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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 2657/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης ∆εκεµβρίου 2000
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 (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) 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 (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 ∆εκεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) EE L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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EL

5.12.2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 4ης ∆εκεµβρίου 2000, 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

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

97,1
100,3
98,7
195,0
195,0
91,5
91,5
49,7
36,5
43,1
76,9
76,9

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

65,4
65,4
73,6
73,5
73,5
82,6
93,4
88,0
73,6
58,6
85,5
129,7
86,8

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. 2543/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της 2.12.1999, σ. 46). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».

5.12.2000
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 304/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2658/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Νοεµβρίου 2000
σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81, παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών
εξειδίκευσης
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

περιέχονται στις συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες
πρακτικές και να προσδιορίζει τις διατάξεις που πρέπει να
περιέχονται στις συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες
πρακτικές ή τις λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1971, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και
εναρµονισµένων πρακτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της
Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

(5)

Ενδείκνυται να µην ακολουθείται πλέον η τακτική της απαρίθµησης των απαλλασσόµενων διατάξεων, αλλά να δίδεται
µεγαλύτερη έµφαση στον καθορισµό των κατηγοριών
συµφωνιών που απαλλάσσονται µέχρι ένα συγκεκριµένο επίπεδο ανταγωνιστικής ισχύος και στον προσδιορισµό των
περιορισµών και των διατάξεων που δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνονται σε τέτοιου είδους συµφωνίες. Η τακτική αυτή
συµβαδίζει µε µια οικονοµοκεντρική προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας αξιολογούνται οι συνέπειες της εκάστοτε
συµφωνίας για την αγορά αναφοράς.

Έχοντας δηµοσιεύσει σχέδιο του παρόντος κανονισµού (2),
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις
περιοριστικές πρακτικές και τις δεσπόζουσες θέσεις,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 παρέχει στην Επιτροπή
την εξουσία να εκδίδει κανονισµούς σχετικούς µε την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 (πρώην άρθρο 85
παράγραφος 3) της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες
συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1 και αφορούν την εξειδίκευση, περιλαµβανοµένων
συµφωνιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξή της.

(6)

Για την εφαρµογή, µε έκδοση κανονισµού, του άρθρου 81
παράγραφος 3, δεν είναι αναγκαίο να οριστούν ρητά εκείνες
οι συµφωνίες που δύνανται να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1. Κατά την ατοµική
αξιολόγηση των συµφωνιών σύµφωνα µε το άρθρο 81
παράγραφος 1, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες παράµετροι, και ιδιαίτερα η δοµή της συγκεκριµένης αγοράς.

(2)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 417/85, της
19ης ∆εκεµβρίου 1984, σχετικά µε την εφαρµογή του
άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες
συµφωνιών εξειδίκευση (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) 2236/97 (4). Η ισχύς του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 417/85 λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2000.

(7)

Το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία θα πρέπει να
περιοριστεί στις συµφωνίες εκείνες για τις οποίες µπορεί να
θεωρηθεί µε επαρκή βαθµό βεβαιότητας ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3.

(8)

Οι συµφωνίες εξειδίκευσης της παραγωγής συντελούν
γενικά στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των
προϊόντων, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις µπορούν,
συγκεντρώνοντας την παραγωγή τους στην κατασκευή ορισµένων προϊόντων, να λειτουργούν κατά τρόπο ορθολογικότερο και να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε καλύτερες
τιµές. Υποστηρίζεται επίσης ότι οι συµφωνίες για την εξειδίκευση στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν εν
γένει ανάλογες βελτιώσεις. Μπορεί να αναµένεται ότι υπό
καθεστώς πραγµατικού ανταγωνισµού θα εξασφαλίζεται
στους καταναλωτές δίκαιο τµήµα του ευεργετήµατος που
προκύπτει.

(9)

Τα πλεονεκτήµατα αυτά προκύπτουν επίσης από συµφωνίες
εξειδίκευσης βάσει των οποίων καθένας από τους µετέχοντες
παραιτείται χάριν του άλλου από την κατασκευή ορισµένων
προϊόντων ή την παροχή ορισµένων υπηρεσιών («µονοµερής
εξειδίκευση»), από συµφωνίες στις οποίες κάθε µετέχων
εγκαταλείπει την κατασκευή ορισµένων προϊόντων ή την
παροχή ορισµένων υπηρεσιών χάριν άλλου µετέχοντος
(«αµοιβαία εξειδίκευση») και από συµφωνίες στις οποίες οι
µετέχοντες αναλαµβάνουν να κατασκευάζουν από κοινού
ορισµένα προϊόντα ή να προµηθεύουν ορισµένες υπηρεσίες
(«κοινή παραγωγή»).

Ο νέος κανονισµός θα πρέπει να καλύπτει συγχρόνως δύο
ανάγκες οι οποίες είναι η διασφάλιση της ουσιαστικής προστασίας του ανταγωνισµού και η παροχή επαρκούς ασφάλειας δικαίου στις επιχειρήσεις. Κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
ανάγκη απλούστευσης της διοικητικής εποπτείας και του
νοµοθετικού πλαισίου στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Όταν
η ανταγωνιστική ισχύς των µερών δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο επίπεδο, µπορεί, κατά κανόνα, για την εφαρµογή
του άρθρου 81 παράγραφος 3, να θεωρηθεί ως δεδοµένο
ότι οι θετικές συνέπειες των συµφωνιών εξειδίκευσης υπερκερούν τις όποιες αρνητικές συνέπειες για τον ανταγωνισµό.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 ορίζει ότι ο απαλλακτικός κανονισµός της Επιτροπής πρέπει να καθορίζει τις κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών στις οποίες εφαρµόζεται, να προσδιορίζει τους περιορισµούς ή τις διατάξεις που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
C
L
L

285 της 29.12.1971, σ. 46.
118 της 27.4.2000, σ. 3.
53 της 22.2.1985, σ. 1.
306 της 11.11.1997, σ. 12.

L 304/4
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

EL
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∆εδοµένου ότι οι συµφωνίες µονοµερούς εξειδίκευσης
µεταξύ µη ανταγωνιστών ενδέχεται να τύχουν της απαλλαγής κατά κατηγορία που προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου
1999, για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της
συνθήκης σε κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών (1), η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σε συµφωνίες µονοµερούς εξειδίκευσης θα πρέπει να
περιοριστεί σε συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστών.

(16)

Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου οι συµφωνίες πληρούν τις
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού, αλλά έχουν αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3, η
Επιτροπή µπορεί να άρει το ευεργέτηµα της απαλλαγής
κατά κατηγορία.

(17)

Για να διευκολυνθεί η σύναψη συµφωνιών εξειδίκευσης που
µπορεί να έχουν επιπτώσεις στη διάρθρωση των επιχειρήσεων που µετέχουν σ’ αυτές, η διάρκεια ισχύος του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να είναι δεκαετής.

Όλες οι άλλες συµφωνίες οι οποίες συνήφθησαν µεταξύ
επιχειρήσεων και αναφέρονται στους όρους µε τους οποίους
ειδικεύονται στην παραγωγή αγαθών ή/και υπηρεσιών θα
πρέπει να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω
κανονισµού. Η απαλλαγή κατά κατηγορία πρέπει επίσης να
εφαρµόζεται σε διατάξεις που περιέχονται σε συµφωνίες
εξειδίκευσης που δεν αποτελούν µεν πρωταρχικό αντικείµενο
παρόµοιων συµφωνιών, αλλά σχετίζονται άµεσα µε την
εφαρµογή τους και είναι αναγκαίες γι’ αυτήν, καθώς και σε
ορισµένους συναφείς διακανονισµούς αγοράς και εµπορίας.

(18)

Ο παρών κανονισµός δεν προδικάζει τυχόν εφαρµογή του
άρθρου 82 της συνθήκης.

