένων των υλικών αυτών όταν χρησιµοποιούνται για καθαρισµό αερίων, κροκύδωση και διήθηση

B2110

Υπολείµµατα βωξίτη (“κόκκινη λάσπη”) (το pH συγκρατείται σε τιµές χαµηλότερες από 11,5)

B2120

Απόβλητα όξινων ή βασικών διαλυµάτων µε pH µεγαλύτερο από 2 και µικρότερο από 11,5, τα οποία δεν είναι
διαβρωτικά ούτε κατ’ άλλον τρόπο επικίνδυνα (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου Α, Α4090)
B3.

B3010

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά, ενδεχοµένως δε µέταλλα και ανόργανες ύλες
Στερεά πλαστικά απορρίµµατα:
Τα ακόλουθα πλαστικά ή µεικτά πλαστικά υλικά, υπό τον όρο ότι δεν είναι ανάµεικτα µε άλλα απόβλητα και
παρασκευάζονται σύµφωνα µε κάποιες προδιαγραφές:
— Αχρηστευµένα πλαστικά µη αλογονωµένων πολυµερών και συµπολυµερών (ο κατάλογος που ακολουθεί δεν
είναι εξαντλητικός) (12):
— αιθυλένιο
— στυρόλιο
— πολυπροπυλένιο
— τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο
— ακρυλονιτρίλιο
— βουταδένιο
— πολυακετάλες
— πολυαµίδια
— τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
— πολυκαρβονικές ενώσεις
— πολυαιθέρες
— θειούχα παράγωγα του πολυφαινυλενίου
— ακρυλικά πολυµερή
— αλκάνια C10-C13 (πλαστικοποιητές)
— πολυουρεθάνιο (που δεν περιέχει CFC)
— σιλικόνες
— µεθακρυλικό πολυµεθυλένιο
— πολυβινυλαλκοόλη
— πολυβινυλοβουτανάλη
— οξικό πολυβινύλιο
— Επεξεργασµένα απόβλητα ρητινών ή προϊόντα συµπύκνωσης, µεταξύ των οποίων:
— ουρεϊκές ρητίνες φορµαλδεΰδης
— φαινολικές ρητίνες φορµαλδεΰδης
— µελαµινικές ρητίνες φορµαλδεΰδης
— αποξυρρητίνες
— αλκυδικές ρητίνες
— πολυαµίδια
— Τα
—
—
—
—
—

B3020

ακόλουθα απόβλητα φθοριωµένων πολυµερών (13):
υπερφθοροαιθυλενοπροπυλένιο (FEP)
υπερφθοροαλκοξυαλκάνιο (PFΑ)
υπερφθοροαλκοξυαλκάνιο (MFΑ)
πολυβινυλοφθορίδιο (PVF)
πολυβινυλιδενοφθορίδιο (PVDF)

Απορρίµµατα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων µε βάση το χαρτί
Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναµειχθεί µε επικίνδυνα απόβλητα:
Απορρίµµατα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού:
— αλεύκαντο χαρτί ή χαρτόνι ή γκοφρέ χαρτί ή χαρτόνι
— άλλου τύπου χαρτί ή χαρτόνι, που παράγεται κυρίως από πολτό χηµικώς λευκασµένο, µη χρωωµατισµένο στο
σύνολό του
— χαρτί ή χαρτόνι που παράγεται κυρίως από µηχανικό πολτό (π.χ. εφηµερίδες, περιοδικά και παρόµοια έντυπα)
— άλλα είδη, µεταξύ των οποίων (η απαρίθµηση δεν είναι εξαντλητική): 1. στρωµατοποιηµένο χαρτόνι· 2.
αξεδιάλεχτα κατάλοιπα
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Απόβλητα της υφαντουργίας
Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν είναι ανάµεικτα µε άλλα απόβλητα και ότι έχουν παραχθεί µε βάση
ορισµένες προδιαγραφές:
— Απορρίµµατα µεταξιού (συµπεριλαµβάνονται κουκούλια ακατάλληλα για ανέµισµα, απορρίµµατα νηµάτων και
ξεφτίδια)
— µη λαναρισµένα ή χτενισµένα
— άλλα
— Απορρίµµατα µαλλιού, ή τριχών εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδών τριχών (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα
νηµάτων, όχι όµως τα ξεφτίδια)
— γναφαλίδια µαλλιού ή τριχών εκλεκτής ποιότητας
— άλλα απορρίµµατα µαλλιού ή τριχών εκλεκτής ποιότητας
— απορρίµµατα χονδροειδών τριχών
— Απορρίµµατα βαµβακιού (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα νηµάτων και ξεφτίδια)

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

B3040

— απορρίµµατα νηµάτων (συµπεριλαµβάνονται τα απόκλωστα)
— ξεφτίδια
— άλλα
Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι
Στουπιά και απορρίµµατα από καννάβι (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα νηµάτων και ξεφτίδια) (Cannabis
sativa L.)
Στουπιά και απορρίµµατα γιούτας (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα νηµάτων, και ξεφτίδια) και άλλων υφαντικών ινών που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (εξαιρούνται λινάρι, καννάβι και ραµί)
Στουπιά και απορρίµµατα σιζάλ (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα νηµάτων, και ξεφτίδια) και άλλων υφαντικών
ινών του γένους Αgave
Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίµµατα κοκοφοίνικα (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα νηµάτων, και ξεφτίδια)
Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίµµατα αβάκας (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα νηµάτων, και ξεφτίδια)
(κάναβι Μανίλας ή Musa textilis Nee)
Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίµµατα από ραµί και άλλες υφαντικές ίνες (συµπεριλαµβάνονται απορρίµµατα
νηµάτων, και ξεφτίδια) που δεν κατανοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού
Απορρίµµατα (συµπεριλαµβάνονται γναφαλίδια απορρίµµατα νηµάτων, και ξεφτίδια):
— συνθετικών ινών
— τεχνητών ινών
Μεταχειρισµένα ενδύµατα και άλλα µεταχειρισµένα υφαντουργικά είδη
Μεταχειρισµένα ράκη, φθαµένοι σπάγκοι, σχοινιά διάφορα και καλώδια και µεταχειρισµένα είδη από σπάγκο,
σχοινιά και καλώδια:
— ξεδιαλεγµένα
— άλλα

