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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1495/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Ιουλίου 2001
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 21 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2001.
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 20ης Ιουλίου 2001, 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
091
092
999
052
628
999
052
999
388
524
528
999
388
400
508
512
524
528
804
999
052
388
512
528
804
999
052
064
999
052
061
400
404
999
052
999
064
624
999

74,1
53,1
53,1
60,1
66,8
126,4
96,6
73,5
73,5
66,1
76,6
74,2
72,3
95,6
85,5
94,1
91,7
100,8
85,0
95,2
92,6
119,9
81,9
69,1
67,6
143,4
96,4
170,7
133,6
152,1
306,7
221,4
241,5
245,1
253,7
119,5
119,5
100,8
284,4
192,6

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1496/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Ιουλίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1209/2001 καθώς και για την παρέκκλιση και την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 562/2000 περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση στον
τοµέα του βοείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1209/2001 της Επιτροπής (2),
θεσπίζει ορισµένες παρεκκλίσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
562/2000 της Επιτροπής (3), προκειµένου να αντιµετωπιστεί
η έκτακτη κατάσταση της αγοράς που δηµιουργήθηκε από
τα πρόσφατα γεγονότα που συνδέονται µε τη σπογγώδη
εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ). Η επιδηµία του αφθώδους πυρετού καθιστά αναγκαίες ορισµένες περαιτέρω τροποποιήσεις.
Θεωρείται σκόπιµο να θεσπισθεί η δυνατότητα αγοράς σφαγίων που το βάρος τους υπερβαίνει το µέγιστο βάρος, αλλά,
στην περίπτωση αυτή, η τιµή αγοράς που καταβάλλεται
περιορίζεται στην τιµή του ανώτατου επιτρεπόµενου
βάρους. Με την αγορά εµπρόσθιων τεταρτηµορίων, πρέπει
να εφαρµοστεί αυτός ο περιορισµός σε σχέση µε τον καθορισµό της τιµής αγοράς τους σε 40 % του ανώτατου
πληρωτέου βάρους σφαγίων.
Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1209/2001.

(4)

Λόγω της εξέλιξης των γεγονότων, ο παρών κανονισµός
πρέπει να τεθεί αµέσως σε ισχύ.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης βοείου
κρέατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1209/2001, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 562/2000, για το τρίτο
τρίµηνο του έτους 2001, το ανώτατο βάρος των σφαγίων που
αναφέρεται στην προαναφερόµενη διάταξη είναι 390 χιλιόγραµµα· ωστόσο, σφαγία βάρους µεγαλύτερου από 390 χιλιόγραµµα µπορούν να αγοραστούν στην παρέµβαση αλλά, στην
περίπτωση αυτή, η τιµή αγοράς που καταβάλλεται δεν πρέπει
να υπερβαίνει την τιµή για το ανώτατο αυτό βάρος ή, στην
περίπτωση εµπρόσθιων τεταρτηµορίων, η τιµή αγοράς που
καταβάλλεται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής του
ανώτατου πληρωτέου βάρους.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
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, 20 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(2) ΕΕ L 165 της 22.6.2001, σ. 15.
(3) ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 22.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1497/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Ιουλίου 2001
για την επιβολή προσωρινών δασµών αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ουρίας καταγωγής Λευκορωσίας,
Βουλγαρίας, Κροατίας, Εσθονίας, Λιβύης, Λιθουανίας, Ρουµανίας και Ουκρανίας, για την αποδοχή
ανάληψης υποχρέωσης που πρότεινε ένας παραγωγός-εξαγωγέας στη Βουλγαρία και για την περάτωση
της διαδικασίας όσον αφορά τις εισαγωγές ουρίας καταγωγής Αιγύπτου και Πολωνίας
Έρευνα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Η Επιτροπή ενηµέρωσε επίσηµα τους παραγωγούς-εξαγωγείς, τους εισαγωγείς και τους χρήστες που είναι γνωστό ότι
ενδιαφέρονται, τους αντιπροσώπους των εν λόγω χωρών
εξαγωγής και τους καταγγέλλοντες κοινοτικούς παραγωγούς σχετικά µε την έναρξη της διαδικασίας. Τα ενδιαφερόµενα µέρη είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς τις
απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση
εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για
την έναρξη διαδικασίας.

(5)

Η Επιτροπή έστειλε ερωτηµατολόγια σε δεκατρείς κοινοτικούς παραγωγούς, σε όλους τους εξαγωγείς-παραγωγούς,
όλους τους εισαγωγείς καθώς και σε όλους τους χρήστες
που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται και σε όλα τα µέρη που
αναγγέλθηκαν εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην
ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. Απαντήσεις σ’
αυτά τα ερωτηµατολόγια παραλήφθηκαν από εννέα κοινοτικούς παραγωγούς, δεκαεπτά παραγωγούς-εξαγωγείς, δέκα
εισαγωγείς και επτά χρήστες ουρίας.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρων µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2238/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 7,
Μετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

1. Έρευνες όσον αφορά άλλες χώρες
Τον Μάρτιο 2000, η Επιτροπή άρχισε την επανεξέταση (3)
των οριστικών δασµών αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 477/95 του Συµβουλίου (4) στις
εισαγωγές ουρίας καταγωγής Ρωσικής Οµοσπονδίας (εφεξής
«Ρωσία»), δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 (εφεξής «ο βασικός κανονισµός»).
Αυτή η επανεξέταση είχε ως αποτέλεσµα να επιβάλει το
Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2001 (5), οριστικό δασµό αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ουρίας
καταγωγής Ρωσίας.

(1)

2. Παρούσα έρευνα
Έναρξη διαδικασίας
Την καταγγελία υπέβαλε στις 6 Σεπτεµβρίου 2000 η European Fertilizers Manufacturers Association (EFMA), για
λογαριασµό των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος, και στην προκείµενη περίπτωση πάνω από το
80 %, της συνολικής κοινοτικής παραγωγής ουρίας. Η
καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία ως προς την
ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ όσον αφορά το εν λόγω προϊόν
και τη σηµαντική ζηµία που προέκυψε από την πρακτική
αυτή, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν
την έναρξη διαδικασίας.

(2)

Εν συνεχεία, στις 21 Οκτωβρίου 2000, η Επιτροπή, µε
ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6) (εφεξής «ανακοίνωση για
την έναρξη διαδικασίας»), ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας
αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα
ουρίας καταγωγής Λευκορωσίας, Βουλγαρίας, Κροατίας,
Αιγύπτου, Εσθονίας, Λιθουανίας, Λιβύης, Πολωνίας, Ρουµανίας και Ουκρανίας.

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
C
L
L
C

56 της 6.3.1996, σ. 1.
257 της 11.10.2000, σ. 2.
62 της 4.3.2000, σ. 19.
49 της 4.3.1995, σ. 1.
127 της 9.5.2001, σ. 11.
301 της 21.10.2000, σ. 2.

Η Επιτροπή ζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες
που έκρινε απαραίτητες για τον προκαταρκτικό προσδιορισµό της πρακτικής ντάµπινγκ, της ζηµίας και του συµφέροντος της Κοινότητας. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης επιτόπιοι
έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:
Κοινοτικοί παραγωγοί
—
—
—
—
—
—

Agrolinz Melamin GmbH, Linz
Grande Paroisse SA, Paris
Hydro Αgri Brunsbüttel, Brunsbüttel
Hydro Αgri Sluiskil BV, Sluiskil
Hydro Αgri Italia, Milan
SKW Stickstoffwerke Piesteritz BV, Wittenberg

Μη συνδεδεµένοι εισαγωγείς στην Κοινότητα
— Helm Düngemittel GmbH, Hamburg
— Unifert France, Sete
— Usborne Fertiliser Ltd, Southampton
Χρήστες στην Κοινότητα
— National Farmers’ Union of England and Wales, London
— Framlingham Farmers Ltd., Framlingham
— Neste Chemicals Sadepan Chimica srl, Helsinki
Παραγωγοί-εξαγωγείς
Βουλγαρία
— Chimco AD, Vratza, and its related company Chimco
Trade, Varna
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αυτό, διαπιστώθηκε ότι η «γεωργική περίοδος» στην Κοινότητα, και όχι κάποια άλλη περίοδος, θα ήταν η καταλληλότερη επιλογή λόγω του γεγονότος ότι από αυτήν εξαρτώνται οι πωλήσεις ουρίας στην Κοινότητα και ορισµένα εσωτερικά συστήµατα καταγραφής έχουν προσαρµοστεί σ’ αυτή
την περίοδο. Εποµένως, συνήχθη το συµπέρασµα ότι η ΠΕ
που στηρίζεται στη «γεωργική περίοδο» θα επέτρεπε να
συναχθούν πιο αξιόπιστα και σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε την ύπαρξη ζηµιογόνου ντάµπινγκ και µε τα συµφέροντα της Κοινότητας.

Κροατία
— Petrokemija d.d., Kutina
Αίγυπτος
— El-Delta Company for Fertilizers and Chemical Industries (Asmeda), El Mansura
— Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries, Alexandria
Εσθονία
— JSC Nitrofert, Kothla Jarve
Λιθουανία
— Joint Stock Company Achema, Jonava και η συνδεδεµένη εταιρεία της Joint Stock Company Agrochema,
Jonava

3. Υπό εξέταση προϊόν και οµοειδές προϊόν

Λιβύη
— National Oil Corporation και η συνδεδεµένη εταιρεία
Sirte Oil Company, Tripoli και Marsa-el-Brega
Πολωνία

Υπό εξέταση προϊόν
(9)

Το προϊόν που αφορά η παρούσα έρευνα είναι η ουρία η
οποία κατασκευάζεται ουσιαστικά από το συνδυασµό αµµωνίας και διοξειδίου του άνθρακα. Η κανονική πρώτη ύλη για
την παραγωγή αµµωνίας και διοξειδίου του άνθρακα είναι
το φυσικό αέριο. Ωστόσο, µπορεί να προέλθει επίσης από
ένα υποπροϊόν της πυρολιτικής επεξεργασίας πετρελαίου. Η
ουρία µπορεί να εµφανίζεται σε υγρή ή στερεά µορφή.