(19)

Σύµφωνα µε την αρχή της υπεροχής του κοινοτικού
δικαίου, τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει εθνικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού δεν µπορούν να θίγουν την οµοιόµορφη εφαρµογή στην κοινή αγορά των κοινοτικών κανόνων
ανταγωνισµού, καθώς και την αποτελεσµατικότητα των
θεσπισθέντων για την εφαρµογή τους µέτρων, συµπεριλαµβανοµένου του παρόντος κανονισµού,

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα ευεργετήµατα της εξειδίκευσης θα συγκεκριµενοποιούνται χωρίς ένας από τους
συµβαλλόµενους να εγκαταλείπει την αγορά όσον αφορά τα
επόµενα στάδια της παραγωγής, οι συµφωνίες µονοµερούς
και αµοιβαίας εξειδίκευσης θα πρέπει να καλύπτονται από
τον παρόντα κανονισµό µόνον εφόσον προβλέπουν υποχρεώσεις προµήθειας και αγοράς. Οι εν λόγω υποχρεώσεις
ενδέχεται να έχουν αποκλειστικό χαρακτήρα, χωρίς αυτό να
είναι αναγκαίο.
Μπορεί να θεωρηθεί δεδοµένο ότι, εφόσον το µερίδιο της
µετέχουσας επιχείρησης στην αγορά αναφοράς δεν υπερβαίνει το 20 %, οι συµφωνίες εξειδίκευσης όπως ορίζονται στον
παρόντα κανονισµό συνεπάγονται, κατά κανόνα, οικονοµικά
οφέλη υπό µορφή οικονοµιών κλίµακας ή φάσµατος
προϊόντων ή καλύτερων τεχνολογιών παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο τµήµα
από το όφελος που προκύπτει.
Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να απαλλάσσει συµφωνίες οι οποίες περιλαµβάνουν περιορισµούς που δεν είναι
απαραίτητοι για την επίτευξη των θετικών αποτελεσµάτων
που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Καταρχάς, ορισµένοι σοβαρά
επιζήµιοι περιορισµοί για τον ανταγωνισµό, που αφορούν
την εφαρµογή προσυµφωνηµένων τιµών που χρεώνονται σε
τρίτους, περιορισµοί επί του όγκου παραγωγής ή πωλήσεων
και καταµερισµό των αγορών ή της πελατείας θα πρέπει να
αποκλειστούν από το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά
κατηγορία που εισάγεται µε τον παρόντα κανονισµό, ανεξάρτητα από το µερίδιο αγοράς των σχετικών επιχειρήσεων.
Ο περιορισµός του µεριδίου αγοράς, η µη απαλλαγή ορισµένων συµφωνιών και όροι που προβλέπονται από τον
παρόντα κανονισµό εξασφαλίζουν κατά κανόνα ότι οι
συµφωνίες στις οποίες εφαρµόζεται η απαλλαγή κατά κατηγορία δεν επιτρέπουν στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να
καταργήσουν τον ανταγωνισµό για σηµαντικό µέρος των εν
λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.

(1) ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ. 21.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Απαλλαγή
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης και
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, το
άρθρο 81 παράγραφος 1 κηρύσσεται µη εφαρµοστέο στις ακόλουθες συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων
επιχειρήσεων (εφεξής «τα µέρη») και αφορούν τους όρους υπό τους
οποίους οι επιχειρήσεις αυτές ειδικεύονται στην παραγωγή
προϊόντων (εφεξής «συµφωνίες εξειδίκευσης»):
α) συµφωνίες µονοµερούς εξειδίκευσης δυνάµει των οποίων το ένα
µέρος δέχεται να διακόψει την παραγωγή ορισµένων προϊόντων
ή να παραιτηθεί από αυτήν και να τα προµηθεύεται από ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις, ενώ οι ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παράγουν και να προµηθεύουν τα
εν λόγω προϊόντα ή
β) συµφωνίες αµοιβαίας εξειδίκευσης δυνάµει των οποίων δύο ή
περισσότερα µέρη συµφωνούν αµοιβαία να διακόψουν ή να
απέχουν από την παραγωγή ορισµένων προϊόντων, τα οποία δεν
είναι όµοια και να προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά από τα
άλλα µέρη, τα οποία συµφωνούν να τα προµηθεύουν ή
γ) συµφωνίες κοινής παραγωγής δυνάµει των οποίων δύο ή περισσότερα µέρη συµφωνούν να παράγουν από κοινού ορισµένα
προϊόντα.
Η εν λόγω απαλλαγή εφαρµόζεται στο βαθµό που τέτοιου είδους
συµφωνίες εξειδίκευσης περιλαµβάνουν περιορισµούς του ανταγωνισµού που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1.
2.
Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 απαλλαγή εφαρµόζεται
επίσης όσον αφορά διατάξεις συµφωνιών εξειδίκευσης οι οποίες δεν
αποτελούν µεν πρωταρχικό αντικείµενο τέτοιων συµφωνιών αλλά
συνδέονται άµεσα µε την εφαρµογή τους και είναι αναγκαίες γι’
αυτή όπως οι συµφωνίες που αφορούν την εκχώρηση ή τη χρήση
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
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Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται, ωστόσο, σε διατάξεις που έχουν
τον ίδιο σκοπό όπως και οι περιορισµοί του ανταγωνισµού που
απαριθµούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
1. Ως «συµφωνία» νοείται συµφωνία, απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή εναρµονισµένη πρακτική.
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δύσεις ή άλλο απαραίτητο κόστος µετατροπής προκειµένου να
εισέλθουν στην οικεία αγορά ανταποκρινόµενες σε µικρή και
µόνιµη αύξηση των σχετικών τιµών (δυνητικοί ανταγωνιστές).
8. Ως «υποχρέωση αποκλειστικής προµήθειας», νοείται η υποχρέωση µη εφοδιασµού ανταγωνιζόµενων επιχειρήσεων, οι
οποίες δεν µετέχουν στη συµφωνία, µε το προϊόν στο οποίο
αναφέρεται η συµφωνία εξειδίκευσης.
9. Ως «υποχρέωση αποκλειστικής αγοράς», νοείται η υποχρέωση
αγοράς του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η συµφωνία εξειδίκευσης µόνον από τη συµβαλλόµενη επιχείρηση που συµφωνεί
να το προµηθεύει.

2. «µετέχουσες επιχειρήσεις», νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν
συνάψει την εκάστοτε συµφωνία και οι συνδεδεµένες µε αυτές
επιχειρήσεις.

Άρθρο 3
∆ιακανοντσµοί αγορών και εµπορίας

3. «Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι:
α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα µέρη της συµφωνίας
έχει, άµεσα ή έµµεσα:

Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 1 εφαρµόζεται επίσης
όταν:

i) τη δυνατότητα να ασκεί πάνω από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου ή
ii) τη δυνατότητα να διορίζει πάνω από το ήµισυ των µελών
του εποπτικού συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου
ή των οργάνων που εκπροσωπούν κατά νόµο την επιχείρηση ή
iii) το δικαίωµα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης·

α) τα µέρη αποδέχονται την υποχρέωση αποκλειστικής αγοράς
ή/και αποκλειστικής, προµήθειας στα πλαίσια συµφωνίας µονοµερούς ή αµοιβαίας εξειδίκευσης ή συµφωνίας κοινής
παραγωγής ή

β) οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν, σε επιχείρηση που είναι
µέρος της συµφωνίας, άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις
εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

β) τα µέρη δεν πωλούν ανεξάρτητα τα προϊόντα που αποτελούν το
αντικείµενο της συµφωνίας εξειδίκευσης, αλλά προβλέπουν την
κοινή διανοµή ή συµφωνούν να ορισθεί τρίτος διανοµέας σε
αποκλειστική ή µη αποκλειστική βάση στα πλαίσια συµφωνίας
κοινής παραγωγής, υπό τον όρο ότι το τρίτο µέρος δεν είναι
ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις.

γ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων επιχείρηση που αναφέρεται
στο στοιχείο β) έχει, άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις
εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·
δ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων κάποιο από τα µέρη της
συµφωνίας µαζί µε µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ή επί των οποίων
δύο ή περισσότερες από αυτές έχουν από κοινού τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Άρθρο 4
Ανώτατο όριο µεριδίου αγοράς
Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 1 εφαρµόζεται µε την
προϋπόθεση ότι οι µετέχουσες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν συνδυασµένο µερίδιο αγοράς το οποίο υπερβαίνει το 20 % της σχετικής
αγοράς.

ε) οι επιχειρήσεις επί των οποίων τα δικαιώµατα οι εξουσίες
που παρατίθενται στο στοιχείο α) κατέχονται από κοινού:
i) από µέρη της συµφωνίας, ή από τις αντίστοιχες συνδεδεµένες µε αυτά επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία
α) έως δ) ή
ii) από ένα ή περισσότερα µέρη της συµφωνίας, ή µία ή
περισσότερες από τις συνδεδεµένες µε αυτά επιχειρήσεις
που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), και ένα ή
περισσότερα τρίτα µέρη.