Απορρίµµατα ελαστικού
Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναµειχθεί µε άλλα απόβλητα:
— Απορρίµµατα και κατάλοιπα σκληρυµένου καουτσούκ (π.χ. εβονίτη)
— Άλλα απορρίµµατα ελαστικού (δεν περιλαµβάνονται απορρίµµατα που κατονοµάζονται αλλού)

B3050

Ανεπεξέργαστος φελλός και απορρίµµατα ξύλου:
— Απορρίµµατα και κατάλοιπα ξύλου ανεξαρτήτως µορφής (κούτσουρα, πλίνθοι, τροχίσκοι ή άλλες παρόµοιες)
— Απορρίµµατα φελού σε θραύσµατα, κόκκους ή σκόνη

B3060

Απόβλητα της γεωργικής βιοµηχανίας τροφίµων, υπό τον όρο ότι δεν είναι µολυσµατικά:
— Οινολάσπη
— Αποξηραµένα και αποστειρωµένα φυτικά απόβλητα, υπολείµµατα και παραπροϊόντα, ανεξαρτήτως µορφής,
χρησιµοποιούµενα στη διατροφή των ζώων, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού
— ∆ερµατέλαιο: υπολείµµατα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών και ζωικών ή φυτικών κηρών
— Απόβλητα οστών και εσωτερικών οστών κεράτων, ανεπεξέργαστα, που τους έχει αφαιρεθεί το λίπος, έχουν
µεταποιιηθεί στοοχειωδώς (χωρίς να τους έχει δοθεί συγκεκριµένο σχήµα), επεξεργασµένα µε οξύ ή αποζελατινοποιηµένα
— Απόβλητα ιχθύων
— Κελύφη, φλούδες και µεµβράνες κακάου και άλλα απόβλητα του κακάου
— Άλλα απόβλητα της γεωργικής βιοµηχανίας τροφίµων, εξαιρουµένων των παραπροϊόντων που ανταποκρίνονται
σε εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα

10. 12. 1999
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Τα ακόλουθα απόβλητα:
— Υπολείµµατα από µαλλιά του ανθρώπου
— Υπολείµµατα αχύρων
— Αδρανοποιηµένο µικκύλιο προερχόµενο από την παραγωγή πενικιλίνης και προοριζόµενο να χρησιµοποιηθεί ως
ζωοτροφή

B3080

Ξακρίδια και αχρηστευµένα ελαστικά

B3090

Ξακρίδια και άλλα απορρίµµατα δέρµατος ή τεχνητού δέρµατος ακατάλληλα για την κατασκευή δερµάτινων ειδών,
εξαιρουµένης της ιλύος, τα οποία περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωµίου ή βιοκτόνα (βλέπε το συναφές λήµµα
του καταλόγου Α, [Α3100)

B3100

Πριονίδι δέρµατος, τέφρα, ιλύς ή άλευρα δέρµατος, τα οποία δεν περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωµίου ή
βιοκτόνα (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου Α, [Α3090)

B3110

Απόβλητα βυρσοδεψίου, τα οποία δεν περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωµίου ή βιοκτόνα ή µολυσµατικές
ουσίες (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου Α, [Α3110)

B3120

Απόβλητα που αποτελούνται από χρωστικές τροφίµων

B3130

Απόβλητα πολυµερών αιθέρων και µη επικίνδυνα απόβλητα µονοµερών αιθέρων που δεν µπορούν να σχηµατίσουν
υπεροξείδια

B3140

Αχρηστευµένα ελαστικά αυτοκινήτων, εξαιρουµένων όσων προορίζονται για χρήσεις του παραρτήµατος IV.Α
B4.

Απόβλητα που ενδέχεται να περιέχουν είτε ανόργανα είτε οργανικά συστατικά

B4010

Απόβλητα που αποτελούνται κυρίως από χρώµατα µε βάση το νερό/λατέξ, µελάνια και σκληρυµένα βερνίκια, τα
οποία δεν περιέχουν οργανικούς διαλύτες, βαρέα µέταλλα ή βιοκτόνα σε περιεκτικότητα τέτοια ώστε να καθίστανται
επικίνδυνα (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου Α, [Α4070)

B4020

Απόβλητα της παραγωγής, παρασκευής και χρήσης ρητινών, λατέξ, πλαστικοποιητικών, συγκολλητικών ουσιών, που
δεν εµφαίνονται στον κατάλογο Α, ελεύθερα διαλυτών και άλλων προσµείξεων σε βαθµό τέτοιο ώστε να µην
εµφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήµατος ΙΙΙ, π.χ. προϊόντα µε βάση το νερό ή κόλλες µε βάση άµυλο καζεΐνης,
δεξτρίνη, αιθέρες της κυτταρίνης, πολυβινυλαλκοόλες (βλέπε το συναφές λήµµα του καταλόγου Α, Α3050)

B4030

Χρησιµοποιηµένες φωτογραφικές µηχανές µιας χρήσεως, µε µπαταρίες που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο Α