(10)

Η στερεά ουρία µπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο τύπους,
δηλαδή σε βώλους και σε κόκκους. Και οι δύο µορφές είναι
σε σβώλους, αλλά η µορφή σε κόκκους είναι κανονικά
µεγαλύτερη και σκληρότερη από τη µορφή σε βώλους. Η
στερεά ουρία έχει γεωργικές και βιοµηχανικές εφαρµογές. Η
ουρία γεωργικής ποιότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε
ως λίπασµα, οπότε και διασπείρεται πάνω στο έδαφος, ή ως
πρόσθετο ζωοτροφών. Η ουρία βιοµηχανικής ποιότητας
είναι µια πρώτη ύλη για ορισµένες κόλλες και ρητίνες. Η
ουρία σε υγρή µορφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως λίπασµα
και για βιοµηχανικούς σκοπούς.

(11)

Όλες οι ποιότητες ουρίας έχουν τα ίδια βασικά φυσικά και
χηµικά χαρακτηριστικά, και µόνον το τελικό στάδιο
παραγωγής προσδιορίζει τη µορφή σε βώλους, κόκκους ή
σε διάλυµα. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι η µορφή της ουρίας
δεν καθορίζει αναγκαστικά τη χρήση για την οποία προορίζεται. Εποµένως, για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας
µπορούν να θεωρηθούν ως ενιαίο προϊόν. Το υπό εξέταση
προϊόν υπάγεται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ
ex 3102 10 10 και ex 3102 10 90.

— Zaklady Chemiczne «Police», Police
Ρουµανία
— S.C. Amonil SA, Slobozia
— Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova
— Sofert SA, Bacau
Ουκρανία
— Open Joint Stock Company Concern Stirol, Gorlovka
— Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy
— Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzhinsk (1)
Συνδεδεµένοι εισαγωγείς
— Chempetrol Overseas Ltd, Malta
Παραγωγοί στην ανάλογη χώρα (ΗΠΑ)
— Terra Industries Inc, Sioux City.
(6)

Η έρευνα για την πρακτική ντάµπινγκ και τη ζηµία κάλυψε
την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1999 έως τις 30 Ιουνίου
2000 (εφεξής «η περίοδος της έρευνας» ή «ΠΕ»). Όσον
αφορά τις τάσεις που είχαν σχέση µε την εκτίµηση της
ζηµίας, η Επιτροπή ανέλυσε την περίοδο από το 1996 έως
το τέλος της περιόδου έρευνας (εφεξής η «υπό εξέταση
περίοδος»).

(7)

Πολλά µέρη αµφισβήτησαν την επιλογή των ηµεροµηνιών
που καθορίζουν την ΠΕ. Ορισµένοι από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι οι τιµές εξαγωγής αυξήθηκαν αµέσως µετά το τέλος
της ΠΕ που επέλεξε η Επιτροπή και ότι έτσι οι δώδεκα µήνες
της ΠΕ πρέπει να λήγουν τον Σεπτέµβριο 2000. Άλλα µέρη
ισχυρίστηκαν ότι µια περίοδος δεκαοκτώ µηνών µε αρχή τον
Ιανουάριο 1999 θα επέτρεπε να γίνει πιο αντιπροσωπευτική
ανάλυση της κατάστασης.

(8)

Αυτές οι παρατηρήσεις απορρίφθηκαν. Κατά την επιλογή
της ΠΕ, η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1
του βασικού κανονισµού, όφειλε να εξασφαλίσει το ότι
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία για την περίοδο που
οδήγησε στα πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Ως προς

(1) Επαλήθευση µόνον του εντύπου αιτήσεως οικονοµίας αγοράς.

Οµοειδές προϊόν
(12)

Καθορίστηκε προσωρινά ότι το προϊόν που παράγεται στις
εν λόγω χώρες και εκείνο που εξάγεται στην Κοινότητα είναι
οµοειδές ως προς όλα τα χαρακτηριστικά του µε το προϊόν
που πωλείται στις εγχώριες αγορές των χωρών εξαγωγής,
καθώς και µε το προϊόν που παράγεται από τους κοινοτικούς παραγωγούς και πωλείται στην αγορά της Κοινότητας.
Το ίδιο ισχύει για το προϊόν που παράγεται και πωλείται
στις ΗΠΑ η οποία χρησιµοποιήθηκε ως τρίτη χώρα µε
οικονοµία αγοράς για τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.
Συνεπώς, όλα αυτά τα προϊόντα θεωρούνται οµοειδή κατά
την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.

L 197/6

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ίση ή µεγαλύτερη από το υπολογισθέν κόστος παραγωγής,
αντιπροσώπευε τουλάχιστον το 80 % του συνολικού όγκου
των πωλήσεων και όταν η µέση σταθµισµένη τιµή αυτής της
ποιότητας ήταν ίση ή ανώτερη του κόστους παραγωγής, η
κανονική αξία βασίστηκε στο σταθµισµένο µέσο όρο των
τιµών όλων των εγχωρίων πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την ΠΕ, ανεξαρτήτως του αν οι εν λόγω πωλήσεις
ήσαν επικερδείς ή όχι. Στις περιπτώσεις που ο όγκος των
επικερδών πωλήσεων ουρίας αντιπροσώπευαν ποσοστό
κατώτερο του 80 % αλλά τουλάχιστον 10 % του συνολικού
όγκου των πωλήσεων, η κανονική αξία βασίστηκε µόνο στο
σταθµισµένο µέσο όρο των επικερδών πωλήσεων.

Β. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
(13)

Οκτώ χώρες που αφορά η παρούσα διαδικασία είναι χώρες
µε οικονοµία αγοράς, δηλαδή η Βουλγαρία, η Κροατία, η
Αίγυπτος, η Εσθονία, η Λιβύη, η Λιθουανία, η Πολωνία και
η Ρουµανία. Από τις δύο άλλες χώρες, η Λευκορωσία θεωρείται ως χώρα που δεν έχει οικονοµία αγοράς, ενώ για την
Ουκρανία η κανονική αξία θα καθοριστεί µε τον ίδιο τρόπο
όπως για τις χώρες µε οικονοµία αγοράς, υπό τον όρο ότι
πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7, στοιχεία β) και γ) του βασικού κανονισµού. Για
τον λόγο αυτό, οι χώρες µε οικονοµία αγοράς, αφενός, και
η Λευκορωσία και η Ουκρανία, αφετέρου, εξετάζονται χωριστά.

(19)

Στις περιπτώσεις που ο όγκος των επικερδών πωλήσεων
οποιασδήποτε ποιότητας ουρίας αντιπροσώπευε ποσοστό
κατώτερο του 10 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων,
θεωρήθηκε ότι η συγκεκριµένη ποιότητα πωλήθηκε σε ανεπαρκείς ποσότητες και ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, η εγχώρια τιµή δεν µπορεί να αποτελέσει κατάλληλη βάση για τον
καθορισµό της κανονικής αξίας.

(20)

Όταν οι εγχώριες τιµές συγκεκριµένης ποιότητας που
πώλησε παραγωγός-εξαγωγέας δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό της κανονικής αξίας, εφαρµόστηκε άλλη µέθοδος. Ως προς αυτό, η Επιτροπή χρησιµοποίησε τις τιµές του υπό εξέταση προϊόντος που εφήρµοσε
στην εγχώρια αγορά άλλος παραγωγός. Σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό δεν ήταν εφικτό, και επειδή δεν υπήρχε άλλη
εύλογη µέθοδος, χρησιµοποιήθηκε η κατασκευασµένη κανονική αξία.

(21)

Σε όλες τις περιπτώσεις που χρησιµοποιήθηκε η κανονική
αξία και σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, η κανονική αξία κατασκευάστηκε µε τη
προσθήκη στο κόστος παρασκευής των εξαγόµενων τύπων,
το οποίο προσαρµόστηκε όπου κρίθηκε απαραίτητο, εύλογου ποσοστού για τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα (ΠΓ∆Ε ή έξοδα ΠΓ∆) και εύλογου περιθωρίου
κέρδους. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξέτασε κατά
πόσον τα ΠΓ∆Ε και το κέρδος για καθέναν από τους
παραγωγούς-εξαγωγείς στην εγχώρια αγορά αποτελούν
αξιόπιστα στοιχεία.

(22)

Τα πραγµατικά εγχώρια έξοδα ΠΓ∆ θεωρήθηκαν αξιόπιστα
στις περιπτώσεις που ο όγκος των εγχωρίων πωλήσεων που
πραγµατοποιήθηκαν από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση µπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός. Το περιθώριο εγχωρίου κέρδους καθορίστηκε µε βάση τις αντιπροσωπευτικές
πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις. Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν πληρούνταν
οι όροι, η Επιτροπή χρησιµοποίησε τα έξοδα ΠΓ∆ και το
κέρδος άλλων παραγωγών στην εγχώρια αγορά της χώρας
εξαγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο
α) του βασικού κανονισµού. Όταν αυτό δεν ήταν εφικτό ή
σκόπιµο, το ποσό που εφαρµόζεται για την ίδια κατηγορία
προϊόντων λήφθηκε ως βάση για την κατασκευή της κανονικής αξίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο
β) του βασικού κανονισµού. Τέλος, σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις, τα ΠΓ∆Ε και το περιθώριο κέρδους στηρίχτηκαν προσωρινά στο µέσο σταθµισµένο όρο άλλων εν λόγω
παραγωγών-εξαγωγέων που συνεργάστηκαν, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού.

(23)

Σχετικά µε τον καθορισµό του περιθωρίου κέρδους και του
επιπέδου των ΠΓ∆Ε µε βάση το άρθρο 2 παράγραφος 6
στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού, τα ενδιαφερόµενα µέρη
καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε
αυτό το θέµα.

ΧΩΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

1. Γενική µέθοδος
(14)

Η γενική µέθοδος που περιγράφεται κατωτέρω έχει εφαρµοστεί για όλες τις εν λόγω χώρες µε οικονοµία αγοράς και
για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στην Ουκρανία που
πληρούν τα κριτήρια για την αναγνώριση καθεστώτος οικονοµίας αγοράς. Εποµένως, η έκθεση των συµπερασµάτων
περί πρακτικής ντάµπινγκ για έκαστη από τις ενδιαφερόµενες χώρες περιγράφει µόνο την ειδική κατάσταση κάθε
χώρας εξαγωγής.
Κανονική αξία

(15)

Για τον καθορισµό της κανονικής αξίας, η Επιτροπή προσδιόρισε καταρχάς, για κάθε παραγωγό-εξαγωγέα, κατά
πόσον οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις ουρίας ήταν αντιπροσωπευτικές σε σύγκριση µε τις συνολικές εξαγωγικές
πωλήσεις του στην Κοινότητα. Σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, οι εγχώριες
πωλήσεις θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικές στις περιπτώσεις
που, για καθέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς, ο συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων αντιστοιχούσε τουλάχιστον στο 5 % του συνολικού όγκου των εξαγωγικών
πωλήσεων στην Κοινότητα.