Άρθρο 5
Συµφωνίες µη καλυπτόµενες από την απαλλαγή
1.
Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 1 δεν εφαρµόζεται
για τις συµφωνίες οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή σε
συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των
µερών έχουν ως αντικείµενο:

4. Ως «προϊόν», νοείται αγαθό ή και υπηρεσία, σε τελική ή ενδιάµεση µορφή, µε εξαίρεση τις υπηρεσίες διανοµής και µίσθωσης.

α) τον καθορισµό προσυµφωνηµένων τιµών κατά την πώληση των
προϊόντων σε τρίτους·

5. Ως «παραγωγή», νοείται η κατασκευή αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης της παραγωγής µέσω υπεργολαβίας.

β) τον περιορισµό του ορίου παραγωγής ή πωλήσεων ή

6. Ως «αγορά αναφοράς», νοείται η οικεία αγορά προϊόντος και η
γεωγραφική αγορά στην οποία ανήκουν τα προϊόντα τα οποία
αποτελούν αντικείµενο µιας συµφωνίας εξειδίκευσης.
7. Ως «ανταγωνίστριες επιχειρήσεις», νοούνται επιχειρήσεις οι
οποίες δραστηριοποιούνται στην οικεία αγορά (πραγµατικοί
ανταγωνιστές) ή επιχειρήσεις οι οποίες θα αναλάµβαναν, µε
ρεαλιστικό σχεδιασµό, τις απαραίτητες συµπληρωµατικές επεν-

γ) τον καταµερισµό των αγορών ή της πελατείας.
2.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε:

α) διατάξεις που αφορούν τη συµφωνηθείσα ποσότητα προϊόντων
στα πλαίσια συµφωνιών µονοµερούς ή αµοιβαίας εξειδίκευσης,
ή τον καθορισµό της παραγωγικής ικανότητας και του όγκου
παραγωγής της κοινής επιχείρησης παραγωγής στα πλαίσια
συµφωνίας κοινής παραγωγής·
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β) τον προσδιορισµό στόχων για τις πωλήσεις και τον καθορισµό,
από µια κοινή επιχείρηση παραγωγής, των τιµών οι οποίες
εφαρµόζονται έναντι των άµεσων πελατών της δυνάµει του
άρθρου 3, στοιχείο β).
Άρθρο 6
Εφαρµογή του ανωτάτου ορίου µεριδίου αγοράς
1.
Για την εφαρµογή του περιορισµού που προβλέπεται στο
άρθρο 4 για το µερίδιο αγοράς εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση την αξία των
πωλήσεων στην αγορά· εάν δεν υπάρχουν στοιχεία για την αξία
των πωλήσεων στην αγορά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν
εκτιµήσεις που βασίζονται σε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες της
αγοράς, συµπεριλαµβανοµένου του όγκου των πωλήσεων στην
αγορά, για να καθοριστεί το µερίδιο αγοράς της εν λόγω
επιχείρησης·
β) το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται βάσει στοιχείων που αφορούν
το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος·
γ) το µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 σηµείο 3 στοιχείο ε) κατανέµεται ισοµερώς σε
κάθε επιχείρηση που διαθέτει τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που
αναγράφονται στο άρθρο 2 σηµείο 3 στοιχείο α).
2.
Εάν το µερίδιο αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 4 δεν
υπερβαίνει αρχικά το 20 %, αλλά αργότερα υπερβαίνει το όριο
αυτό όχι όµως το 25 %, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο
1 εξακολουθεί να ισχύει για διάστηµα δύο συναπτών ηµερολογιακών ετών µετά το έτος κατά το οποίο σηµειώθηκε για πρώτη
φορά η υπέρβαση του ορίου του 20 %.
3.
Εάν το µερίδιο αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεν
υπερβαίνει αρχικά το 20 %, αλλά αργότερα υπερβαίνει το 25 %, η
απαλλαγή του άρθρου 1 εξακολουθεί να ισχύει για ένα ηµερολογιακό έτος µετά το έτος κατά το οποίο σηµειώθηκε για πρώτη
φορά η υπέρβαση του ορίου του 25 %.
4.
Ο συνδυασµός του ευεργετήµατος των παραγράφων 2 και 3
δεν µπορεί να υπερβαίνει περίοδο δύο ηµερολογιακών ετών.

5.12.2000
Άρθρο 7
Ανάκληση

Η Επιτροπή δύναται να άρει το ευεργέτηµα της εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2821/71, εφόσον, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν
αιτήσεως κράτους µέλους ή φυσικού ή νοµικού προσώπου που
επικαλείται έννοµο συµφέρον, διαπιστώσει, σε συγκεκριµένη
περίπτωση, ότι µια συµφωνία στην οποία εφαρµόζεται η απαλλαγή
που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγει εντούτοις αποτελέσµατα
ασυµβίβαστα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο
81 παράγραφος 3 της συνθήκης, ιδίως οσάκις:
α) η συµφωνία δεν αποδίδει αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα όσον
αφορά την ορθολογική οργάνωση ή δεν εξασφαλίζει στους
καταναλωτές δίκαιο τµήµα από το όφελος που προκύπτει ή
β) τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείµενο της εξειδίκευσης δεν
αποτελούν στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα της αντικείµενο πραγµατικού ανταγωνισµού από όµοια προϊόντα ή προϊόντα τα οποία οι καταναλωτές θεωρούν οµοειδή λόγω των
χαρακτηριστικών τους, της τιµής τους και της χρήσης για την
οποία προορίζονται.
Άρθρο 8
Μεταβατική περίοδος
Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 της
συνθήκης δεν εφαρµόζεται κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανοναρίου 2001 έως τις 30 Ιουνίου 2002 σε σχέση µε συµφωνίες
οι οποίες ισχύουν ήδη στις 31 ∆εκεµβρίου 2000 και οι οποίες δεν
πληρούν µεν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του παρόντος
κανονισµού, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 417/85.
Άρθρο 9
∆ιάρκετα ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2001.
Η ισχύς του λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2010.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής

5.12.2000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2659/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Νοεµβρίου 2000
σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών
έρευνας και ανάπτυξης
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

βανοµένου αυτού, κατά κανόνα δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης.
Εντούτοις, σε ορισµένες περιπτώσεις µια συµφωνία αυτής
της µορφής ενδέχεται να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 81 παράγραφος 1, οπότε πρέπει να περιλαµβάνεται
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Τούτο
ισχύει επί παραδείγµατι όταν τα µέρη συµφωνούν να µην
υλοποιήσουν άλλη έρευνα και ανάπτυξη στον ίδιο τοµέα,
αποποιούµενα µε τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα έναντι των υπολοίπων
µερών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1971, περί της εφαρµογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και
εναρµονισµένων πρακτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε
την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της
Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Έχοντας δηµοσιεύσει σχέδιο του παρόντος κανονισµού (2),

(4)

Εφαρµόζοντας τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71, η Επιτροπή εξέδωσε µεταξύ άλλων τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
418/85, της 19ης ∆εκεµβρίου 1984, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε
κατηγορίες συµφωνιών έρευνας και ανάπτυξης (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2236/
97 (6). Η ισχύς του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 418/85 λήγει
στις 31 ∆εκεµβρίου 2000.

(5)

Ο νέος κανονισµός πρέπει να καλύπτει συγχρόνως δύο ανάγκες, οι οποίες είναι η διασφάλιση της ουσιαστικής προστασίας του ανταγωνισµού και η παροχή επαρκούς ασφάλειας
δικαίου στις επιχειρήσεις. Κατά την προσπάθεια επίτευξης
των στόχων αυτών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη
απλούστευσης της διοικητικής εποπτείας και του νοµοθετικού πλαισίου στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Όταν η
ανταγωνιστική ισχύς των µερών δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο επίπεδο, µπορεί κατά κανόνα να θεωρηθεί ως δεδοµένο, για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3, ότι
οι θετικές συνέπειες των συµφωνιών έρευνας και ανάπτυξης
υπερκερούν τις όποιες αρνητικές συνέπειες για τον ανταγωνισµό.