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

Να σηµειωθεί ότι στο αντίστοιχο λήµµα του καταλόγου Β (B1160) δεν προσδιορίζονται εξαιρέσεις.
Στο λήµµα αυτό δεν περιλαµβάνονται αχρηστευµένα συναρµολογήµατα από εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η συγκέντρωση των PCB είναι ≥ 50 mg/kg.
Η τιµή 50 mg/kg θεωρείται διεθνώς ως µία εύχρηστη τιµή για όλα τα απόβλητα. Σε πολλές όµως χώρες χρησιµοποιούνται χαµηλότερες
κανονιστικές τιµές (π.χ. 20 mg/kg) για ειδικά απόβλητα.
5
( ) Αυτό σηµαίνει ότι παρέµειναν αχρησιµοποίητα κατά το χρονικό διάστηµα που προβλεπόταν από την παρασκευάστρια εταιρεία.
6
( ) Το λήµµα αυτό δεν περιλαµβάνει το ξύλο για την κατεργασία του οποίου χρησιµοποιούνται χηµικά συντηρητικά του ξύλου.
(7) Να σηµειωθεί ότι ακόµη και όταν υπάρχει εξαρχής χαµηλού βαθµού πρόσµειξη µε υλικά του παραρτήµατος Ι µετέπειτα εργασίες, συµπεριλαµβανοµένων εργασιών ανακύκλωσης, ενδέχεται να οδηγήσουν σε χωριστά κλάσµατα περιέχοντα σηµαντικά υψηλές συγκεντρώσεις των εν λόγω υλικών
του παραρτήµατος Ι.
(8) Η περίπτωση της τέφρας ψευδαργύρου βρίσκεται υπό επανεξέταση· στη διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το εµπόριο και την ανάπτυξη
(UNCTAD) συζητείται σύσταση σύµφωνα µε την οποία η τέφρα ψευδαργύρου δεν πρέπει να συγκαταλέγεται στα επικίνδυνα εµπορεύµατα.
(9) Στο λήµµα αυτό δεν περιλαµβάνονται απόβλητα από εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
10
( ) Επαναχρησιµοποίηση µπορεί να σηµαίνει επισκευή, ανακαίνιση ή βελτίωση, όχι όµως νέα συναρµολόγηση.
(11) Σε ορισµένες χώρες τα υλικά που προορίζονται για άµεση επαναχρησιµοποίηση δεν θεωρούνται απόβλητα.
(12) Εννοείται ότι απόβλητα αυτού του είδους είναι πλήρως πολυµερισµένα.
(13) — ∆εν υπάγονται στο λήµµα τα απόβλητα που παράγει ο καταναλωτής.
— Τα εν λόγω απόβλητα δεν νοούνται ανάµεικτα.
— Να συνεκτιµώνται τα προβλήµατα που προκύπτουν εξαιτίας της υπαίθριας καύσης.
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ΜΕΡΟΣ 2
Απόβλητα που απαριθµούνται στην απόφαση 94/904/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα
02 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΚΥΝΗΓΙ, ΨΑΡΕΜΑ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

02 01 00

Απόβλητα πρωτογενούς παραγωγής

02 01 05

Αγρονοµικά απόβλητα

03 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ, ΠΟΛΤΟΥ,
ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ

03 02 00

Απόβλητα συντήρησης ξύλου

03 02 01

Μη αλογονωµένα οργανικά συντηρητικά ξύλου

03 02 02

Οργανοχλωριωµένα συντηρητικά ξύλου

03 02 03

Οργανοχλωριωµένα συντηρητικά ξύλου

03 02 04

Ανόργανα συντηρητικά ξύλου

04 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

04 01 00

Απόβλητα από τη βιοµηχανία δέρµατος

04 01 03

Απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση

04 02 00

Απόβλητα από την υφαντουργική βιοµηχανία

04 02 11

Αλογονούχα απόβλητα από επένδυση και φινίρισµα

05 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

05 01 00

Ελαιώδεις ιλύες και στερεά απόβλητα

05 01 03

Ιλύες του πυθµένα δεξαµενών

05 01 04

Οξινοαλκυλικές ιλύες

05 01 05

Πετρελαιοκηλίδες

05 01 07

Όξινες πίσσες

05 01 08

Άλλες πίσσες

05 04 00

Αναλωµένα φίλτρα αργίλου

05 04 01

Αναλωµένα φίλτρα αργίλου

05 06 00

Απόβλητα από την πυρολυτική κατεργασία του άνθρακα

05 06 01

Όξινες πίσσες

05 06 03

Άλλες πίσσες

05 07 00

Απόβλητα από τον καθαρισµό του φυσικού αερίου

05 07 01

Ιλύες που περιέχουν υδράργυρο

05 08 00

Απόβλητα από την αναγέννηση των ελαίων

05 08 01

Αναλωµένα φίλτρα αργίλου

05 08 02

Όξινες πίσσες

05 08 03

Άλλες πίσσες

05 08 04

Υδαρή υγρά απόβλητα από την αναγέννηση ελαίων

06 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

06 01 00

Απόβλητα όξινα διαλύµατα

06 01 01

Θειικό οξύ και θειώδες οξύ

06 01 02

Υδροχλωρικό οξύ

06 01 03

Υδροφθορικό οξύ

06 01 04

Φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ
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06 01 05

Νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ

06 01 99

Απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 02 00

Απόβλητα αλκαλικά διαλύµατα

06 02 01

Υδροξείδιο του ασβεστίου

06 02 02

Σόδα

06 02 03

Αµµωνία

06 02 99

Απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

06 03 00

Απόβλητα άλατα και τα διαλύµατά τους

06 03 11

Άλατα και διαλύµατα που περιέχουν κυανιούχα

06 04 00

Απόβλητα που περιέχουν µέταλλα

06 04 02

Μεταλλικά άλατα (εκτός του 06 03 00)

06 04 03

Απόβλητα που περιέχουν αρσενικό

06 04 04

Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

06 04 05

Απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα µέταλλα

06 07 00

Απόβλητα από χηµικές διεργασίες αλογόνων

06 07 01

Απόβλητα που περιέχουν αµίαντο από ηλεκτρόλυση

06 07 02

Ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου

06 13 00

Απόβλητα από άλλες ανόργανες χηµικές διεργασίες

06 13 01

Ανόργανα εντοµοκτόνα, βιοκτόνα και συντηρητικά υλικά ξύλου

06 13 02

Αναλωµένος ενεργός άνθρακας (εκτός του 060702)

07 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

07 01 00

Απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π∆ΠΧ) βασικών οργανικών χηµκών
ουσιών