(16)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προσδιόρισε τις ποιότητες ουρίας
που πωλούνται στην εγχώρια αγορά από τις εταιρείες που
πραγµατοποιούν συνολικά αντιπροσωπευτικές εγχώριες
πωλήσεις, οι οποίες ήσαν πανοµοιότυπες ή άµεσα συγκρίσιµες µε τους τύπους που πωλούνται για εξαγωγή στην Κοινότητα.

(17)

Για καθεµία από τις ποιότητες ουρίας που επωλήθησαν από
τους παραγωγούς-εξαγωγείς στην εγχώρια αγορά και οι
οποίες αποδείχθηκε ότι ήταν άµεσα συγκρίσιµες µε τις
ποιότητες που επωλήθησαν προς εξαγωγή στην Κοινότητα,
η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις ήταν
επαρκώς αντιπροσωπευτικές κατά την έννοια του άρθρου 2
παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού. Οι εγχώριες
πωλήσεις ειδικής ποιότητας θεωρήθηκαν αρκετά αντιπροσωπευτικές όταν, κατά την περίοδο έρευνας, ο συνολικός
όγκος των εγχωρίων πωλήσεων αυτής της ποιότητας αντιπροσώπευε 5 % ή περισσότερο του συνολικού όγκου
πωλήσεων συγκρίσιµης ποιότητας ουρίας που εξήχθη στην
Κοινότητα.

(18)

Επίσης, εξετάστηκε αν µπορούσε να θεωρηθεί ότι οι εγχώριες πωλήσεις κάθε ποιότητας πραγµατοποιήθηκαν στο
πλαίσιο συνήθων εµπορικών πράξεων, προσδιορίζοντας την
αναλογία των επικερδών πωλήσεων της εν λόγω ποιότητας
σε ανεξάρτητους πελάτες. Στις περιπτώσεις που ο όγκος
πωλήσεων ουρίας, που διατέθηκαν σε καθαρή τιµή πώλησης
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κρίθηκε επίσης αναγκαία για να µηυ θεωρηθεί επιβράβευση
για την άρνηση συνεργασίας και λόγω του γεγονότος ότι
δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το µέρος που δεν συνεργάστηκε
είχε ασκήσει πρακτικές ντάµπινγκ σε χαµηλότερο επίπεδο.

Τιµή εξαγωγής
(24)

Σε όλες τις περιπτώσεις που η ουρία εξήχθη σε ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα, η τιµή εξαγωγής καθορίστηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισµού, ήτοι µε βάση τις πράγµατι καταβληθείσες ή
καταβλητέες τιµές εξαγωγής.

(25)

Στις περιπτώσεις που οι εξαγωγικές πωλήσεις πραγµατοποιήθηκαν προς συνδεδεµένο εισαγωγέα, η τιµή εξαγωγής
κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 9
του βασικού κανονισµού, ειδικότερα, µε βάση την τιµή στην
οποία τα εισαγόµενα προϊόντα µεταπωλήθηκαν για πρώτη
φορά σε ανεξάρτητο αγοραστή. Στις περιπτώσεις αυτές, για
τον καθορισµό αξιόπιστης τιµής εξαγωγής, έγιναν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη όλα τα έξοδα που ανέκυψαν
µεταξύ της εισαγωγής και της µεταπώλησης, καθώς και τα
κέρδη. Όσον αφορά το περιθώριο κέρδους, αυτό καθορίστηκε προσωρινά µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες που
υπέβαλαν οι µη συνδεδεµένοι εξαγωγείς που συνεργάστηκαν
µε την έρευνα.

2. Βουλγαρία
(31)

Σύγκριση
(26)

Για την εξασφάλιση θεµιτής σύγκρισης µεταξύ της κανονικής αξίας και της τιµής εξαγωγής, έγιναν οι δέουσες
προσαρµογές για τις διαφορές που επηρεάζουν τη δυνατότητα σύγκρισης των τιµών σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισµού. Έγιναν οι κατάλληλες
προσαρµογές σε όλες τις περιπτώσεις που θεωρήθηκαν
εύλογες, επαληθεύσιµες και υποστηριζόµενες από επαληθευµένα στοιχεία.

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού
κανονισµού, για κάθε παραγωγό-εξαγωγέα η µέση σταθµισµένη κανονική αξία για κάθε ποιότητα συγκρίθηκε µε τη
µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής. Ωστόσο, στις περιπτώσεις
που υπήρχαν σηµαντικές διακυµάνσεις τιµών µεταξύ
περιοχών, πελατών ή χρονικών περιόδων, και όταν η µέθοδος σύγκρισης της µέσης σταθµισµένης κανονικής αξίας µε
τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής δεν αντανακλούσε τον
πλήρη βαθµό του ντάµπινγκ, η µέση σταθµισµένη κανονική
αξία συγκρίθηκε µε τις ατοµικές εξαγωγικές συναλλαγές.

(32)

Η κανονική αξία κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού για την ποιότητα
του υπό εξέταση προϊόντος που πωλήθηκε στην Κοινότητα.

(33)

Ο παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι οι πολλές διακοπές της προµήθειας αερίου και,κατά συνέπεια, της
παραγωγής ουρίας κατά την ΠΕ είχαν προκαλέσει σηµαντικές διακυµάνσεις του κόστους παραγωγής. Αυτές οι διακυµάνσεις εµποδίζουν την Επιτροπή στο να καθορίζει ευλόγως
τις πωλήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τις συνήθεις
εµπορικές πράξεις. Συνεπώς, ο καθορισµός των πωλήσεων
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις έγινε µόνον σε µηνιαία βάση.

(34)

Οι διακυµάνσεις του κόστους και των τιµών είναι αναπόφευκτος παράγοντας σε κάθε επιχείρηση. Για να ληφθούν
υπόψη αυτοί οι παράγοντες για να διαπιστωθεί ποιες
πωλήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις, η Επιτροπή εφήρµοζε πάντα τη µέθοδο σύγκρισης των ατοµικών εγχωρίων πωλήσεων µε το µέσο σταθµισµένο κόστος παραγωγής για την ΠΕ. Θεωρήθηκε ότι η
ιδιαίτερη κατάσταση της εταιρείας που υπέβαλε την αίτηση
δεν αιτιολογεί την παρέκκλιση από τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για όλες τις εταιρείες που αφορά η παρούσα διαδικασία, στο βαθµό που το πρόβληµα προµήθειας της πρώτης
ύλης για µέρος της ΠΕ οφείλεται αποκλειστικά στην εταιρεία. Θεωρήθηκε εποµένως ότι κάθε επίπτωση στο κόστος
έπρεπε να αντανακλάται στον υπολογισµό της κανονικής
αξίας.

(35)

Υπενθυµίζεται ότι ο παραγωγός-εξαγωγέας πραγµατοποίησε
πωλήσεις στην εγχώρια αγορά της Βουλγαρίας µέσω δύο
εταιρειών πωλήσεων. Με βάση τη κατανοµή των καθηκόντων
µεταξύ του παραγωγού-εξαγωγέα και των εταιρειών
πωλήσεων, θεωρήθηκε αναγκαίο να καθοριστεί η κανονική
αξία µε βάση τις τιµές που έχουν καταβληθεί κατά τις
συνήθεις εµπορικές πράξεις από ανεξάρτητους πελάτες στη
Βουλγαρία.

Υπολειπόµενο περιθώριο ντάµπινγκ
(28)

Όσον αφορά τις µη συνεργασθείσες εταιρείες, καθορίστηκε
«υπόλοιπο» περιθωρίου ντάµπινγκ µε βάση τα διαθέσιµα
στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού.

(29)

Για τις χώρες µε επίπεδο συνεργασίας παρόµοιο προς τις
πληροφορίες της Eurostat, δηλαδή όταν δεν υπήρχε λόγος
να πιστεύεται ότι κάποιος παραγωγός-εξαγωγέας αρνήθηκε
να συνεργαστεί, αποφασίστηκε να καθοριστεί το υπολειπόµενο περιθώριο του ντάµπινγκ στο επίπεδο της συνεργαζόµενης εταιρείας µε το υψηλότερο περιθώριο του ντάµπινγκ
για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των µέτρων.

(30)

Για τις χώρες εκείνες για τις οποίες ήταν χαµηλό το επίπεδο
συνεργασίας, το υπολειπόµενο περιθώριο του ντάµπινγκ
καθορίστηκε µε βάση τις µεγαλύτερες εξαγωγικές πωλήσεις
προς την Κοινότητα, που αποτελούσαν αντικείµενο ντάµπινγκ σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες. Αυτή η προσέγγιση

Ο µοναδικός γνωστός παραγωγός-εξαγωγέας απάντησε στο
ερωτηµατολόγιο. Αυτή η απάντηση περιελάµβανε στοιχεία
για τις εγχώριες πωλήσεις που πραγµατοποίησε συνδεδεµένη
εταιρεία πωλήσεων. Απάντηση λήφθηκε και από άλλη συνδεδεµένη εταιρεία που ενεργούσε ως πωλητής του υπό εξέταση προϊόντος στην εγχώρια και εξαγωγική αγορά κατά
τους δύο µήνες της ΠΕ. Η τελευταία αυτή εταιρεία αγόραζε
την κύρια εισροή του προϊόντος (αέριο) και πωλούσε το
τελικό προϊόν (ουρία), αφού είχε καταβάλει αµοιβή κατεργασίας στον παραγωγό. Μια επιχείρηση στην Κοινότητα, η
οποία είναι συνδεδεµένη µε αυτόν τον παραγωγό-εξαγωγέα,
απάντησε επίσης στο παράρτηµα του ερωτηµατολογίου που
προοριζόταν για τις συνδεδεµένες εταιρείες.