(6)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 ορίζει ότι ο απαλλακτικός κανονισµός της Επιτροπής πρέπει να καθορίζει τις κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών στις οποίες εφαρµόζεται, να προσδιορίζει τους περιορισµούς ή τις διατάξεις που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να
περιέχονται στις συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες
πρακτικές και να προσδιορίζει τις διατάξεις που πρέπει να
περιέχονται στις συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες
πρακτικές ή τις λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

(7)

Ενδείκνυται να µην ακολουθείται πλέον η τακτική της απαρίθµησης των απαλλασσόµενων διατάξεων αλλά να δίδεται
µεγαλύτερη έµφαση στον καθορισµό των κατηγοριών
συµφωνιών που απαλλάσσονται µέχρι ένα συγκεκριµένο επίπεδο ανταγωνιστικής ισχύος και στον προσδιορισµό των

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις
περιοριστικές πρακτικές και τις δεσπόζουσες θέσεις,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 παρέχει στην Επιτροπή
την εξουσία να εκδίδει κανονισµούς σχετικούς µε την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 (πρώην άρθρο 85
παράγραφος 3) της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες
συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1 και αφορούν την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ή
διαδικασιών µέχρι το στάδιο της βιοµηχανικής εφαρµογής,
καθώς και την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων, περιλαµβανοµένων των διατάξεων περί δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας.

(1)

Το άρθρο 163 παράγραφος 2 της συνθήκης καλεί την
Κοινότητα να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, στην ενασχόλησή τους µε την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
υψηλής ποιότητας και να ενισχύει τις προσπάθειες που
καταβάλλουν για τη µεταξύ τους συνεργασία. Σύµφωνα µε
την απόφαση 1999/65/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τους κανόνες συµµετοχής
επιχειρήσεων, κέντρων ερευνών και πανεπιστηµίων και τους
κανόνες διάδοσης των αποτελεσµάτων της έρευνας για την
υλοποίηση του πέµπτου προγράµµατος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998-2002) (3) και µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 996/1999 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου
1999, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής της
απόφασης 1999/65/ΕΚ (4) οι έµµεσες δράσεις έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) που χρηµατοδοτούνται βάσει
του πέµπτου προγράµµατος-πλαισίου της Κοινότητας πρέπει
υποχρεωτικά να υλοποιούνται από περισσότερους συµµετέχοντες.

(2)

Οι συµφωνίες για την από κοινού διεξαγωγή έρευνας ή την
από κοινού ανάπτυξη των αποτελεσµάτων έρευνας, µέχρι το
στάδιο της βιοµηχανικής εφαρµογής αλλά µη συµπεριλαµ-

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
C
L
L

285 της 29.12.1971, σ. 46.
118 της 27.4.2000, σ. 3.
26 της 1.2.1999, σ. 46.
122 της 12.5.1999, σ. 9.

(5) ΕΕ L 53 της 22.2.1985, σ. 5.
(6) ΕΕ L 306 της 11.11.1997, σ. 12.
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περιορισµών και των διατάξεων που δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνονται σε τέτοιου είδους συµφωνίες. Η τακτική αυτή
συµβαδίζει µε µια οικονοµοκεντρική προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας αξιολογούνται οι συνέπειες της εκάστοτε
συµφωνίας για την αγορά αναφοράς.
(8)

Για την εφαρµογή, µε έκδοση κανονισµού, του άρθρου 81
παράγραφος 3, δεν είναι αναγκαίο να οριστούν ρητά εκείνες
οι κάθετες συµφωνίες που δύνανται να εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1. Κατά την ατοµική αξιολόγηση των συµφωνιών σύµφωνα µε το άρθρο 81
παράγραφος 1, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες παράµετροι, και ιδιαίτερα η δοµή της συγκεκριµένης αγοράς.

(9)

Το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία πρέπει να
περιοριστεί στις συµφωνίες εκείνες για τις οποίες µπορεί να
θεωρηθεί µε επαρκή βαθµό βεβαιότητας ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3.

(10)

Η συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς
και της εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων προάγει εν γένει
την τεχνική και οικονοµική πρόοδο, διότι ενισχύει τη διάδοση τεχνογνωσίας µεταξύ των συµµετεχόντων και αποτρέπει τη διεξαγωγή περιττών εργασιών έρευνας και ανάπτυξης,
αλλά και διότι δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για νέα επιτεύγµατα µέσω της ανταλλαγής συµπληρωµατικής τεχνογνωσίας
και συντελεί στον εξορθολογισµό της παραγωγής των
προϊόντων ή της εφαρµογής των διαδικασιών που αποτελούν καρπό της έρευνας και ανάπτυξης.

(11)

Η από κοινού εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων µπορεί να
θεωρηθεί ως φυσικό επακόλουθο της από κοινού έρευνας
και ανάπτυξης. Είναι δυνατό να προσλαµβάνει διάφορες
µορφές, όπως είναι η παραγωγή, η εκµετάλλευση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που συντελούν σηµαντικά σε
τεχνική ή οικονοµική πρόοδο, καθώς και η εµπορία νέων
προϊόντων.

(12)

Γίνεται δεκτό ότι οι καταναλωτές ωφελούνται σε γενικές
γραµµές από την αύξηση του όγκου και της αποτελεσµατικότητας της έρευνας και ανάπτυξης, µέσω της εισαγωγής
στην αγορά νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών και
µέσω της µείωσης των τιµών συνεπεία νέων ή βελτιωµένων
διαδικασιών.

(13)

Προκειµένου να επιτευχθούν τα οφέλη και οι στόχοι της
κοινής έρευνας και ανάπτυξης, ενδείκνυται η εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού και στις διατάξεις οι οποίες δεν αποτελούν µεν πρωταρχικό αντικείµενο τέτοιων συµφωνιών
αλλά συνδέονται άµεσα µε αυτές και είναι απαραίτητες για
την εφαρµογή τους.

(14)

Προκειµένου να δικαιολογούνται οι απαλλαγές, η κοινή
εκµετάλλευση είναι σκόπιµο να αφορά προϊόντα ή διαδικασίες για τα οποία έχει καθοριστική σηµασία η αξιοποίηση
των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης, τα µέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
αξιοποιούν τα αποτελέσµατα που τους ενδιαφέρουν. Εντούτοις, οσάκις πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα ή επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
µε τη µορφή εµπορικών υπηρεσιών µετέχουν σε εργασίες
έρευνας και ανάπτυξης αλλά δεν δραστηριοποιούνται συνήθως στην εκµετάλλευση αποτελεσµάτων, τα εν λόγω ιδρύµατα δύνανται να συµφωνήσουν ότι τα αποτελέσµατα της
έρευνας και ανάπτυξης θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τη
διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας. Οµοίως, µη ανταγωνιστές
µπορούν να συµφωνήσουν να περιορίσουν το δικαίωµα
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εκµετάλλευσης σε ένα ή περισσότερα πεδία εφαρµογής προκειµένου να διευκολύνουν τη συνεργασία µεταξύ µερών µε
συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά.
(15)

Η απαλλαγή που γίνεται δεκτή βάσει του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να καλύπτει αποκλειστικά και µόνο συµφωνίες έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες δεν παρέχουν στις
µετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξαλείφουν τον
ανταγωνισµό σε σηµαντικό τµήµα της αγοράς των οικείων
προϊόντων ή υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι
η παρούσα απαλλαγή κατά κατηγορία δεν καλύπτει τις
συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστών οι οποίοι, στην αγορά των
προϊόντων ή υπηρεσιών που επιδέχονται βελτίωση ή αντικατάσταση χάρη στα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας και ανάπτυξης, κατέχουν από κοινού µερίδιο το οποίο
υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο όριο κατά το χρόνο σύναψης
της συµφωνίας.

(16)

Προκειµένου να διασφαλισθεί η διατήρηση συνθηκών ουσιαστικού ανταγωνισµού κατά την από κοινού εκµετάλλευση
των αποτελεσµάτων, πρέπει να προβλεφθεί ότι η απαλλαγή
κατά κατηγορία παύει να ισχύει σε περίπτωση που καταστεί
υπερβολικά υψηλό το άθροισµα των µεριδίων που τα µέρη
κατέχουν στην αγορά των προϊόντων που αποτελούν καρπό
της από κοινού έρευνας και ανάπτυξης. Η απαλλαγή πρέπει
να εξακολουθεί να ισχύει, ανεξάρτητα από το ύψος των
µεριδίων αγοράς των µερών, για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα µετά την έναρξη της από κοινού εκµετάλλευσης,
ούτως ώστε να υπάρξει χρόνος για τη σταθεροποίηση των
µεριδίων αγοράς των µερών, ιδίως µετά την εισαγωγή στην
αγορά ενός εντελώς νέου προϊόντος, αλλά και για να διασφαλισθεί µια ελάχιστη χρονική περίοδος απόδοσης των
σχετικών επενδύσεων.