07 01 01

Υδατικά υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 01 03

Οργανικοί µη αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 01 04

Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 01 07

Αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 01 08

Άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 01 09

Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 01 10

Άλλες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 02 00

Απόβλητα από την Π∆ΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών

07 02 01

Υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 02 03

Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 02 04

Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 02 07

Αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 08

Άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 09

Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 02 10

Άλλες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 03 00

Απόβλητα από την Π∆ΠΧ οργανικών βαφών και πιγµένων (εκτός του 06 11 00)

07 03 01

Υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 03 03

Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 03 04

Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 03 07

Αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 03 08

Άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
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07 03 09

Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 03 10

Άλλες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 04 00

Απόβλητα από την Π∆ΠΧ οργανικών παρασιτοκτόνων (εκτός του 02 01 05)

07 04 01

Υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 04 03

Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 04 04

Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 04 07

Αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 04 08

Άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 04 09

Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 04 10

Άλλες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 05 00

Απόβλητα από την Π∆ΠΧ φαρµακευτικών

07 05 01

Υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 05 03

Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 05 04

Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 05 07

Αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 08

Άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 09

Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 05 10

Άλλες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 06 00

Απόβλητα από την Π∆ΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απολυπαντικών και καλλυντικών

07 06 01

Υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 06 03

Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 06 04

Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

07 06 07

Αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 08

Άλλα ιζήµατα διύλισης αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 09

Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 06 10

Άλλες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 07 00

Απόβλητα από την Π∆ΠΧ λεπτών χηµικών και χηµικών µη άλλως προδιαγεγραµµένων

07 07 01

Υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 07 03

Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 07 04

Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

07 07 07

Αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 08

Άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 09

Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

07 07 10

Άλλες πλάκες φίλτρων, αναλωµένα απορροφητικά υλικά

08 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (Π∆ΠΧ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
(ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΑ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ

08 01 00

Απόβλητα από την Π∆ΠΧ χρωµάτων και βερνικιών

08 01 01

Απόβλητα από χρώµατα που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

08 01 02

Απόβλητα από χρώµατα που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

08 01 06

Ιλύες από αφαίρεση χρωµάτων και βερνικιών που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

08 01 07

Ιλύες από αφαίρεση χρωµάτων και βερνικιών που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

08 03 00

Απόβλητα από την Π∆ΠΧ τυπογραφικών µελανών
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08 03 01

Απόβλητα µελάνης που περιέχει αλογονούχους διαλύτες

08 03 02

Απόβλητα µελάνης που δεν περιέχει αλογονούχους διαλύτες

08 03 05

Ιλύες µελάνης που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

08 03 06

Ιλύες µελάνης που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

08 04 00

Απόβλητα από την Π∆ΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαµβάνονται και υδατοστεγανωτικά
προϊόντα)

08 04 01

Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

08 04 02

Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

08 04 05

Ιλύες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

08 04 06

Ιλύες κολλών και στεγανωτικών υλικών που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

09 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

09 01 00

Απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία

09 01 01

∆ιαλύµατα εµφανιστηρίου και ενεργοποίησης µε υδατική βάση

09 01 02

∆ιαλύµατα πλάκας όφσετ εµφανιστηρίου µε υδατική βάση

09 01 03

∆ιαλύµατα εµφανιστηρίου µε βάση διαλύτες

09 01 04

∆ιαλύµατα σταθεροποιητή

09 01 05

∆ιαλύµατα ξεπλύµατος και διαλύµατα ξεπλύµατος σταθεροποιητή

09 01 06

Αργυρούχα απόβλητα από την επί τόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων

10 00 00

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

10 01 00

Απόβλητα από σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ή άλλους σταθµούς καύσης (εκτός του 19 00 00)

10 01 04

Πτητική τέφρα πετρελαίου

10 01 09

Θειικό οξύ

10 03 00

Απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία αλουµινίου

10 03 01

Πίσσες και λοιπά απόβλητα που περιέχουν άνθρακα προερχόµενα από την κατασκευή ανόδων

10 03 03

Εξαφρίσµατα

10 03 04

Σκωρίες πρωτοβάθµιας επεξεργασίας µεταλλεύµατος — λευκές επιπλέουσες σκωρίες

10 03 07

Αναλωµένες επενδύσεις δοχείου

10 03 08

Αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθµιας επεξεργασίας µεταλλεύµατος

10 03 09

Μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθµιας επεξεργασίας µεταλλεύµατος

10 03 10

Απόβλητα επεξεργασίας αλατωδών σκωρίων και µαύρων επιπλεουσών σκωριών

10 04 00

Απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία µολύβδου

10 04 01

Σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος

10 04 02

Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος)

10 04 03

Αρσενικό ασβέστιο

10 04 04

Σκόνη καυσαερίων

10 04 05

Άλλα σωµατίδια και σκόνη

10 04 06

Στερεά απόβλητα από επεξεργασία αερίων

10 04 07

Ιλύες από επεξεργασία αερίων

10 05 00

Απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία ψευδαργύρου

10 05 01

Σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος

10 05 02

Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος)

10 05 03

Σκόνη καυσαερίων

10 05 05

Στερεά απόβλητα από επεξεργασία αερίων

10 05 06

Ιλύες από επεξεργασία αερίων
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10 06 00

Απόβλητα από θερµική µεταλλουργία χαλκού

10 06 03

Σκόνη καυσαερίων

10 06 05

Απόβλητα ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας

10 06 06

Στερεά απόβλητα από επεξεργασία αερίων

10 06 07

Ιλύες από επεξεργασία αερίων

11 00 00

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ· Υ∆ΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

11 01 00

Υγρά απόβλητα και ιλύες από κατεργασία µετάλλων και επικάλυψη µετάλλων (π.χ. διεργασίες γαλβανισµού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισµού µε οξύ, χαραγής µε οξύ, φωσφορικής
επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης)