Κανονική αξία

Περιθώριο ντάµπινγκ για τις εταιρείες που αποτέλεσαν
αντικείµενο της έρευνας
(27)
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(36)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ωστόσο, ελλείψει αποδοτικών εγχωρίων πωλήσεων, η κανονική αξία κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, µε βάση το κόστος
παραγωγής, στο οποίο προστέθηκε εύλογο ποσό για τα
ΠΓ∆Ε που προέκυψαν για τις εγχώριες πωλήσεις όπως ανέφεραν οι εν λόγω εταιρείες. Επειδή δεν υπήρχε άλλη βάση,
το περιθώριο κέρδους καθορίστηκε προσωρινά µε βάση το
µέσο σταθµισµένο κέρδος που υλοποίησαν άλλοι παραγωγοί-εξαγωγείς που συνεργάστηκαν µε τη διαδικασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του
βασικού κανονισµού (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 21 και 22
ανωτέρω).

Σύγκριση
(44)

Οι εξαγωγικές πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν απευθείας
σε ανεξάρτητο πελάτη στην Κοινότητα καθορίστηκαν δυνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισµού,
ενώ οι τιµές εξαγωγής των πωλήσεων µέσω του συνδεδεµένου εισαγωγέα παραγωγού-εξαγωγέα, δηλαδή το 80 % όλων
των εξαγωγικών πωλήσεων προς την Κοινότητα κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 9 του
βασικού κανονισµού.

(45)

(46)

Έγιναν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη το κόστος
εσωτερικής µεταφοράς, τα έξοδα αποστολής, το κόστος
συσκευασίας και οι πιστώσεις.

(40)

(47)

(49)

131,3 %.

∆ιαπιστώθηκε ότι το επίπεδο συνεργασίας για τη Βουλγαρία
ήταν υψηλό και το υπολειπόµενο προσωρινό περιθώριο του
ντάµπινγκ καθορίστηκε στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο για την
συνεργαζόµενη εταιρεία, δηλαδή 131,3 %.

Ο µοναδικός γνωστός παραγωγός-εξαγωγέας απάντησε στο
ερωτηµατολόγιο. ∆ύο εταιρείες στην Κοινότητα, που είναι
συνδεδεµένες µε αυτόν τον παραγωγό-εξαγωγέα, απάντησαν
στο παράρτηµα του ερωτηµατολογίου που προοριζόταν για
τις συνδεδεµένες εταιρείες.

∆ύο παραγωγοί-εξαγωγείς απήντησαν στο ερωτηµατολόγιο.

Η κανονική αξία καθορίστηκε µε βάση τις εγχώριες τιµές
πωλήσεων.
Τιµή εξαγωγής
Εφόσον όλες οι εξαγωγικές πωλήσεις πραγµατοποιήθηκαν
απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα, οι
τιµές εξαγωγής καθορίστηκαν µε βάση τις τιµές που έχουν
πράγµατι πληρωθεί ή πρέπει να πληρωθούν σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισµού.
Σύγκριση

(50)

Έγιναν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές
των τραπεζικών επιβαρύνσεων, των εκπτώσεων, καθώς και τα
έξοδα συσκευασίας, χειρισµού, εκφόρτωσης, µεταφοράς,
ασφάλισης και των πιστώσεων.

(51)

Μια εταιρεία ζήτησε προσαρµογή για να ληφθούν υπόψη οι
επιστροφές επί προθεσµία. Αυτή η προσαρµογή δεν µπορούσε να γίνει επειδή δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για
την πραγµατική εφαρµογή αυτής της έκπτωσης.

3. Κροατία
(41)

∆ιαπιστώθηκε ότι το επίπεδο συνεργασίας για την Κροατία
ήταν υψηλό και το υπολειπόµενο προσωρινό περιθώριο του
ντάµπινγκ καθορίστηκε στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο για την
συνεργαζόµενη εταιρεία, δηλαδή 72,9 %.

Κανονική αξία
(48)

Από τη σύγκριση µεταξύ της κανονικής αξίας και της τιµής
εξαγωγής προέκυψε η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ όσον
αφορά τους συνεργαζόµενους παραγωγούς-εξαγωγείς. Τα
προσωρινά περιθώρια ντάµπινγκ, εκφρασµένα ως ποσοστό
της τιµής εισαγωγής cif στα σύνορα της Κοινότητας είναι τα
εξής:
Chimco AD:

72,9 %.

4. Αίγυπτος

Περιθώριο ντάµπινγκ
(39)

Από τη σύγκριση µεταξύ της κανονικής αξίας και της τιµής
εξαγωγής προέκυψε η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ όσον
αφορά τον συνεργαζόµενο παραγωγό-εξαγωγέα. Το προσωρινό περιθώριο ντάµπινγκ, εκφρασµένο ως ποσοστό της
τιµής εισαγωγής cif στα σύνορα της Κοινότητας είναι το
εξής:
Petrokemija d.d.:

Σύγκριση
(38)

Έγιναν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη τα έξοδα εσωτερικής µεταφοράς, χειρισµού, εκφόρτωσης και τα παρεπόµενα έξοδα, το κόστος συσκευασίας και οι πιστώσεις.
Περιθώριο ντάµπινγκ

Τιµή εξαγωγής
(37)

21.7.2001

Κανονική αξία
(42)

Η κανονική αξία καθορίστηκε µε βάση τις εγχώριες
πωλήσεις για την ποιότητα του υπό εξέταση προϊόντος που
εξάγεται στην Κοινότητα.
Τιµή εξαγωγής

(43)

Εφόσον κατά την ΠΕ όλες οι εξαγωγικές πωλήσεις στην
Κοινότητα διοχετεύτηκαν µέσω δύο συνδεδεµένων εισαγωγέων που είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, η τιµή
εξαγωγής κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού.

Περιθώριο ντάµπινγκ
(52)

Από τη σύγκριση µεταξύ της κανονικής αξίας και της τιµής
εξαγωγής προέκυψε η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ όσον
αφορά τους δύο συνεργαζόµενους παραγωγούς-εξαγωγείς.
Τα προσωρινά περιθώρια ντάµπινγκ, εκφρασµένα ως ποσοστό της τιµής εισαγωγής cif στα σύνορα της Κοινότητας,
είναι τα εξής:
El-Delta Company for Fertilisers and
Chemical Industries (ASMEDA):
Abu Qir Fertilisers & Chemical Industries:

26,4 %
21,6 %.

21.7.2001
(53)
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Το επίπεδο συνεργασίας για την Αίγυπτο ήταν υψηλό και το
υπολειπόµενο προσωρινό περιθώριο του ντάµπινγκ καθορίστηκε στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο για την συνεργαζόµενη
εταιρεία, δηλαδή 26,4 %.

Περιθώριο ντάµπινγκ
(60)

Οι τιµές εξαγωγής που εφήρµοσε η Εσθονία παρουσίασαν
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των περιοχών. Ως προς αυτό, η
έρευνα έδειξε ότι οι τιµές που αποτελούσαν αντικείµενο
ντάµπινγκ σε ορισµένα κράτη µέλη αντισταθµίζονταν από τις
υψηλότερες τιµές εξαγωγής για άλλα κράτη µέλη. Συνεπώς,
θεωρήθηκε ότι η σύγκριση της µέσης σταθµισµένης κανονικής αξίας µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής δεν
έδειξε τον πλήρη βαθµό του ντάµπινγκ. Εποµένως, η µέση
σταθµισµένη κανονική αξία συγκρίθηκε µε ατοµικές εξαγωγικές συναλλαγές.

(61)

Από τη σύγκριση µεταξύ της κανονικής αξίας και της τιµής
εξαγωγής προέκυψε η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ όσον
αφορά τον συνεργαζόµενο παραγωγό-εξαγωγέα. Το προσωρινό περιθώριο ντάµπινγκ, εκφρασµένο ως ποσοστό της
τιµής εισαγωγής cif στα σύνορα της Κοινότητας είναι το
εξής:

5. Εσθονία
(54)

Ο µοναδικός γνωστός παραγωγός-εξαγωγέας στην Εσθονία
απάντησε στο ερωτηµατολόγιο. Ωστόσο, η σύγκριση των
πωλήσεων που δηλώθηκαν ότι πραγµατοποιήθηκαν σε µη
συνδεδεµένα µέρη στην Κοινότητα, µε τα στοιχεία της Eurostat, έδειξε ότι ήταν πολύ χαµηλό το επίπεδο της συνεργασίας, δηλαδή 2,7 %. Αυτό, όπως διαπιστώθηκε, οφείλεται
στο γεγονός ότι η εταιρεία της Εσθονίας δεν είχε δηλώσει
τις εξαγωγικές πωλήσεις ουρίας που διοχετεύθηκαν µέσω
ανεξάρτητων εµπόρων.
Κανονική αξία

(55)

(56)

Οι εγχώριες πωλήσεις ουρίας που πραγµατοποίησε ο
παραγωγός-εξαγωγέας, δεν ήταν αντιπροσωπευτικές σε σύγκριση µε τις εξαγωγές του ουρίας προς την Κοινότητα, και
οι εγχώριες τιµές δεν µπορούσαν εποµένως να αποτελέσουν
τη βάση για την κανονική αξία. Λόγω του γεγονότος ότι δεν
υπήρχαν άλλοι παραγωγοί ουρίας στην Εσθονία, η κανονική
αξία δεν στηρίχτηκε στις τιµές άλλων πωλητών ή
παραγωγών.
Συνεπώς, η κανονική αξία κατασκευάστηκε. Σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 6 του βασικού κανονισµού, χρησιµοποιήθηκαν τα ΠΓ∆Ε της ίδιας της εταιρείας. Σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού, και επειδή δεν υπήρχε άλλη εύλογη βάση, τα έξοδα
ΠΓ∆ και τα κέρδη που χρησιµοποιήθηκαν ήταν εκείνα που
ισχύουν για την παραγωγή και τις πωλήσεις της ιδίας
γενικής κατηγορίας προϊόντων, δηλαδή των λιπασµάτων, για
τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα στην Εσθονία (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 22 και 23 ανωτέρω).

JSC Nitrofert:
(62)

Εφόσον οι εξαγωγικές πωλήσεις στην Κοινότητα, όπως
δήλωσε η εταιρεία, πραγµατοποιήθηκαν σε ανεξάρτητους
πελάτες στην Κοινότητα, οι τιµές εξαγωγής καθορίστηκαν µε
βάση τις τιµές που έχουν πράγµατι πληρωθεί ή πρέπει να
πληρωθούν σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του
βασικού κανονισµού.