(17)

Ο παρών κανονισµός είναι σκόπιµο να µην απαλλάσσει
συµφωνίες που περιέχουν περιορισµούς οι οποίοι δεν είναι
απολύτως αναγκαίοι για την επίτευξη των θετικών συνεπειών
που µνηµονεύονται ανωτέρω. Καταρχήν, το ευεργέτηµα της
απαλλαγής κατά κατηγορία που θεσπίζεται µε τον παρόντα
κανονισµό δεν θα πρέπει να ισχύει για ορισµένες σοβαρές
µορφές περιορισµού του ανταγωνισµού (περιορισµοί της
ελευθερίας των µερών να υλοποιούν έρευνα και ανάπτυξη σε
κάποιον τοµέα που δεν σχετίζεται µε την εκάστοτε συµφωνία, εφαρµογή προσυµφωνηµένων τιµών σε τρίτα µέρη,
περιορισµοί επί του όγκου παραγωγής ή των πωλήσεων,
καταµερισµός των αγορών ή της πελατείας και περιορισµοί
της ελευθερίας πραγµατοποίησης παθητικών πωλήσεων όσον
αφορά τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας σε γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν αποκλειστική
επικράτεια άλλων µερών), χωρίς να έχει σηµασία το ύψος
του µεριδίου αγοράς των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων.

(18)

Ο περιορισµός του µεριδίου αγοράς, η µη απαλλαγή ορισµένων συµφωνιών και όροι που προβλέπονται από τον
παρόντα κανονισµό εξασφαλίζουν κατά κανόνα ότι οι
συµφωνίες στις οποίες εφαρµόζεται η απαλλαγή κατά κατηγορία δεν επιτρέπουν στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να
καταργήσουν τον ανταγωνισµό για σηµαντικό µέρος των εν
λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.

(19)

Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου οι συµφωνίες πληρούν τις
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού αλλά έχουν αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3, η
Επιτροπή µπορεί να άρει το ευεργέτηµα της απαλλαγής
κατά κατηγορία.

5.12.2000
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Οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων που δεν είναι ανταγωνιστές παραγωγοί προϊόντων που επιδέχονται βελτίωση ή αντικατάσταση χάρη στα αποτελέσµατα της εκάστοτε έρευνας
και ανάπτυξης δεν εµποδίζουν την ανάπτυξη ουσιαστικού
ανταγωνισµού στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης παρά
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό, ενδείκνυται να προβλεφθεί η δυνατότητα παραχώρησης του ευεργετήµατος της απαλλαγής κατά κατηγορία για τέτοιου
είδους συµφωνίες ανεξαρτήτως του µεριδίου αγοράς και να
ρυθµισθεί το θέµα των σχετικών εξαιρετικών περιπτώσεων µε
την πρόβλεψη της ανάκλησης του ευεργετήµατος.
Επειδή οι συµφωνίες έρευνας και ανάπτυξης έχουν συχνά
µακροχρόνιο χαρακτήρα, ιδιαίτερα οσάκις η συνεργασία
εκτείνεται και στην εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων, η
διάρκεια ισχύος του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να
είναι δεκαετής.

(22)

Ο παρών κανονισµός δεν προδικάζει τυχόν εφαρµογή του
άρθρου 82 της συνθήκης.

(23)