11 01 01

Κυανούχα (αλκαλικά) απόβλητα που περιέχουν βαρέα µέταλλα άλλα εκτός από χρώµιο

11 01 02

Κυανούχα (αλκαλικά) απόβλητα που περιέχουν βαρέα µέταλλα

11 01 03

Απόβλητα ελεύθερα κυανιούχων που περιέχουν χρώµιο

11 01 05

∆ιαλύµατα καθαρισµού εντός οξέος

11 01 06

Οξέα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11 01 07

Αλκάλια µη προδιαγραφόµενα άλλως

11 01 08

Ιλύες από τη διαµόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε µέταλλο

11 02 00

Απόβλητα και ιλύες από µη σιδηρούχες υδροµεταλλουργικές διεργασίες

11 02 02

Ιλύες από την υδροµεταλλουργία ψευδαργύρου (συµπεριλαµβανοµένων των ιαροσίτη, γαιτίτη)

11 03 00

Ιλύες και στερεά από διεργασίες βαφής

11 03 01

Απόβλητα που περιέχουν κυάνιο

11 03 02

Άλλα απόβλητα

12 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

12 01 00

Απόβλητα από τη µορφοποίηση, συγκόλληση, πίεση, διέλκυση, τόρνευση, κοπή και λιµάρισµα)

12 01 06

Απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα (µη γαλακτώδη)

12 01 07

Απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα (µη γαλακτώδη)

12 01 08

Γαλακτώµατα µεταλλουργίας που περιέχουν αλογόνα

12 01 09

Γαλακτώµατα µεταλλουργίας που δεν περιέχουν αλογόνα

12 01 10

Συνθετικά έλαια µεταλλοτεχνίας

12 01 11

Ιλύες µεταλλοτεχνίας

12 01 12

Αναλωµένοι κηροί και λίπη

12 03 00

Απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης µε νερό και ατµό (εκτός του 11 00 00)

12 03 01

Υδαρή υγρά πλύσης

12 03 02

Απόβλητα απολίπανσης µε ατµό

13 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, 05 00 00 ΚΑΙ 12 00 00)

13 01 00

Απόβλητα από υδραυλικά έλαια και υγρά φρένων

13 01 01

Υδραυλικά έλαια που περιέχουν PCB ή PCT

13 01 02

Άλλα χλωριωµένα υδραυλικά έλαια (µη γαλακτώδη)

13 01 03

Μη χλωριωµένα υδραυλικά έλαια (µη γαλακτώδη)

13 01 04

Χλωριωµένα γαλακτώµατα

13 01 05

Μη χλωριωµένα γαλακτώµατα

13 01 06

Υδραυλικά έλαια που περιέχουν µεταλλικά έλαια

13 01 07

Άλλα υδραυλικά έλαια

13 01 08

Υγρά φρένων
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13 02 00

Απόβλητα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 01

Χλωριωµένα έλαια µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 02

Μη χλωριωµένα έλαια µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 03

Άλλα έλαια µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 03 00

Απόβλητα έλαια και άλλα υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 01

Έλαια και άλλα υγρά µόνωσης ή µεταφοράς θερµότητας, που περιέχουν PCB ή PCT

13 03 02

Άλλα χλωριωµένα έλαια και λοιπά υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 03

Μη χλωριωµένα έλαια και λοιπά υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 04

Συνθετικά έλαια και λοιπά υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 05

Ορυκτά έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 04 00

Έλαια πλοίων

13 04 01

Έλαια πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

13 04 02

Έλαια πλοίων από αποχετεύσεις προκυµαίων

13 04 03

Έλαια πλοίων από άλλη ναυσιπλοΐα

13 05 00

Περιεχόµενα διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 01

Στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 02

Ιλύες διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 03

Ιλύες υποδοχέα

13 05 04

Ιλύες ή γαλακτώµατα αφαλατωτή

13 05 05

Άλλα γαλακτώµατα

13 06 00

Απόβλητα ελαίων µη άλλως προδιαγραµµένα

13 06 01

Απόβλητα ελαίων µη άλλως προδιαγραµµένα

14 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 07 00 00 ΚΑΙ
08 00 00)

14 01 00

Απόβλητα από την απολύµανση µετάλλων και συντήρηση µηχανηµάτων

14 01 01

Χλωροφθοράνθρακες

14 01 02

Άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 01 03

Άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 01 04

Υδατικά µείγµατα διαλυτών που περιέχουν αλογόνα

14 01 05

Υδατικά µείγµατα διαλυτών που δεν περιέχουν αλογόνα

14 01 06

Ιλύες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 01 07

Ιλύες ή στερεά απόβλητα που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 02 00

Απόβλητα από τον καθορισµό υφασµάτων και την απολίπανση φυτικών προϊόντων

14 02 01

Αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 02 02

Μείγµατα διαλυτών ή οργανικά υγρά που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 02 03

Ιλύες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 02 04

Ιλύες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες

14 03 00

Απόβλητα από τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών

14 03 01

Χλωροφθοράνθρακες

14 03 02

Άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες

14 03 03

∆ιαλύτες και µείγµατα διαλυτών που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 03 04

Ιλύες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 03 05

Ιλύες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες
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14 04 00

Απόβλητα από ψυκτικές ουσίες, προωθητικά αφρού/αεροζόλ

14 04 01

Χλωροφθοράνθρακες

14 04 02

Άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 04 03

Άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 04 04

Ιλύες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 04 05

Ιλύες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες

14 05 00

Απόβλητα από ανάκτηση διαλυτών και ψυκτικών ουσιών (πυθµένες απόσταξης)