(58)

Όπως αναφέρεται ήδη στην αιτιολογική σκέψη 54, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι είναι ο µοναδικός παραγωγός ουρίας
στην Εσθονία. Εποµένως, η Επιτροπή αποφάσισε προσωρινά
να εφαρµόσει το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού για τις
εξαγωγικές πωλήσεις που δεν δηλώθηκαν, και που σύµφωνα
µε τα στοιχεία της Eurostat, αντιστοιχούσαν στο 97,3 %
των συνολικών εξαγωγών. Η τιµή εξαγωγής αυτής της µη
δηλωθείσας ποσότητας καθορίστηκε µε βάση την τιµή των
υψηλότερων εξαγωγικών πωλήσεων που αποτελούσαν αντικείµενο ντάµπινγκ και πραγµατοποιήθηκαν στην Κοινότητα
σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες των εξαγωγικών πωλήσεων
που δήλωσε η εταιρεία.
Σύγκριση

(59)

Έγιναν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές
των τραπεζικών επιβαρύνσεων, τα έξοδα συσκευασίας, χειρισµού, εκφόρτωσης, µεταφοράς, ασφάλισης και των πιστώσεων.

34,3 %.

Το υπολειπόµενο προσωρινό περιθώριο του ντάµπινγκ καθορίστηκε στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο για τον παραγωγό-εξαγωγέα, δηλαδή 34,3 %.
6. Λιβύη

(63)

Τιµή εξαγωγής
(57)
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Παρόλο που αρχικά ο µοναδικός παραγωγός-εξαγωγέας
συµφώνησε να συνεργαστεί µε την έρευνα, αρνήθηκε εν
συνεχεία την πρόσβαση σε µέρος ουσιαστικών πληροφοριών
για την επαλήθευση της απάντησής του, ειδικότερα σε ό,τι
αφορά τις εγχώριες τιµές πωλήσεων και το κόστος
παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος. Εποµένως, η Επιτροπή, για να υπολογίσει το προσωρινό περιθώριο του ντάµπινγκ, αναγκάστηκε να χρησιµοποιήσει τα καλύτερα διαθέσιµα πραγµατικά περιστατικά σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
βασικού κανονισµού.
Κανονική αξία

(64)

Τα δηλωθέντα στοιχεία για τις εγχώριες πωλήσεις κατά την
ΠΕ δεν συµφωνούσαν µε τους ηλεγµένους λογαριασµούς ή
άλλα λογιστικά έγγραφα, λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία δεν ήταν πρόθυµη να δώσει αυτά τα έγγραφα κατά την
επιτόπια έρευνα. Συνεπώς, η ορθότητα και η ακρίβεια των
καταλόγων των εγχώριων πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος δεν καθορίστηκαν σε αξιόπιστη βάση και τα δηλωθέντα
στοιχεία δεν µπόρεσαν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για τον
καθορισµό της κανονικής αξίας.

(65)

Οµοίως, σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής ουρίας που
πωλήθηκε στην εγχώρια αγορά, η Επιτροπή δεν είχε πρόσβαση στα βασικά λογιστικά έγγραφα και έτσι δεν ήταν
δυνατό να καθοριστεί σε αξιόπιστη βάση η ορθότητα και η
ακρίβεια του κόστους παραγωγής. Αυτό αφορούσε ειδικότερα το κόστος της πρώτης ύλης και τα έξοδα ΠΓ∆ της
εταιρείας.

(66)

Για να καθοριστεί η κανονική αξία, εποµένως, η Επιτροπή
στηρίχτηκε στα καλύτερα διαθέσιµα πραγµατικά περιστατικά
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού, όπως
αναφέρεται ανωτέρω. Σχετικά µε αυτό και επειδή δεν υπήρχαν άλλες διαθέσιµες πληροφορίες για τη χώρα αυτή, η
Επιτροπή θεώρησε σκόπιµο να στηρίξει τους υπολογισµούς
της στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν µε την καταγγελία.
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National Oil Corporation:

Τιµή εξαγωγής
(67)

Όσον αφορά τον καθορισµό της τιµής εξαγωγής, η εταιρεία
υπέβαλε πληροφορίες που επαληθεύτηκαν κατά ικανοποιητικό τρόπο. Για να υπολογιστεί το περιθώριο του ντάµπινγκ,
η Επιτροπή ήταν έτσι σε θέση να χρησιµοποιήσει τις τιµές
εξαγωγής της ίδιας της εταιρείας.

(68)

Περίπου το ήµισυ των εξαγωγικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκαν απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα
και εποµένως η τιµή εξαγωγής γι’ αυτές τις συναλλαγές
καθορίστηκε µε βάση τις τιµές που έχουν πράγµατι
πληρωθεί ή πρέπει να πληρωθούν σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 8 του βασικού κανονισµού.

(69)

Οι υπόλοιπες εξαγωγικές πωλήσεις στην Κοινότητα πραγµατοποιήθηκαν µέσω συνδεδεµένης εταιρείας και οι τιµές
εξαγωγής γι’ αυτές τις πωλήσεις κατασκευάστηκαν σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού.

(70)

Ένα µικρό µέρος των πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν
µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας, διοχετεύτηκε εν συνεχεία
µέσω άλλης συνδεδεµένης εταιρείας στην Κοινότητα. Αυτές
οι πωλήσεις αποτελούσαν µόνον οριακό τµήµα του συνολικού όγκου των εξαγωγών προς την Κοινότητα της εταιρείας
της Λιβύης, εντούτοις, οπότε και δεν θα είχε µεταβληθεί το
συνολικό αποτέλεσµα των υπολογισµών ακόµη και αν είχαν
συµπεριληφθεί αυτές οι εξαγωγές. Για το λόγο αυτό δεν
λήφθηκαν υπόψη.

(71)

(72)

Επιπλέον, αποκλείστηκαν από τους υπολογισµούς οι
πωλήσεις προϊόντος που δεν ήταν καταγωγής Λιβύης και
που πραγµατοποιήθηκαν στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη
στην Κοινότητα και δηλώθηκαν λάθος από την εταιρεία.

(76)

(77)

(74)

Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι είχε προκύψει επίσης στην εγχώρια αγορά κόστος πίστωσης, αλλά υπέβαλε αντιφατικές
πληροφορίες σχετικά µε αυτό. Η έρευνα έδειξε ότι δεν είχε
γίνει συµφωνία µε τον εγχώριο πελάτη πριν από την πώληση
σχετικά µε τους όρους πληρωµής και κατά συνέπεια δεν
έγιναν προσαρµογές σχετικά µε αυτό.

Από τη σύγκριση µεταξύ της µέσης σταθµισµένης κανονικής
αξίας και της µέσης σταθµισµένης τιµής εξαγωγής προέκυψε
η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ όσον αφορά τον συνεργαζόµενο παραγωγό-εξαγωγέα. Το προσωρινό περιθώριο ντάµπινγκ, εκφρασµένο ως ποσοστό της τιµής εισαγωγής cif
στα σύνορα της Κοινότητας είναι το εξής:

Μία εταιρεία απάντησε στο ερωτηµατολόγιο που προοριζόταν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς. Αυτή η απάντηση
περιελάµβανε στοιχεία για τις εγχώριες πωλήσεις που πραγµατοποίησε συνδεδεµένη εταιρεία πωλήσεων. Μια επιχείρηση
στην Κοινότητα, η οποία είναι συνδεδεµένη µε τον
παραγωγό-εξαγωγέα, απάντησε επίσης στο ερωτηµατολόγιο
που προοριζόταν για τις συνδεδεµένες εταιρείες.

(78)

Οι εγχώριες πωλήσεις ουρίας που πραγµατοποίησε ο
παραγωγός-εξαγωγέας, δεν ήταν αντιπροσωπευτικές σε σύγκριση µε τις εξαγωγές του ουρίας προς την Κοινότητα και οι
εγχώριες τιµές δεν µπορούσαν εποµένως να αποτελέσουν τη
βάση για την κανονική αξία. Λόγω του γεγονότος ότι δεν
υπήρχαν άλλοι παραγωγοί ουρίας στη Λιθουανία, η κανονική αξία δεν στηρίχτηκε στις τιµές άλλων πωλητών ή
παραγωγών.

(79)

Συνεπώς, η κανονική αξία κατασκευάστηκε. Σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού, και επειδή δεν υπήρχε άλλη εύλογη βάση, τα έξοδα
ΠΓ∆ και τα κέρδη που χρησιµοποιήθηκαν ήταν εκείνα που
ισχύουν για την παραγωγή και τις πωλήσεις της ιδίας
γενικής κατηγορίας προϊόντων, δηλαδή των λιπασµάτων, για
τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα στη Λιθουανία.
Τιµή εξαγωγής

(80)

Σχεδόν όλες οι εξαγωγικές πωλήσεις πραγµατοποιήθηκαν
απευθείας προς ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα. Η
τιµή εξαγωγής για τις πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν
µέσω συνδεδεµένης εταιρείας αντιστοιχούσε σε λιγότερο του
5 % των συνολικών εξαγωγικών πωλήσεων του παραγωγούεξαγωγέα. Η τιµή εξαγωγής για τον τελευταίο κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 9 του
βασικού κανονισµού.
Σύγκριση

(81)

Έγιναν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη τα έξοδα
συσκευασίας, µεταφοράς, χειρισµού, εκφόρτωσης και τα
παρεπόµενα έξοδα.

(82)

Ζητήθηκαν προσαρµογές της κανονικής αξίας µε βάση τις
πωλήσεις ουρίας, οι οποίες δεν ήταν αντιπροσωπευτικές. Οι
πληροφορίες που υποβλήθηκαν για τις εγχώριες πωλήσεις
της ίδιας γενικής κατηγορίας προϊόντων, των οποίων τα
ΠΓ∆Ε και το κέρδος χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή
της κανονικής αξίας, δεν αιτιολογούσαν τέτοιες προσαρµογές.

Περιθώριο ντάµπινγκ
(75)

Ο όγκος εξαγωγής που κάλυψε ο συνεργαζόµενος παραγωγός-εξαγωγέας, συγκρίθηκε µε τα στοιχεία της Eurostat για
τις εξαγωγές και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν στα ίδια
επίπεδα. ∆εδοµένου ότι ο παραγωγός-εξαγωγέας της Λιβύης
αντιπροσώπευε όλες τις εξαγωγικές πωλήσεις που δηλώθηκαν από την Eurostat, το υπολειπόµενο προσωρινό περιθώριο του ντάµπινγκ καθορίστηκε στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο
για την συνεργαζόµενη εταιρεία, δηλαδή 51,4 %.