Σύµφωνα µε την αρχή της υπεροχής του κοινοτικού
δικαίου, τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει εθνικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού δεν µπορούν να θίγουν την οµοιόµορφη εφαρµογή στην κοινή αγορά των κοινοτικών κανόνων
ανταγωνισµού, καθώς και την αποτελεσµατικότητα των
θεσπισθέντων για την εφαρµογή τους µέτρων, συµπεριλαµβανοµένου του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Απαλλαγή
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης και
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, το
άρθρο 81 παράγραφος 1 κηρύσσεται µη εφαρµοστέο σε συµφωνίες
οι οποίες συνάπτονται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων
(εφεξής «τα µέρη») και αφορούν τους όρους υπό τους οποίους οι
εν λόγω επιχειρήσεις πρόκειται να ασχοληθούν µε τα ακόλουθα:
α) από κοινού έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ή διαδικασιών και
από κοινού εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης έρευνας και ανάπτυξης·
β) από κοινού εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων ή διαδικασιών που έχουν διεξαχθεί από κοινού βάσει προγενέστερης συµφωνίας µεταξύ των ιδίων µερών ή
γ) από κοινού έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ή διαδικασιών, µη
συµπεριλαµβανοµένης της από κοινού εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων.
Η εν λόγω απαλλαγή εφαρµόζεται στο βαθµό που τέτοιου είδους
συµφωνίες (εφεξής «συµφωνίες έρευνας και ανάπτυξης») περιλαµβάνουν περιορισµούς του ανταγωνισµού οι οποίοι εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1.
2.
Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 απαλλαγή εφαρµόζεται
επίσης όσον αφορά διατάξεις συµφωνιών έρευνας και ανάπτυξης οι
οποίες δεν αποτελούν µεν πρωταρχικό αντικείµενο τέτοιων συµφωνιών αλλά συνδέονται άµεσα µε την εφαρµογή τους και είναι
αναγκαίες γι’ αυτή, όπως είναι π.χ. η υποχρέωση µη διεξαγωγής,
αυτόνοµα ή από κοινού µε τρίτους, έρευνας και ανάπτυξης στον
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τοµέα στον οποίον αναφέρεται η συµφωνία ή σε άλλον παραπλήσιο
τοµέα κατά τη διάρκεια εφαρµογής της συµφωνίας.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται, ωστόσο, για τις διατάξεις που
έχουν το ίδιο αντικείµενο ή το ίδιο αποτέλεσµα όπως και οι
περιορισµοί του ανταγωνισµού που απαριθµούνται στο άρθρο 5
παράγραφος 1.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
1. Ως «συµφωνία», νοείται συµφωνία, απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή κοινή πρακτική.
2. Ως «µετέχουσες επιχειρήσεις», νοούνται οι επιχειρήσεις που
µετέχουν σε συµφωνία έρευνας και ανάπτυξης και οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις του.
3. Συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι:
α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα µέρη της συµφωνίας
έρευνας και ανάπτυξης έχει, άµεσα ή έµµεσα:
i) τη δυνατότητα να ασκεί πάνω από το ήµισυ των
δικαιωµάτων ψήφου ή
ii) τη δυνατότητα να διορίζει πάνω από το ήµισυ των
µελών του εποπτικού συµβουλίου, του διοικητικού
συµβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν κατά
νόµο την επιχείρηση ή
iii) το δικαίωµα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης·
β) οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν, σε επιχείρηση που είναι
µέρος της συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης, άµεσα ή
έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο
στοιχείο α)·
γ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων επιχείρηση που αναφέρεται
στο στοιχείο β) έχει, άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις
εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·
δ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων κάποιο από τα µέρη της
συµφωνίας µαζί µε µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ή επί των οποίων
δύο ή περισσότερες από αυτές έχουν από κοινού τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
ε) οι επιχειρήσεις επί των οποίων τα δικαιώµατα ή οι εξουσίες
που παρατίθενται στο στοιχείο α) κατέχονται από κοινού:
i) από µέρη της συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης, ή από
τις αντίστοιχες συνδεδεµένες µε αυτά επιχειρήσεις που
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) ή
ii) από ένα ή περισσότερα µέρη της συµφωνίας έρευνας και
ανάπτυξης, ή µία ή περισσότερες από τις συνδεδεµένες
µε αυτά επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α)
έως δ), και ένα ή περισσότερα τρίτα µέρη.
4. Ως «έρευνα και ανάπτυξη», νοούνται η απόκτηση τεχνογνωσίας
επί προϊόντων ή διαδικασιών και η διεξαγωγή θεωρητικής
ανάλυσης, συστηµατικής µελέτης ή πειραµάτων, περιλαµβανοµένης της πειραµατικής παραγωγής, η τεχνική δοκιµή
προϊόντων ή διαδικασιών, η δηµιουργία των αναγκαίων εγκαταστάσεων και η κατοχύρωση των αποτελεσµάτων µε δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
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5. Ως «προϊόν», νοείται αγαθό ή και υπηρεσία, περιλαµβανοµένων
τόσο των ενδιάµεσων αγαθών ή και υπηρεσιών και των τελικών
αγαθών ή και υπηρεσιών.
6. Ως «διαδικασία που αποτελεί αντικείµενο της συµφωνίας»,
νοείται κάθε τεχνολογία ή διαδικασία που αποτελεί καρπό της
από κοινού έρευνας και ανάπτυξης.
7. Ως «προϊόν που αποτελεί αντικείµενο της συµφωνίας», νοείται
κάθε προϊόν που αποτελεί καρπό της από κοινού έρευνας και
ανάπτυξης ή που παράγεται ή παρέχεται µε εφαρµογή των
διαδικασιών που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας.
8. Ως «εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων», νοούνται η παραγωγή
ή διανοµή των προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της
συµφωνίας ή η εφαρµογή των διαδικασιών που αποτελούν
αντικείµενο της συµφωνίας ή η εκχώρηση ή παροχή άδειας για
την άσκηση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή η παροχή
τεχνογνωσίας απαραίτητης για τη συγκεκριµένη παραγωγή ή
εφαρµογή.
9. Ο όρος «δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας» καλύπτει τα
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώµατα.
10. Ως «τεχνογνωσία», νοείται σύνολο πληροφοριών πρακτικής
φύσεως, µη κατοχυρωµένων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, έχουν
προκύψει εµπειρικώς και από δοκιµές και οι οποίες είναι
απόρρητες, ουσιαστικής σηµασίας και εξατοµικευµένες. Εν
προκειµένω, ο όρος απόρρητες σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία δεν
είναι ευρύτερα γνωστή, ούτε προσιτή µε ευκολία· ο όρος
«ουσιαστικής σηµασίας» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία περιλαµβάνει πληροφορίες αναγκαίες για την παραγωγή των
προϊόντων ή την εφαρµογή των µεθόδων που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας· ο όρος εξατοµικευµένες σηµαίνει ότι η
τεχνογνωσία πρέπει να περιγράφεται µε τη δέουσα πληρότητα,
ούτως ώστε να είναι δυνατό να εξακριβωθεί κατά πόσον είναι
πράγµατι απόρρητη και ουσιαστικής σηµασίας.
11. Η διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης ή η εκµετάλλευση των
αποτελεσµάτων αυτής γίνεται «από κοινού» εφόσον οι σχετικές
εργασίες:
α) εκτελούνται από κοινό κλιµάκιο, φορέα ή επιχείρηση·
β) ανατίθενται από κοινού σε κάποιον τρίτο ή
γ) επιµερίζονται µεταξύ των συµβαλλοµένων στο πλαίσιο εξειδίκευσης της έρευνας, της ανάπτυξης, παραγωγής ή διανοµής.
12. Ως «ανταγωνίστριες επιχειρήσεις», νοούνται επιχειρήσεις που
ήδη παράγουν ή θα µπορούσαν να παράγουν προϊόντα επιδεχόµενα βελτίωση ή αντικατάσταση από τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης (πραγµατικοί ανταγωνιστές),
ή επιχειρήσεις οι οποίες θα αναλάµβαναν, µε ρεαλιστικό σχεδιασµό, τις απαραίτητες συµπληρωµατικές επενδύσεις ή άλλο
απαραίτητο κόστος µετατροπής προκειµένου να προµηθεύσουν παρόµοιο προϊόν ανταποκρινόµενες σε µικρή και µόνιµη
αύξηση των σχετικών τιµών (εν δυνάµει ανταγωνιστές).
13. Ως «σχετική αγορά για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας», νοείται ως η αγορά προϊόντων και η
γεωγραφική αγορά που καλύπτει τη συµφωνία.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις απαλλαγής
1.
Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 1 εφαρµόζεται
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5.
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2.
Τα αποτελέσµατα της κοινής έρευνας και ανάπτυξης πρέπει
να είναι προσιτά σε όλα τα µέρη για περαιτέρω έρευνα ή εκµετάλλευση. Εντούτοις, τα ερευνητικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ή οι
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης µε τη
µορφή εµπορικών υπηρεσιών και δραστηριοποιούνται, συνήθως,
στην εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων δύνανται να συµφωνούν
ότι θα χρησιµοποιήσουν τα αποτελέσµατα αποκλειστικά και µόνο
για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας.
3.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οσάκις η συµφωνία
έρευνας και ανάπτυξης προβλέπει µόνο την από κοινού διεξαγωγή
έρευνας και ανάπτυξης, κάθε συµβαλλόµενο µέρος πρέπει να είναι
ελεύθερο να εκµεταλλευθεί ανεξάρτητα τα αποτελέσµατα της από
κοινού έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και κάθε προϋπάρχουσα και
αναγκαία προς τούτο τεχνογνωσία. Το εν λόγω δικαίωµα εκµετάλλευσης µπορεί να περιοριστεί σε ένα ή περισσότερα τεχνικά πεδία
εφαρµογής, όπου τα µέρη δεν είναι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις τη
στιγµή σύναψης της συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης.
4.
Η τυχόν από κοινού εκµετάλλευση πρέπει να αφορά αποτελέσµατα που καλύπτονται από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας ή
αποτελούν τεχνογνωσία, τα οποία συντελούν σηµαντικά σε τεχνική
ή οικονοµική πρόοδο, και τα αποτελέσµατα πρέπει να έχουν αποφασιστική σηµασία για την παραγωγή των προϊόντων ή την εφαρµογή των διαδικασιών που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας.
5.
Οι επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει την παραγωγή ενός
προϊόντος στο πλαίσιο εξειδίκευσης της παραγωγής πρέπει να είναι
υποχρεωµένες να εκτελούν τις παραγγελίες για την κάλυψη των
αναγκών όλων των µερών, εκτός αν η συµφωνία προβλέπει επίσης
την από κοινού διανοµή.
Άρθρο 4
Ανώτατο όριο µεριδίου αγοράς και διάρκεια απαλλαγής
1.
Όταν οι µετέχουσες επιχειρήσεις δεν είναι ανταγωνίστριες
επιχειρήσεις, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 1 εφαρµόζεται επί όσο χρόνο διαρκεί η έρευνα και ανάπτυξη. Όταν η εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων γίνεται από κοινού, η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει επί επτά έτη από τη στιγµή κατά την οποία τα
προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας διατίθενται για
πρώτη φορά προς πώληση στην κοινή αγορά.
2.
Όταν δύο ή περισσότερες από τις µετέχουσες επιχειρήσεις
είναι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, η απαλλαγή που προβλέπεται
στο άρθρο 1 εφαρµόζεται για το χρονικό διάστηµα που µνηµονεύεται στην παράγραφο 1 µόνον εφόσον κατά το χρόνο σύναψης της
συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης το συνολικό µερίδιο αγοράς των
µετεχουσών επιχειρήσεων όσον αφορά τα προϊόντα που επιδέχονται
βελτίωση ή αντικατάσταση από τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας δεν υπερβαίνει το 25 % της οικείας αγοράς.
3.
Μετά την παρέλευση της χρονικής περιόδου που προβλέπεται
στην παράγραφο 1, η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει για όσο
χρονικό διάστηµα το συνολικό µερίδιο αγοράς των µετεχουσών
επιχειρήσεων όσον αφορά τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο
της συµφωνίας δεν υπερβαίνει το 25 % της οικείας αγοράς.
Άρθρο 5
Συµφωνίες µη καλυπτόµενες από την απαλλαγή
1.
Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 1 δεν εφαρµόζεται
για τις συµφωνίες έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες, άµεσα ή
έµµεσα, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που
υπόκεινται στον έλεγχο των µερών έχουν ως αντικείµενο:
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α) τον περιορισµό της ελευθερίας των µετεχουσών επιχειρήσεων
να διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη, είτε ανεξάρτητα είτε σε
συνεργασία µε τρίτους, σε κάποιον κλάδο ο οποίος δεν συνδέεται µε εκείνον τον οποίον αφορά η έρευνα και ανάπτυξη ή,
µετά την ολοκλήρωση της έρευνας και ανάπτυξης, στον κλάδο
τον οποίον αυτή αφορούσε ή σε κάποιον συναφή κλάδο·
β) την απαγόρευση της προσβολής, µετά την ολοκλήρωση της
έρευνας και ανάπτυξης, της ισχύος δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας που τα µέρη κατέχουν στην κοινή αγορά και τα
οποία είναι σχετικά µε τη συγκεκριµένη έρευνα και ανάπτυξη ή,
µετά τη λήξη ισχύος της συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης,
της ισχύος δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που τα µέρη
κατέχουν στην κοινή αγορά και µε τα οποία κατοχυρώνονται
τα αποτελέσµατα της έρευνας και ανάπτυξης µε την επιφύλαξη
του δικαιώµατος τερµατισµού της συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης στην περίπτωση που ένα από τα µέρη προσβάλει την
ισχύ των εν λόγω δικαιωµάτων·
γ) τον περιορισµό της παραγωγής ή των πωλήσεων·
δ) την εφαρµογή προσυµφωνηµένων τιµών στην περίπτωση
πώλησης των προϊόντων της σύµβασης σε τρίτα µέρη·
ε) την επιβολή περιορισµών όσον αφορά τους πελάτες που οι
µετέχουσες επιχειρήσεις δύνανται να εξυπηρετήσουν, µετά την
παρέλευση επτά ετών από τη στιγµή κατά την οποία τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας διατίθενται για
πρώτη φορά προς πώληση στην κοινή αγορά·
στ) την απαγόρευση της πραγµατοποίησης παθητικών πωλήσεων
προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας σε περιοχές που αποτελούν αποκλειστική επικράτεια άλλων συµβαλλοµένων µερών·
ζ) την απαγόρευση της διοχέτευσης στην αγορά προϊόντων που
αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας ή της εφαρµογής ενεργού πολιτικής πωλήσεων για τα προϊόντα αυτά σε περιοχές της
κοινής αγοράς που αποτελούν αποκλειστική επικράτεια άλλων
συµβαλλοµένων µερών, µετά την παρέλευση επταετίας από τη
στιγµή κατά την οποία τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο
της συµφωνίας διατίθενται για πρώτη φορά προς πώληση στην
κοινή αγορά·
η) την επιβολή της υποχρέωσης µη χορήγησης σε τρίτους αδειών
για την παραγωγή των προϊόντων που αποτελούν αντικείµενό
της συµφωνίας ή για την εφαρµογή των διαδικασιών που
αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας, εφόσον η εκµετάλλευση
των αποτελεσµάτων της από κοινού έρευνας και ανάπτυξης
από ένα τουλάχιστον από τα συµµετέχοντα µέρη είτε δεν έχει
προβλεφθεί είτε δεν πραγµατοποιείται·
θ) την επιβολή της υποχρέωσης άρνησης εφοδιασµού χρηστών και
µεταπωλητών στην επικράτεια εκάστης µετέχουσας επιχείρησης
οι οποίοι ενδέχεται να εµπορευθούν σε άλλες περιοχές της
κοινής αγοράς τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της
συµφωνίας ή
ι) την επιβολή της υποχρέωσης όρθωσης εµποδίων στις προσπάθειες χρηστών και µεταπωλητών για την απόκτηση των
προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας από
άλλους µεταπωλητές εντός της κοινής αγοράς, και ειδικότερα
για την άσκηση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· επίσης
της υποχρέωσης λήψης µέτρων ούτως ώστε να εµποδίζονται
χρήστες και µεταπωλητές να προµηθεύονται ή να διοχετεύουν
στο εµπόριο εντός της κοινής αγοράς προϊόντα τα οποία έχουν
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νοµίµως διοχετευθεί στο εµπόριο εντός της Κοινότητας από
κάποιο άλλο µέρος ή µε τη συγκατάθεσή του.
2.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) καθορισµού στόχων για την παραγωγή, οσάκις η εκµετάλλευση
των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει την από κοινού παραγωγή των
προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας·
β) καθορισµού στόχων για τις πωλήσεις και εφαρµογής προσυµφωνηµένων τιµών έναντι των άµεσων πελατών, οσάκις η
εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει την από κοινού
διανοµή των προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας.
Άρθρο 6
Εφαρµογή του ανώτατου ορίου µεριδίου αγοράς
1.
Για την εφαρµογή του περιορισµού που προβλέπεται στο
άρθρο 4 για το µερίδιο αγοράς, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α) το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση την αξία των
πωλήσεων στην αγορά· αν δεν υπάρχουν στοιχεία για την αξία
των πωλήσεων στην αγορά, για να προσδιορισθεί το µερίδιο
αγοράς της εκάστοτε επιχείρησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν
εκτιµήσεις στηριζόµενες σε άλλα αξιόπιστα πληροφοριακά στοιχεία για την αγορά, π.χ. για τον όγκο των πωλήσεων στην
αγορά·
β) το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση τα δεδοµένα του
προηγούµενου ηµερολογιακού έτους·
γ) το µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι επιχειρήσεις για τις οποίες
γίνεται λόγος στο σηµείο 3 στοιχείο ε) του άρθρου 2 κατανέµεται ισοµερώς µεταξύ όλων των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα
δικαιώµατα ή τις εξουσίες που απαριθµούνται στο σηµείο 3
στοιχείο α) του άρθρου 2.
2.
Αν το µερίδιο αγοράς, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4
παράγραφος 3, δεν υπερβαίνει αρχικά το 25 % αλλά παρουσιάζει
στη συνέχεια άνοδο πέραν του ποσοστού αυτού χωρίς να ξεπερνά
το 30 %, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 1 εξακολουθεί
να ισχύει επί δύο συναπτά ηµερολογιακά έτη µετά το έτος κατά το
οποίο σηµειώθηκε η πρώτη υπέρβαση του 25 %.
3.
Αν το µερίδιο αγοράς, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4
παράγραφος 3, δεν υπερβαίνει αρχικά το 25 % αλλά ανέρχεται στη
συνέχεια σε επίπεδο άνω του 30 %, η απαλλαγή που προβλέπεται
στο άρθρο 1 εξακολουθεί να ισχύει επί ένα ηµερολογιακό έτος
µετά το έτος κατά το οποίο σηµειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του 30 %.
4.
Ο συνδυασµός του ευεργετήµατος των παραγράφων 2 και 3
δεν µπορεί να υπερβαίνει περίοδο δύο ηµερολογιακών ετών.
Άρθρο 7
Ανάκληση
Η Επιτροπή δύναται να άρει το ευεργέτηµα της εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71, εάν, µε δική της πρωτοβουλία ή
κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους ή φυσικού ή νοµικού προσώπου
που επικαλείται έννοµο συµφέρον, διαπιστώσει ότι σε συγκεκριµένη
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περίπτωση µια συµφωνία έρευνας και ανάπτυξης για την οποία
εφαρµόζεται η απαλλαγή του παρόντος κανονισµού παράγει εντούτοις αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε τις προβλεπόµενες στο άρθρο
81 παράγραφος 3 της συνθήκης προϋποθέσεις, ιδίως οσάκις:

ε) η ύπαρξη της συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης θα είχε ως
αποτέλεσµα να µην αναπτύσσεται ουσιαστικός ανταγωνισµός
στον κλάδο της έρευνας και ανάπτυξης σε συγκεκριµένη αγορά.

α) η ύπαρξη της συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης περιορίζει
σηµαντικά τη δυνατότητα τρίτων να διεξαγάγουν έρευνα και
ανάπτυξη στον οικείο τοµέα λόγω του περιορισµένου ερευνητικού δυναµικού που είναι διαθέσιµο αλλού·

Άρθρο 8

β) λόγω της ιδιαίτερης διάρθρωσης της προσφοράς, η ύπαρξη της
συµφωνίας περιορίζει σηµαντικά την πρόσβαση τρίτων στην
αγορά των προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας·
γ) χωρίς κάποιον λόγο που να είναι αντικειµενικά βάσιµος, τα µέρη
δεν εκµεταλλεύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας και ανάπτυξης που έχουν διεξαγάγει από κοινού·
δ) τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας δεν
αντιµετωπίζουν στο σύνολο ή σε σηµαντικό τµήµα της κοινής
αγοράς ουσιαστικό ανταγωνισµό από όµοια προϊόντα ή από
προϊόντα που οι χρήστες θεωρούν ισοδύναµα µε αυτά βάσει των
χαρακτηριστικών τους, της τιµής τους και της χρήσης για την
οποία προορίζοντα·

Μεταβατική περίοδος
Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 της
συνθήκης δεν εφαρµόζεται κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου 2001 έως τις 30 Ιουνίου 2002 σε σχέση µε συµφωνίες
οι οποίες ισχύουν ήδη στις 31 ∆εκεµβρίου 2000 και οι οποίες δεν
πληρούν µεν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του παρόντος
κανονισµού, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 418/85.
Άρθρο 9
∆ιάρκεια ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2001.
Η ισχύς του λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2010.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Νοεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2660/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης ∆εκεµβρίου 2000
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
τροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2572/2000 (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τοµέα της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1527/2000 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης άλλων από τις µελάσσες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασµοί που εφαρµόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισµένα σιρόπια έχουν καθορισθεί τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1411/2000 της Επι-

(1)

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί
που εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 ∆εκεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252 της 25.9.1999, σ. 1.
175 της 14.7.2000, σ. 59.
141 της 24.6.1995, σ. 16.
85 της 20.3.1998, σ. 5.