14 05 01

Χλωροφθοράνθρακες

14 05 02

Άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 05 03

Άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

14 05 04

Ιλύες που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

14 05 05

Ιλύες που περιέχουν άλλους διαλύτες

16 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

16 02 00

Απορριπτόµενος εξοπλισµός και υπολείµµατα υλικού διάλυσης

16 02 01

Μετασχηµατιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB ή PCT

16 04 00

Απόβλητα εκρηκτικών

16 04 01

Απόβλητα πυροµαχικά

16 04 02

Απόβλητα πυροτεχνηµάτων

16 04 03

Άλλα απόβλητα εκρηκτικών

16 06 00

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

16 06 01

Συσσωρευτές µολύβδου

16 06 02

Συσσωρευτές Ni-Cd

16 06 03

Ξηρά ηλεκτρικά στοιχεία υδραργύρου

16 06 06

Ηλεκτρολύτες από ηλεκτρικά στοιχεία και συσσωρευτές

16 07 00

Απόβλητα από τον καθαρισµό δεξαµενών µεταφοράς και αποθήκευσης (εκτός των 05 00 00 και 12 00 00)

16 07 01

Απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών θαλάσσιας µεταφοράς, που περιέχουν χηµικές ουσίες

16 07 02

Απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών θαλάσσιας µεταφοράς, που περιέχουν πετρέλαιο

16 07 03

Απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών σιδηροδροµικής ή οδικής µεταφοράς που περιέχουν πετρέλαιο

16 07 04

Απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών σιδηροδροµικής ή οδικής µεταφοράς που περιέχουν χηµικές ουσίες

16 07 05

Απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών αποθήκευσης που περιέχουν χηµικές ουσίες

16 07 06

Απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών αποθήκευσης που περιέχουν πετρέλαιο

17 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Ο∆ΟΠΟΙΙΑ)

17 06 00

Μονωτικά υλικά

17 06 01

Μονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο

18 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
(εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άµεσα από το σύστηµα υγείας)

18 01 00

Απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε
ανθρώπους

18 01 03

Άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη
µόλυνσης

18 02 00

Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία, ή πρόληψη ασθενειών που εµφανίζονται σε ζώα

18 02 02

Άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη
µόλυνσης

18 02 04

Απορριπτόµενες χηµικές ουσίες
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19 00 00

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΕΡΟΥ

19 01 00

Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση των δηµοτικών παρόµοιων αποβλήτων από εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα

19 01 03

Πτητική τέφρα

19 01 04

Σκόνη λεβήτων

19 01 05

Πίττα φίλτρου από κατεργασία αερίου

19 01 06

Υδαρή υγρά απόβλητα από την κατεργασία αερίου και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα

19 01 07

Στερεά απόβλητα από κατεργασία αερίου

19 01 10

Αναλωµένος ενεργός άνθρακας από κατεργασία καυσαερίου

19 02 00

Απόβλητα από ειδικές φυσικοχηµικές κατεργασίες βιοµηχανικών αποβλήτων (π.χ. αποχρωµίωση,
αποκυάνωση, εξουδετέρωση)

19 02 01

Ιλύες υδροξειδίων µετάλλων και άλλες ιλύες από την κατεργασία αδιαλυτοποίησης µετάλλων

19 04 00

Υαλοποιηµένα απόβλητα και απόβλητα σε διεργασίες υαλοποίησης

19 04 02

Πτητική τέφρα απόβλητα κατεργασίας καυσαερίων

19 04 03

Μη υαλοποιηµένη στερεά φάση

19 08 00

Απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 08 03

Μείγµα λιπών και ελαίων από τον διαχωρισµό ελαίου/αποβλήτων

19 08 06

Κεκορεσµένες ή αναλωµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

19 08 07

∆ιαλύµατα και ιλύες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτικών

20 00 00

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01 00

Χωριστά συλλεγέντα µέρη

20 01 12

Χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες

20 01 13

∆ιαλύτες

20 01 17

Φωτογραφικά χηµικά

20 01 19

Ζιζανιοκτόνα

20 01 21

Σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

L 316/73

L 316/74
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ΜΕΡΟΣ 3
Απόβλητα από τα παραρτήµατα III και IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 259/93. Τα απόβλητα µε αριθµούς AB130, AC 020,
AC 250, AC 260, AC 270 και AD 160 έχουν απαλειφθεί επειδή θεωρήθηκε, βάσει της διαδικασίας που καθορίζεται στο
άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, ότι είναι επικίνδυνα και εποµένως δεν πρέπει να υπόκεινται στην απαγόρευση εξαγωγής.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (*)
AA.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ

AA 010

ex 2619 00 Σκωρίες, σκωρίες υψικαµίνων, αποσφυροκοπήµατα και άλλα απορρίµµατα που προέρχονται από την
κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα (**)

AA 020

ex 2620 19 Τέφρες και κατάλοιπα ψευδαργύρου (**)

AA 030

2620 20 Τέφρες και κατάλοιπα µολύβδου (**)

AA 040

ex 2620 30 Τέφρες και κατάλοιπα χαλκού (**)

AA 050

ex 2620 40 Τέφρες και κατάλοιπα αλουµινίου (**)

AA 060

ex 2620 50 Τέφρες και κατάλοιπα βαναδίου (**)

AA 070

2620 90 Τέφρες και κατάλοιπα (**) που περιέχουν µέταλλα ή µεταλλικές ενώσεις που δεν προσδιορίζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού

AA 080

ex 8112 91 Απορρίµµατα και κατάλοιπα θαλλίου

AA 090

ex 2804 80 Απορρίµµατα και κατάλοιπα αρσενικού (**)

AA 100

ex 2805 40 Απορρίµµατα και κατάλοιπα υδραργύρου (**)

AA 110

Κατάλοιπα από την παραγωγή αλουµίνας που δεν προσδιορίζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

AA 120

Ιλύες γαλβανισµού

AA 130

Υγρά απόβλητα από επιφανειακό καθαρισµό µετάλλων

AA 140

Κατάλοιπα εκχυλίσεως από την κατεργασία του ψευδαργύρου, σκόνες και ιλύες όπως ιαροσίτης,
αιµατίτης, γιαιτίτης κ.λπ.