Κανονική αξία

Σύγκριση
Έγιναν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές
στα έξοδα συσκευασίας, χειρισµού, εκφόρτωσης, θαλάσσιας
µεταφοράς, ασφάλισης, το κόστος επιθεώρησης και των
πιστώσεων.

51,4 %.

7. Λιθουανία

Όσον αφορά το δηλωθέν κόστος ΠΓ∆ της συνδεδεµένης
εταιρείας, διορθώθηκαν ορισµένα στοιχεία µε βάση τα αποτελέσµατα της επίσκεψης επαλήθευσης.

(73)
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Περιθώριο ντάµπινγκ
(83)

(84)

9. Ρουµανία

Από τη σύγκριση µεταξύ της µέσης σταθµισµένης κανονικής
αξίας και της µέσης σταθµισµένης τιµής εξαγωγής προέκυψε
η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ όσον αφορά τον συνεργαζόµενο παραγωγό-εξαγωγέα. Το προσωρινό περιθώριο ντάµπινγκ, εκφρασµένο ως ποσοστό της τιµής εισαγωγής cif
στα σύνορα της Κοινότητας είναι το εξής:
Joint Stock Company Achema, Jonava:

(91)

9,4 %.

Επειδή το επίπεδο συνεργασίας για τη Λιθουανία ήταν
υψηλό, το υπολειπόµενο προσωρινό περιθώριο του ντάµπινγκ καθορίστηκε στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο για την
συνεργαζόµενη εταιρεία, δηλαδή 9,4 %.
8. Πολωνία

(85)

(92)

Ένας παραγωγός-εξαγωγέας απάντησε στο ερωτηµατολόγιο.

Η κανονική αξία κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού. Σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 6 του βασικού κανονισµού, χρησιµοποιήθηκαν τα ΠΓ∆Ε της ίδιας της εταιρείας. Όσον αφορά το
περιθώριο κέρδους και επειδή δεν υπήρχε άλλη εύλογη
βάση, χρησιµοποιήθηκε το κέρδος που ισχύει για την
παραγωγή και τις πωλήσεις της ίδιας γενικής κατηγορίας
προϊόντων, δηλαδή άλλων λιπασµάτων, για τον εν λόγω
παραγωγό-εξαγωγέα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος
6 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού.

Όλες οι εξαγωγικές πωλήσεις πραγµατοποιήθηκαν
απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα, οπότε
και οι τιµές εξαγωγής καθορίστηκαν µε βάση τις τιµές που
έχουν πράγµατι πληρωθεί ή πρέπει να πληρωθούν σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισµού.

(93)

Οι προσαρµογές αφορούσαν τις διαφορές του κόστους εσωτερικής µεταφοράς, θαλάσσιου ναύλου, του ναύλου ΕΚ, την
ασφάλιση, τη διακίνηση, την εκφόρτωση και τα παρεπόµενα
έξοδα, τις δαπάνες συσκευασίας, το κόστος πίστωσης, τις
προµήθειες και άλλους παράγοντες.

(94)

(95)

Από τη σύγκριση µεταξύ της µέσης σταθµισµένης κανονικής
αξίας και της µέσης σταθµισµένης τιµής εξαγωγής προέκυψε
η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ όσον αφορά τον συνεργαζόµενο παραγωγό-εξαγωγέα. Το προσωρινό περιθώριο ντάµπινγκ, εκφρασµένο ως ποσοστό της τιµής εισαγωγής cif
στα σύνορα της Κοινότητας είναι το εξής:
Zaklady Chemiczne «Police»:

(90)

31,0 %.

Το επίπεδο συνεργασίας για την Πολωνία ήταν υψηλό και
το υπολειπόµενο προσωρινό περιθώριο του ντάµπινγκ καθορίστηκε στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο για την συνεργαζόµενη
εταιρεία, δηλαδή 31,0 %.

Έγιναν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη τα έξοδα εσωτερικής µεταφοράς, χειρισµού, εκφόρτωσης και τα παρεπόµενα έξοδα, το κόστος συσκευασίας και οι προµήθειες.

Περιθώριο ντάµπινγκ

Περιθώριο ντάµπινγκ
(89)

Για τις εξαγωγικές πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν
απευθείας σε µη συνδεδεµένους πελάτες στην Κοινότητα, η
τιµή εξαγωγής καθορίστηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισµού, σε σχέση µε τις τιµές
που έχουν πράγµατι πληρωθεί ή πρέπει να πληρωθούν. Περίπου το 25 % όλων των εξαγωγικών πωλήσεων στην Κοινότητα έγιναν µέσω µη συνδεδεµένων εισαγωγέων που είναι
εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα. Συνεπώς, η τιµή εξαγωγής
γι’ αυτές τις πωλήσεις κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού.

Σύγκριση

Σύγκριση
(88)

Η κανονική αξία καθορίστηκε συνεπώς βάσει των τιµών που
έχουν πληρωθεί ή πρέπει να πληρωθούν, κατά τις συνήθεις
εµπορικές πράξεις, από ανεξάρτητους πελάτες, στην εγχώρια
αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισµού.

Τιµή εξαγωγής

Τιµή εξαγωγής
(87)

Τρεις εταιρείες απήντησαν στο ερωτηµατολόγιο που απεστάλη στους παραγωγούς-εξαγωγείς. Μια εταιρεία της Ρουµανίας που είναι συνδεδεµένη µε έναν παραγωγό-εξαγωγέα,
απάντησε στο ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής και παρείχε
πληροφορίες σχετικά µε τις πωλήσεις στην εγχώρια και στην
κοινοτική αγορά. Άλλες δύο επιχειρήσεις στην Κοινότητα
που είναι συνδεδεµένες µε τους παραγωγούς-εξαγωγείς
απάντησαν επίσης στο ερωτηµατολόγιο που προοριζόταν
για τους συνδεδεµένους εισαγωγείς.

Κανονική αξία

Κανονική αξία
(86)

L 197/11

Από τη σύγκριση µεταξύ της κανονικής αξίας και της τιµής
εξαγωγής προέκυψε η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ όσον
αφορά τους δύο συνεργαζόµενους παραγωγούς-εξαγωγείς.
Τα προσωρινά περιθώρια ντάµπινγκ, εκφρασµένα ως ποσοστό της τιµής εισαγωγής cif στα σύνορα της Κοινότητας
είναι τα εξής:
SC Amonil SA, Slobozia:

28,3 %

Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova: 47,0 %
Sofert SA, Bacau:
(96)

32,6 %.

Επειδή το επίπεδο συνεργασίας ήταν υψηλό, το υπολειπόµενο προσωρινό περιθώριο του ντάµπινγκ καθορίστηκε στο
ίδιο επίπεδο µε εκείνο για την συνεργαζόµενη εταιρεία, για
την οποία διαπιστώθηκε το υψηλότερο περιθώριο του ντάµπινγκ, δηλαδή 47,0 %.
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ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

1. Ανάλογη χώρα
(97)

(98)

(99)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισµού, για τις χώρες που δεν έχουν οικονοµία αγοράς και
για τις εταιρείες στις οποίες δεν µπορούσε να χορηγηθεί
µεταχείριση οικονοµίας αγοράς, η κανονική αξία καθορίστηκε µε βάση την τιµή ή την κατασκευασµένη αξία σε
τρίτη χώρα µε οικονοµία αγοράς («ανάλογη χώρα»).
Στην ανακοίνωση για την έναρξη της παρούσας διαδικασίας,
η Επιτροπή είχε αναφέρει την πρόθεσή της να χρησιµοποιήσει τη Σλοβακία ως την κατάλληλη ανάλογη χώρα για τον
καθορισµό της κανονικής αξίας για τη Λευκορωσία και την
Ουκρανία.
Οι παραγωγοί-εξαγωγείς στη Λευκορωσία και την Ουκρανία,
η αποστολή της Λευκορωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
µια ένωση εισαγωγέων (EFIA) προέβαλαν αντιρρήσεις ως
προς αυτήν την πρόταση. Τα κυριότερα επιχειρήµατα που
προβλήθηκαν κατά της Σλοβακίας ήταν οι διαφορές πρόσβασης στις πρώτες ύλες, οι διαφορές στη διαδικασία
παραγωγής και η διαφορετική κλίµακα παραγωγής σε σύγκριση µε τις χώρες που δεν έχουν οικονοµία αγοράς και που
ενέχονται στην παρούσα διαδικασία, η επιρροή που ασκεί το
αντισταθµιστικό εµπόριο στις εγχώριες πωλήσεις και τα
προβλήµατα ρευστών, καθώς και η προστασία της αγοράς
της Σλοβακίας από τους εισαγωγικούς δασµούς. Τα εν λόγω
ενδιαφερόµενα µέρη πρότειναν αντίθετα τη Λιθουανία ως
την κατάλληλη ανάλογη χώρα.

(100) Η έρευνα έδειξε ότι η Λιθουανία δεν είχε επαρκώς ανταγωνι-

στική εγχώρια αγορά του υπό εξέταση προϊόντος. Όντως,
υπήρχε µόνον ένας παραγωγός και η αγορά προστατευόταν
περαιτέρω από τους εισαγωγικούς δασµούς έναντι των εισαγωγών από τη Ρωσία.

(101) Όσον αφορά τη Σλοβακία, η Επιτροπή γνωρίζει ότι αυτή η

χώρα θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη ανάλογη χώρα σε
προηγούµενη επανεξέταση των οριστικών µέτρων αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ουρίας καταγωγής
Ρωσίας. Επειδή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, χρησιµοποιήθηκε εποµένως ως ανάλογη χώρα. Έτσι, µπορεί να
αποτελέσει την εύλογη επιλογή ανάλογης χώρας στην
παρούσα διαδικασία.