(5) ΕΕ L 161 της 1.7.2000, σ. 22.
(6) ΕΕ L 297 της 24.11.2000, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 4ης ∆εκεµβρίου 2000, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και
πρόσθετων δασµών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των
προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε EUR)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιµή
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασµός
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

27,91
27,91
27,91
27,91
27,99
27,99
27,99
0,28

2,91
7,58
2,78
7,15
11,24
6,72
6,72
0,37

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου (ΕΕ L 89
της 10.4.1968, σ. 3) όπως τροποποιήθηκε.
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του Συµβουλίου (ΕΕ L 94
της 21.4.1972, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Νοεµβρίου 2000
για το διορισµό ενός µέλους από τη Γαλλία της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(2000/756/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 258,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 166,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 15ης Σεπτεµβρίου 1998, για το διορισµό των µελών της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, για την περίοδο από 21 Σεπτεµβρίου 1998 έως 20 Σεπτεµβρίου 2002 (1),
Εκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση του κ. Joël DECAILLON, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 10
Μαΐου 2000, έχει κενωθεί µια θέση µέλους στην προαναφερόµενη Επιτροπή,
έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που πρότεινε η γαλλική κυβέρνηση,
έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Η κα An LE NOUAIL διορίζεται µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του κ. Joël
DECAILLON και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2002.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. DEMESSINE

(1) ΕΕ L 257 της 19.9.1998, σ. 37.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Νοεµβρίου 2000
για το διορισµό ενός µέλους από τις Κάτω Χώρες της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(2000/757/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 258,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 166,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 15ης Σεπτεµβρίου 1998, για το διορισµό των µελών της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, για την περίοδο από 21 Σεπτεµβρίου 1998 έως 20 Σεπτεµβρίου 2002 (1),
Εκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση του κ. Kommer DE KNEGT, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 10
Οκτωβρίου 2000, έχει κενωθεί µια θέση µέλους στην προαναφερόµενη Επιτροπή,
έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που πρότεινε η ολλανδική κυβέρνηση,
έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Η κ. H. KRUL διορίζεται µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του κ. Kommer DE
KNEGT και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2002.
Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. DEMESSINE

(1) ΕΕ L 257 της 19.9.1998, σ. 37.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης ∆εκεµβρίου 2000
για ακύρωση της απόφασης 2000/486/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας από τον αφθώδη
πυρετό στην Ελλάδα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3626]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/758/ΕΚ)
από τους νοµούς Ξάνθης και Έβρου, ενώ ουδέποτε επεκτάθηκε στο νοµό Ροδόπης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώων και
προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (2),
και ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου
1989, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται
στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
92/118/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Λόγω της εκδηλώσεως κρουσµάτων αφθώδους πυρετού
στην Ελλάδα, εκδόθηκε η απόφαση 2000/486/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2000, σχετικά µε ορισµένα µέτρα
προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Ελλάδα (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/
643/ΕΚ (5), ώστε να ενταθούν τα µέτρα ελέγχου που έλαβε
η Ελλάδα.

(1)

Οι ελληνικές κτηνιατρικές υπηρεσίες πληροφόρησαν την
Επιτροπή ότι µετά τις 13 Σεπτεµβρίου 2000 δεν έχουν
αναφερθεί κρούσµατα αφθώδους πυρετού στην Ελλάδα και
ότι τα αποτελέσµατα διενεργηθέντος ορολογικού ελέγχου
δείχνουν µέχρι τώρα ότι ο αφθώδης πυρετός έχει εκριζωθεί

(2)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

224 της 18.8.1990, σ. 29.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
395 της 30.12.1989, σ. 13.
195 της 1.8.2000, σ. 59.
271 της 24.10.2000, σ. 36.

(3)

Υπό το φως της εξέλιξης της νόσου, ενδείκνυται να ακυρωθεί η απόφαση 2000/486/ΕΚ.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ακυρώνεται η απόφαση 2000/486/ΕΚ.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στις εµπορικές συναλλαγές, ώστε να ανταποκρίνονται στην παρούσα απόφαση, ενηµερώνουν δε αµέσως σχετικά την Επιτροπή.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 1 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης ∆εκεµβρίου 2000
περί καταργήσεως της απόφασης 1999/253/ΕΚ για προστατευτικά µέτρα που αφορούν ορισµένα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται ή κατάγονται από την Κένυα και την Τανζανία και περί τροποποιήσεως
του υγειονοµικού πιστοποιητικού για αλιευτικά προϊόντα καταγωγής ή προέλευσης Κένυας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3653]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/759/ΕΚ)
έχει θεσπιστεί µε την απόφαση 95/328/ΕΚ της Επιτροπής (3).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου
1997, για τον καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την
οργάνωση κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προέλευσης τρίτων
χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 22
παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Μετά από ορισµένα περιστατικά δηλητηρίασης ιχθύων στη
λίµνη Βικτώρια για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προκλήθηκαν από την παρουσία φυτοφαρµάκων στα ύδατα της
λίµνης Βικτώρια (2), καθώς και από απαγορευµένες αλιευτικές πρακτικές, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 1999/
253/ΕΚ. Η απόφαση αυτή προβλέπει ότι µετά τη λήψη
στοιχείων σχετικά µε την εξέλιξη της κατάστασης και την
παροχή εγγυήσεων από τις αρµόδιες αρχές της Κένυας και
της Τανζανίας, η απόφαση µπορεί να επανεξετασθεί.
Με βάση τα αποτελέσµατα µιας επίσκεψης επιθεώρησης και
τις εγγυήσεις που έδωσαν οι επίσηµες αρχές της Τανζανίας,
τροποποιήθηκε η απόφαση 1999/253/ΕΚ, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση της συλλογής αλιευτικών προϊόντων από τη
λίµνη Βικτώρια, καταγωγής της ανωτέρω χώρας.

(3)

Μετά από επίσκεψη επιθεώρησης και την παροχή εγγυήσεων
από τις επίσηµες αρχές της Κένυας, προτείνεται πλέον η
κατάργηση της απόφασης 1999/253/ΕΚ.

(4)

Είναι αναγκαίο να υποβάλλονται όλα τα αλιευτικά προϊόντα
που αλιεύονται στη λίµνη Βικτώρια σε κατάλληλο έλεγχο µε
σκοπό να διαπιστωθεί ότι είναι υγιεινά και ο έλεγχος αυτός
πρέπει να µπορεί να ανιχνεύει, ιδίως την παρουσία φυτοφαρµάκων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ευθυγραµµιστούν
οι απαιτήσεις πιστοποίησης, για την Κένυα, προς εκείνες που
ήδη εφαρµόζονται στην Ουγκάντα και στην Τανζανία και
εποµένως να προστεθεί µια ειδική µνεία περί καταλλήλου
ελέγχου στο υγειονοµικό πιστοποιητικό που συνοδεύει τα
αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται από την Κένυα, το οποίο

(1) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
(2) ΕΕ L 98 της 13.4.1999, σ. 15.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Καταργείται η απόφαση 1999/253/ΕΚ.
Άρθρο 2
Το σηµείο IV του υγειονοµικού πιστοποιητικού που καθορίζεται
στο παράρτηµα της απόφασης 95/328/ΕΚ και συνοδεύει τις αποστολές αλιευτικών προϊόντων προέλευσης ή καταγωγής Κένυας που
αλιεύονται στη λίµνη Βικτώρια πρέπει να συµπληρωθεί από τα
ακόλουθα:
«— Ο επίσηµος επιθεωρητής πιστοποιεί διά του παρόντος ότι
τα αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται ανωτέρω παράχθηκαν µε την εφαρµογή συστήµατος ελέγχων παρακολούθησης που ορίζονται στο κεφάλαιο V σηµείο ΙΙ.3.Β του
παραρτήµατος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών ήσαν ικανοποιητικά.»
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στο εµπόριο ώστε να τα ευθυγραµµίσουν µε την παρούσα απόφαση. Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 1 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(3) ΕΕ L 191 της 12.8.1995, σ. 32.