AA 150

Κατάλοιπα πολυτίµων µετάλλων σε στερεά µορφή που περιέχουν ίχνη ανοργάνων κυανιδίων

AA 160

Τέφρες, ιλύς, σκόνη και άλλα καταλοιπα πολυτίµων µετάλλων όπως:

AA 161

— τέφρα καύσεως τυπωµένων κυκλωµάτων

AA 162

— τέφρα από φωτογραφικά φιλµ

AA 170

Ηλεκτρικές στήλες µολύβδου και οξέος, ολόκληρες ή τεµαχισµένες

AA 180

Μεταχειρισµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ολόκληροι ή τεµαχισµένοι, εκτός των ηλεκτρικών
στηλών µολύβδου-οξέος καθώς και απορρίµµατα και θραύσµατα που προέρχονται από την κατασκευή
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που δεν προσδιορίζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

AA 190

8104 20 Απορρίµµατα και θραύσµατα µαγνησίου που είναι εύφλεκτα πυροφόρα ή εκπέµπουν κατά την επαφή
τους µε το νερό εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

AB.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

AB 010

ex 2621 00 Σκωρίες, τέφρες και κατάλοιπα (**) που δεν προσδιορίζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

AB 020

Κατάλοιπα καύσεως αστικών οικιακών απορριµµάτων

AB 030

Απόβλητα από την κατεργασία επιφανείας µετάλλων µε µη κυανιούχα προϊόντα

AB 040

ex 7001 00 Γυαλί από καθοδικές λυχνίες και άλλα ενεργοποιηµένα γυαλιά

AB 050

ex 2529 21 Ιλύες από ασβεστοφθορίδια

AB 060

Άλλες ανόργανες ενώσεις του φθούρίου υπό µορφή υγρών ή ιλύων

AB 070

Άµµος που έχει χρησιµοποιηθεί σε εργασίες χυτηρίου

AB 080

Μεταχειρισµένοι καταλύτες που δεν περιλαµβάνονται στον πράσινο κατάλογο

AB 090

Απόβλητα ενύδρων αλάτων αλουµινίου

AB 100

Απόβλητα αλουµίνας
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AB 110

Βασικά διαλύµατα

AB 120

Ανόργανες ενώσεις αλογόνων, που δεν προσδιορίζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

AB 140

Γύψος από βιοµηχανικές χηµικές κατεργασίες

AB 150

Μη εξευγενισµένο θειώδες ασβέστιο και θειικό ασβέστιο από την αποθείωση απαερίων

AC.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

AC 010

ex 2713 90 Κατάλοιπα παραγωγής/επεξεργασίας οπτάνθρακα ή/και ασφάλτου από πετρέλαιο, εκτός των µεταχειρισµένων ανοδικών ηλεκτροδίων

AC 030

Απόβλητα λαδιών που δεν είναι κατάλληλα για την αρχικώς προβλεπόµενη χρήση

AC 040

Ιλύες µολυβδούχου βενζίνης

AC 050

Θερµικά υγρά (από µεταφορά θερµότητας)

AC 060

Υδραυλικά υγρά

AC 070

Υγρά φρένων

AC 080

Αντιπηκτικά υγρά

AC 090

Απόβλητα από την παραγωγή, παρασκευή και χρήση ρητινών, λατέξ, πλαστικοποιητών ή κόλλας και
συγκολλητικών υλικών

AC 100

ex 3915 90 Νιτροκυτταρίνη

AC 110

Φαινόλες, φανολικές ενώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των χλωροφαινολών, υπό µορφή υγρών ή
ιλύος

AC 120

Πολυχλωριωµένο ναφθαλίνιο

AC 130

Αιθέρες

AC 140

Καταλύτες τριαιθυλαµίνης που έχουν χρησιµοποιηθεί για την προετοιµασία της άµµου χυτηρίων

AC 150

Χλωροφθοράνθρακες

AC 160

Halons

AC 170

Απόβλητα επεξεργασµένου φελλού και ξύλου

AC 180

ex 4110 00 Πριονίδι, τέφρα, ιλύς και αλεύρι από δέρµατα

AC 190

Κατάλοιπα διάλυσης αυτοκινήτων

AC 200

Οργανικές ενώσεις φωσφόρου

AC 210

Μη αλογονωµένοι διαλύτες

AC 220

Αλογονωµένοι διαλύτες

AC 230

Μη υδατικά υπολείµµατα αποστάξεως, αλογονωµένα ή µη αλογονωµένα, που προέρχονται από
εργασίες ανάκτησης οργανικών διαλυτών

AC 240

Απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγή αλογονωµένων αλιφατικών υδρογονανθράκων (όπως
χλωροµεθάνια, διχλωροειθάνιο, βινυλοχλωρίδιο, βινυλενοχλωρίδιο, αλλυλοχρωρίδιο και επιχλωρυδρίνη)
AD.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

AD 010

Απόβλητα από την παραγωγή και παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων

AD 020

Απόβλητα από την παραγωγή την παρασκευή και τη χρησιµοποίηση βιοκτόνων και φαρµακευτικών
προϊόντων

AD 030

Απόβλητα που προέρχονται από την κατασκευή, παρασκευή και χρήση προϊόντων για τη συντήρηση
του ξύλου
Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν µολυνθεί από µία εκ των ακολούθων ουσιών:

AD 040

— ανόργανα κυανίδια, εκτός των καταλοίπων πολυτίµων µετάλλων σε στερεά µορφή που περιέχουν
ίχνη ανοργάνων κυανιδίων

L 316/75

L 316/76

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

10. 12. 1999

AD 050

— οργανικά κυανίδια

AD 060

Μείγµατα και γαλακτώµατα λαδιών/νερού ή υδρογονανθράκων/νερού

AD 070

Απόβλητα από την παραγωγή, παρασκευή και χρήση µελάνης, βαφών, χρωστικών υλών και χρωµάτων,
λάκα ή βερνικιού

AD 080

Απόβλητα που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη και δεν διέπονται από διαφορετική νοµοθεσία