(102) Εν πάση περιπτώσει, στην τρέχουσα διαδικασία, η Επιτροπή

αποφάσισε να ερευνήσει λεπτοµερέστερα όλες τις πιθανές
εναλλακτικές λύσεις και για το σκοπό αυτό ζήτησε πληροφορίες για τις πωλήσεις και τις συνθήκες αγοράς από τους
παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος σε οκτώ χώρες µε
οικονοµία αγοράς που αφορά η παρούσα διαδικασία, και σε
γνωστούς παραγωγούς σε άλλες χώρες µε οικονοµία αγοράς. Λήφθηκαν απαντήσεις από τους παραγωγούς και των
οκτώ χωρών µε οικονοµία αγοράς που υπόκεινται στη διαδικασία, από έναν παραγωγό της Αυστραλίας και από έναν
παραγωγό στις ΗΠΑ.

(103) Η ανάλυση αυτών των απαντήσεων έδειξε ότι οι ΗΠΑ ήταν

η καταλληλότερη ανάλογη χώρα. Οι ΗΠΑ είχαν πολύ
ανταγωνιστική αγορά για το υπό εξέταση προϊόν, µε πάνω
από δέκα παραγωγούς, υψηλό αριθµό τελικών χρηστών και
σηµαντικές εισαγωγές από τρίτες χώρες. Παρόλο που είχαν
επιβληθεί δασµοί αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές του υπό
εξέταση προϊόντος καταγωγής πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
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υπήρχαν ακόµη σηµαντικές εισαγωγές ουρίας από άλλες
χώρες.
(104) Με βάση τα ανωτέρω, θεωρήθηκε ότι οι ΗΠΑ ήταν η

καταλληλότερη ανάλογη χώρα και ότι υπό τις συνθήκες
αυτές η επιλογή των ΗΠΑ φαινόταν εύλογη και αιτιολογηµένη σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 του βασικού
κανονισµού.

(105) Η Επιτροπή έστειλε εν συνεχεία λεπτοµερέστερο ερωτηµατο-

λόγιο στον παραγωγό των ΗΠΑ, ζητώντας πληροφορίες για
τις εγχώριες τιµές πωλήσεων και για το κόστος παραγωγής
του υπό εξέταση προϊόντος. Η απάντηση του παραγωγού
επαληθεύτηκε µε επιτόπια επίσκεψη.

(106) Η Επιτροπή εξέτασε αν οι πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος

στις ΗΠΑ είχαν γίνει κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις
λόγω της τιµής τους.

(107) Όσον αφορά το κόστος παραγωγής, η επαλήθευση έδειξε

ότι κατά το δεύτερο ήµισυ της ΠΕ, η τιµή φυσικού αερίου
στην αγορά των ΗΠΑ βρισκόταν σε ασυνήθιστα υψηλό
επίπεδο, πράγµα που εξηγείται από την υπερβολική ζήτηση.
Εποµένως, έγινε προσαρµογή για να ληφθεί υπόψη το
κόστος φυσικού αερίου όπως καταβάλλεται από τον
παραγωγό των ΗΠΑ.

(108) Λαµβανοµένης υπόψη της ανωτέρω διόρθωσης, οι εγχώριες

πωλήσεις του εν λόγω παραγωγού των ΗΠΑ πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις.

(109) Κατά συνέπεια, η κανονική αξία καθορίστηκε ως ο µέσος

σταθµισµένος όρος της τιµής των εγχώριων πωλήσεων του
υπό εξέταση προϊόντος στους µη συνδεδεµένους πελάτες
που πραγµατοποιήθηκαν από τον συνεργαζόµενο παραγωγό
των ΗΠΑ.
2. Λευκορωσία

(110) Παρόλο που ο µοναδικός παραγωγός-εξαγωγέας στη Λευ-

κορωσία είχε αρχικά την πρόθεση να συνεργαστεί µε αυτή
τη διαδικασία, η απάντηση στο ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής περιείχε αρκετές παραλείψεις. Επιπλέον, η εταιρεία
δεν απάντησε σε πολλές γραπτές αιτήσεις για διευκρινίσεις
και για συµπληρωµατικές πληροφορίες. Εποµένως, η Επιτροπή, για να υπολογίσει το προσωρινό περιθώριο του ντάµπινγκ, αναγκάστηκε να χρησιµοποιήσει τα καλύτερα διαθέσιµα πραγµατικά περιστατικά σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
βασικού κανονισµού.
Κανονική αξία

(111) ∆υνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του

βασικού κανονισµού, η κανονική αξία καθορίστηκε όπως
περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 106 έως 109.
Τιµή εξαγωγής

(112) Η ποιότητα και η αξία των εξαγωγικών πωλήσεων που

δηλώθηκαν δεν συµφωνούσαν µε τα στοιχεία της Eurostat
εφόσον ο όγκος και η αξία των εξαγωγικών πωλήσεων που
δηλώθηκαν ήταν αρκετά χαµηλότερα από τα στοιχεία της
Eurostat. Η εταιρεία δεν έδωσε εύλογες εξηγήσεις σχετικά
µε αυτές τις παραλείψεις ούτε και υπέβαλε έγγραφα που να
δικαιολογούν τις δηλωθείσες εξαγωγικές πωλήσεις στην Κοινότητα, παρά τις ειδικές αιτήσεις της Επιτροπής.
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(113) Εποµένως, η Επιτροπή δεν είχε άλλη επιλογή από το να

αγνοήσει τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία και να χρησιµοποιήσει τα καλύτερα διαθέσιµα πραγµατικά περιστατικά
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού. Επειδή
δεν υπήρχε άλλη εύλογη βάση, η τιµή εξαγωγής για τη
Λευκορωσία καθορίστηκε έτσι µε βάση τα στοιχεία της
Eurostat. Εφόσον τα διαθέσιµα πραγµατικά περιστατικά
έδειξαν ότι όλες οι πωλήσεις είχαν πραγµατοποιηθεί µέσω
εµπόρων, έγιναν υπόψη οι δέουσες προσαρµογές για να
ληφθούν υπόψη οι προµήθειες.
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ιδιοκτησίας εφαρµοζόταν στις εν λόγω εταιρείες και οι µετατροπές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας γίνονταν µε τις τιµές
της αγοράς.
(120) Συνεπώς, συνήχθη το συµπέρασµα ότι οι δύο ανωτέρω εται-

ρείες πληρούσαν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού. Αυτές
είναι:
— Cherkassy Azot, Cherkassy,
— Concern Stirol, Gorlovka.

Σύγκριση
(114) Οι προσαρµογές αφορούσαν διαφορές για τις προµήθειες,

το κόστος µεταφοράς, τη διακίνηση, την εκφόρτωση και τα
παρεπόµενα έξοδα, όταν αυτά τα στοιχεία θεωρήθηκαν
εύλογα και ακριβή.

(115) Οι προσαρµογές για την εσωτερική µεταφορά στηρίχτηκαν

σε τιµές που διαπιστώθηκαν στην ανάλογη χώρα, λαµβανοµένων υπόψη των αποστάσεων µεταξύ του εργοστασίου του
παραγωγού-εξαγωγέα και του λιµένα εκφόρτωσης.
Περιθώριο ντάµπινγκ

(116) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού

κανονισµού, η µέση σταθµισµένη κανονική αξία συγκρίθηκε
µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής. Αυτή η σύγκριση
έδειξε την ύπαρξη πρακτικών ντάµπινγκ. Το ενιαίο εθνικό
µέσο σταθµισµένο προσωρινό περιθώριο του ντάµπινγκ,
εκφρασµένο ως ποσοστό της αξίας cif ήταν 75,7 %.
3. Ουκρανία

(117) Τέσσερις εταιρείες απήντησαν στο ερωτηµατολόγιο που απε-

στάλη στους παραγωγούς-εξαγωγείς. Τρεις από αυτές τις
εταιρείες ζήτησαν µεταχείριση οικονοµίας αγοράς δυνάµει
του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού
κανονισµού.
Ανάλυση του καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς

(118) Η Επιτροπή ζήτησε όλες τις πληροφορίες που κρίθηκαν

απαραίτητες και επαλήθευσε επιτόπου όλες τις πληροφορίες
που υποβλήθηκαν στις αιτήσεις για την αναγνώριση
καθεστώτος οικονοµίας αγοράς, στις εγκαταστάσεις των εν
λόγω εταιρειών. Και οι τρεις αιτήσεις εξετάστηκαν µε βάση
τα πέντε κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού.

(119) Για δύο εταιρείες καθορίστηκε ότι οι αποφάσεις τους σχε-

τικά µε τις τιµές και το κόστος λαµβάνονταν χωρίς ιδιαίτερη
ανάµειξη του κράτους κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) και ουσιαστικά αντανακλούσαν τις
αξίες της αγοράς. Και οι δύο εταιρείες διέθεταν ανεξάρτητα
ηλεγµένους λογαριασµούς σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα, και το κόστος παραγωγής και η οικονοµική τους
κατάσταση δεν υπέστησαν σηµαντικές στρεβλώσεις. Παρόλο
που µια από τις εταιρείες συµµετείχε σε αντισταθµιστικό
εµπόριο, αυτό ήταν οριακό και επιπλέον δεν αφορούσε το
υπό εξέταση προϊόν. Τέλος, η νοµοθεσία πτωχεύσεων και

(121) Για την τρίτη εταιρεία διαπιστώθηκε ότι συµµετείχε σε σηµα-

ντικό βαθµό στο αντισταθµιστικό εµπόριο όσον αφορά και
ορισµένες συναλλαγές του υπό εξέταση προϊόντος. Επιπλέον, το κρατικό ταµείο ιδιοκτησίας κατείχε µετοχές που
του επέτρεπαν να σταµατά ορισµένες αποφάσεις, όπως τις
τροποποιήσεις των καταστατικών της εταιρείας και εποµένως
είχε τη δυνατότητα να ασκεί σηµαντική παρέµβαση.

(122) Συνεπώς, αυτή η εταιρεία πληρούσε τα κριτήρια που καθο-

ρίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού.

(123) Στις εν λόγω εταιρείες και στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής

δόθηκε η δυνατότητα να σχολιάσουν τα προαναφερθέντα
συµπεράσµατα.

(124) Ο παραγωγός-εξαγωγέας που δεν έτυχε µεταχείρισης οικο-

νοµίας αγοράς, αµφισβήτησε τα συµπεράσµατα της Επιτροπής, κυρίως όσον αφορά την κρατική παρέµβαση και την
έκταση του αντισταθµιστικού εµπορίου. Ωστόσο, δεν προβλήθηκαν άλλα επιχειρήµατα για να τροποποιηθεί η απόφαση όσον αφορά την µεταχείριση οικονοµίας αγοράς.