AD 090

Απόβλητα από την παραγωγή, παρασκευή και χρήση προϊόντων και υλικών αναπαραγωγής (φωτοαντιγραφής) και φωτογραφίας που δεν προορίζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

AD 100

Απόβλητα µη κυανιούχων συστηµάτων από την επιφανειακή κατεργασία πλαστικών υλών

AD 110

Όξινα διαλύµατα

AD 120

Ιονανταλλακτικές ρυτίνες

AD 130

Φωτογραφικές µηχανές µιας χρήσης µε ηλεκτικκές στήλες

AD 140

Απόβλητα βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη της ρύπανσης για τον καθαρισµό αερίων
εκποµπών, που δεν προσδιορίζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

AD 150

Οργανικές ύλες φυσικής προελεύσεως που χρησιµοποιούνται ως φίλτρα (π.χ. βιολογικά φίλτρα)

AD 170 ex 2803

Αναλωµένος ενεργός άνθρακας µε επικίνδυνα χαρακτηριστικά λόγω χρήσης στους βιοµηχανικούς
κλάδους της ανόργανης χηµείας, της οργανικής χηµείας και της φαρµακοβιοµηχανίας, στην επεξεργασία ακαθάρτων υδάτων, στις διαδικασίες καθαρισµού αερίων/αέρα και παραµφερείς εφαρµογές.

(*) Όταν είναι δυνατόν, αναγράφεται απέναντι στην καταχώριση ο κωδικός αριθµός του εναρµονισµένου συστήµατος περιγραφής και κωδικοποίησης
εµπορευµάτων, που θεσπίστηκε µε τη σύµβαση των Βρυξελλών, της 14ης Ιουνίου 1983 υπό την αιγίδα του Συµβουλίου Τελωνειακής
Συνεργασίας (κώδικας εναρµονισµένου συσρήµατος). Ο κωδικός αυτός µπορεί να ισχύει τόσο γαι απόβλητα όσο και για προϊόντα. Ο παρών
κανονισµός δεν περιλαµβάνει είδη που δεν είναι απόβλητα. Συνεπώς ο κωδικός —ο οποίος χρησιµοποιείται από τους τελωνειακούς υπαλλήλους
προκειµένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες που ακολουθούν οι υπάλληλοι αυτοί καθώς και άλλοι— παρέχεται εδώ µόνο για διευκόλυνση της
αναγνώρισης των αποβλήτων που είναι καταχωρισµένα και διέπονται από τον παρόντα κανονισµό. Εντούτοις, οι αντίστοιχες επίσηµες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που εκδίδονται από το Συµβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, πρέπει να χρησιµοποιούνται ως εµηνευτικός οδηγός για την
αναγνώριση των αποβλήτων που καλύπτονται από γενικούς τίτλους.
Η ένδειξη “ex” προσδιορίζει ένα συγκεκριµένο είδος που περιλαµβάνεται σε έναν τίτλο του κώδικα εναρµονισµένου συστήµατος.
Ο κωδικός αριθµός µε έντονα τυπογραφικά στοιχεία στην πρώτη στήλη είναι ο κωδικός ΟΟΣΑ: αποτελείται από δύο γράµµατα [ένα για τον
κατάλογο —πορτοκαλί (A) ή κόκκινο (R)— και ένα για την κατηγορία των αποβλήτων A,B,C, ....] ακολουθούµενα από έναν αριθµό.
(**) Στα απόβλητα αυτά περιλαµβάνονται οι τέφρες, κατάλοιπα, σκωρίες σκωρίες υψικαµίνων µε µορφή σπυρωτής σκόνης προϊόντα ξαφρίσµατος,
αποσφυροκοπήµατα, σκόνες, ιλύες και πίττες, εκτός εάν ένα υλικό αναφέρεται σαφώς αλλού.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
RA.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ

RA 010

Απόβλητα, ουσίες και είδη που περιέχουν αποτελούνται ή έχουν µολυνθεί από πολυχλωριωµένο διφαινύλιο (PCB)
ή/και πολυχλωριωµένο τριφαινύλιο (PCT) ή/και πολυχλωριωµένο διφαινύλιο (PBB), συµπεριλαµβανοµένων και όλων
των αναλόγων πολυβρωµιωµένων ενώσεων µε συγκέντρωση ίση ή ανώτερη των 50 mg/kg

RA 020

Πισσώδη απόβλητα (εκτός των ασφαλιστικών τσιµέντων) εξευγενισµού, διυλίσεως ή κάθε εργασίας πυρολύσεως

RB.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ

RB 010

Αµίαντος (σκόνη και ίνες)

RB 020

Κεραµικές ίνες µε φυσικο-χηµικές ιδιότητες ανάλογες µε εκείνες του αµιάντου
RC.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ή ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν µολυνθεί από µία των ακολούθων ουσιών:
RC 010

— κάθε προϊόν της οικογένειας των πολυχλωριωµένων διβενζορουρανίων

RC 020

— κάθε προϊόν της οικογένειας των πολυχλωριωµένων διβενζοπαραδιοξινών

RC 030

ίλες µολυβλούχων αντικροτικών ενώσεων

RC 040

υπεροξείδια εκτός του υπεροξειδίου του υδρογόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Θέµα: Μηνιαίοι πίνακες
Οι µηνιαίοι αλφαβητικοί και µεθοδολογικοί πίνακες του µηνός Απριλίου είναι διαθέσιµοι.
Το EUR-OP σκοπεύει να εκδώσει τους πίνακες των επόµενων µηνών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, κάθε δύο
εβδοµάδες, και έχει την πρόθεση να καλύψει τα κενά έως τις αρχές του 2000.
Λυπούµεθα για τις µακροχρόνιες καθυστερήσεις, που οφείλονται σε εσωτερικές αλλαγές όσον αφορά τις µεθόδους
παραγωγής, και σας διαβεβαιώνουµε ότι δεν θα υπάρξουν παρόµοια προβλήµατα µε τις συνδροµές του 2000.
Ζητούµε συγγνώµη για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε από τις εν λόγω καθυστερήσεις.