(125) Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αµφισβήτησε το γεγονός

ότι είχε αναγνωριστεί καθεστώς οικονοµίας αγοράς σε δύο
εταιρείες της Ουκρανίας. Ισχυρίστηκε ότι οι εταιρείες της
Ουκρανίας λειτουργούσαν σε µακροοικονοµικό περιβάλλον
όπου ο επικρατών παράγοντας είναι η παρέµβαση του κράτους, ότι το κράτος καθορίζει τις τιµές αερίου, που είναι η
κυριότερη πρώτη ύλη για την παραγωγή ουρίας, ότι εφαρµόζεται ευρέως το αντισταθµιστικό εµπόριο και ότι οι εταιρείες δεν εφαρµόζουν όλες τις βασικές διεθνείς λογιστικές
αρχές.

(126) Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η παρέµβαση του κράτους είναι

ακόµη ο κυριότερος παράγοντας στην οικονοµία της
Ουκρανίας. Σε µια ανάλυση όσον αφορά το καθεστώς οικονοµίας αγοράς, οι εταιρείες χωριστά πρέπει να αποδείξουν
ότι επικρατούν οι συνθήκες οικονοµίας αγοράς για τις ατοµικές τους εταιρείες όσον αφορά την κατασκευή και τις
πωλήσεις του οµοειδούς προϊόντος. Για τις εν λόγω εταιρείες δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις της, κατά τους ισχυρισµούς, ευρείας εφαρµογής αντισταθµιστικού εµπορίου εκτός
από εκείνες που ήδη αναφέρονται στις ανωτέρω αιτιολογικές
σκέψεις. Οι λογαριασµοί των δύο εταιρειών ελέγχονται
σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η Επιτροπή δεν
διαπίστωσε καµία ένδειξη κρατικής παρέµβασης στις συναλλαγές αερίου εκτός από εκείνη που αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 128 και 129 κατωτέρω.
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(127) Εποµένως, αποφασίστηκε να αναγνωριστεί το καθεστώς

οικονοµίας αγοράς στις δύο εταιρείες και να απορριφθεί η
αίτηση µεταχείρισης οικονοµίας αγοράς για την τρίτη εταιρεία. Ζητήθηκε η γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής η
οποία δεν προέβαλε αντίρρηση ως προς το συµπέρασµα
αυτό.

(128) Η περαιτέρω επαλήθευση στην Ουκρανία έδειξε επίσης ότι η

εταιρεία για την οποία δεν αναγνωρίσθηκε το καθεστώς
οικονοµίας αγοράς είχε υποβάλει ανακριβείς πληροφορίες
σχετικά µε το ρόλο της σε κρατικά προγράµµατα, στο
πλαίσιο των οποίων χορηγούνταν φθηνές πρώτες ύλες σε
παραγωγούς λιπασµάτων για να υποστηριχτεί ο τοπικός
γεωργικός τοµέας, και ειδικότερα σ’αυτή την εταιρεία για
την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος.

(129) Οι δύο εταιρείες που έλαβαν καθεστώς οικονοµίας αγοράς

συµµετείχαν επίσης σε τέτοια προγράµµατα, αλλά η έρευνα
έδειξε ότι αυτό ήταν µόνον οριακό και επιπλέον αφορούσε
προϊόντα των επόµενων σταδίων παραγωγής. Έγιναν προσαρµογές στο κόστος των εταιρειών για να διορθωθούν οι
ενδεχόµενες επιπτώσεις στο κόστος της αµµωνίας, που
παράγεται από φυσικό αέριο και χρησιµοποιείται για την
παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος και άλλων λιπασµάτων.

(130) Εποµένως, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να διατηρηθεί η απόφαση

αναγνώρισης του καθεστώτος οικονοµίας αγοράς στις δύο
εταιρείες και να απορριφθεί η αίτηση µεταχείρισης οικονοµίας αγοράς για την τρίτη εταιρεία.
Ατοµική µεταχείριση

(131) Εκτός αν ο παραγωγός εξαγωγέας µπορεί να αποδείξει ότι

επικρατούν για εκείνον οι συνθήκες οικονοµίας αγοράς πρέπει να υπολογίζεται εθνικός δασµός για τις χώρες χωρίς
οικονοµία της αγοράς και για τις χώρες που υπάγονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) και γ) του βασικού
κανονισµού (εκτός αν αναγνωρισθεί σε παραγωγό-εξαγωγέα
το καθεστώς οικονοµίας αγοράς), µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που οι εταιρείες µπορούν να αποδείξουν ότι οι εξαγωγικές δραστηριότητές τους απαλλάσσονται από κάθε κρατική
παρέµβαση και ότι τυγχάνουν νοµικής και πραγµατικής ανεξαρτησίας σε σχέση µε το κράτος, έτσι ώστε να εξαλείφεται
ο κίνδυνος καταστρατήγησης του εθνικού δασµού.

(132) Η εταιρεία της Ουκρανίας στην οποία δεν αναγνωρίστηκε το

καθεστώς οικονοµίας αγοράς ζήτησε ατοµική µεταχείριση. Η
Επιτροπή ζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που
έκρινε αναγκαίες για να διαπιστώσει αν η εν λόγω εταιρεία
πληρούσε τα κριτήρια για ατοµική µεταχείριση. Ως προς
αυτό, διαπιστώθηκε ότι παρόλο που η εταιρεία δεν µπορούσε να τύχει µεταχείρισης οικονοµίας αγοράς, η παρέµβαση του κράτους δεν ήταν τέτοια ώστε να επιτρέπεται η
καταστρατήγηση των µέτρων αν είχε χορηγηθεί σ’ αυτόν τον
εξαγωγέα ατοµικό περιθώριο του ντάµπινγκ. Εποµένως
θεωρήθηκε αιτιολογηµένο να δοθεί ατοµική µεταχείριση
στην εν λόγω εταιρεία, δηλαδή στην εταιρεία Joint Stock
Company DniproAzot, Dniprodzerzhinsk.
Εκτέλεση εργασιών έναντι αντιτίµου «Tolling»

(133) Η έρευνα έδειξε ότι ορισµένες εταιρείες στην Ουκρανία

πραγµατοποιούσαν µέρος ή όλες τις εγχώριες ή/και εξαγωγικές πωλήσεις τους στο πλαίσιο συµφωνιών («έναντι αντιτίµου».
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(134) Βάσει αυτών των συµφωνιών, µια εταιρεία προµηθεύει τις

πρώτες ύλες (φυσικό αέριο, και σε ορισµένες περιπτώσεις,
επίσης ηλεκτρική ενέργεια) σε άλλη εταιρεία, η οποία επιστρέφει το τελικό προϊόν είτε στην πρώτη εταιρεία που είχε
προµηθεύσει την πρώτη ύλη ή σε τρίτο µέρος. Η εταιρεία
που επεξεργάζεται την πρώτη ύλη δεν λαµβάνει τιµολόγιο
για την πρώτη ύλη που έχει προµηθευτεί και δεν εκδίδει
τιµολόγιο για το τελικό προϊόν που παραδίδει. Αυτή η
εταιρεία λαµβάνει µόνον αµοιβή για τη µεταποίηση της
πρώτη ύλης στο υπό εξέταση προϊόν. Βάσει της νοµοθεσίας
της Ουκρανίας, ο προµηθευτής της πρώτης ύλης, στην
προκειµένη περίπτωση η πρώτη εταιρεία, είναι ο ιδιοκτήτης
του τελικού προϊόντος.

(135) Είναι προφανές από τα ανωτέρω ότι, στο πλαίσιο των

συµφωνιών «έναντι αντιτίµου», δεν ήταν δυνατό να καθοριστεί η τιµή που καταβάλλεται ή πρέπει να καταβληθεί για το
οµοειδές προϊόν, ούτε και να επαληθευτεί στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόµενων εταιρειών. Εποµένως, και επειδή
δεν υπήρξε συνεργασία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που
συµµετείχε σε τέτοιες συµφωνίες «αντιτίµου», η Επιτροπή
δεν έλαβε προσωρινά υπόψη όλες τις πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τέτοιων συµφωνιών.

Κανονική αξία για εταιρείες στις οποίες αναγνωρίσθηκε το
καθεστώς οικονοµίας αγοράς
(136) Οι εταιρείες στις οποίες αναγνωρίσθηκε το καθεστώς οικο-

νοµίας αγοράς κλήθηκαν εν συνεχεία να υποβάλουν πλήρη
απάντηση σε ερωτηµατολόγιο µε πληροφορίες για τις εγχώριες πωλήσεις, καθώς και πληροφορίες για το κόστος
παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος. Αυτές οι απαντήσεις επαληθεύτηκαν επί τόπου στις εγκαταστάσεις των εν
λόγω εταιρειών.

(137) Για µια από αυτές τις εταιρείες διαπιστώθηκε ότι σηµαντικό

τµήµα των εγχωρίων πωλήσεών της γινόταν στο πλαίσιο των
συµφωνιών «έναντι αντιτίµου»). Για τους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω στις αιτιολογικές σκέψεις 134 και 135,
οι εγχώριες πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο
συµφωνιών «έναντι αντιτίµου», δεν λήφθηκαν προσωρινά
υπόψη.

(138) Για έναν παραγωγό-εξαγωγέα, οι εγχώριες πωλήσεις που δεν

πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τέτοιων συµφωνιών, θεωρήθηκαν ακόµη αντιπροσωπευτικές. Οι δαπάνες ΠΓ∆ που
δήλωσε αυτός ο παραγωγός-εξαγωγέας έπρεπε να διορθωθούν. Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω αν είναι αναγκαίο να γίνουν προσαρµογές άλλων παραγόντων του
κόστους, όπως η απόσβεση που έκανε αυτός ο παραγωγόςεξαγωγέας της Ουκρανίας.

(139) Για τον ίδιο παραγωγό-εξαγωγέα, διαπιστώθηκε ότι είχε

πραγµατοποιήσει επαρκείς πωλήσεις κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις. Η κανονική αξία µπορούσε εποµένως να
καθοριστεί µε βάση τις εγχώριες τιµές πωλήσεων.

(140) Για την δεύτερη εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε πραγµα-

τοποιήσει αντιπροσωπευτικές πωλήσεις του οµοειδούς
προϊόντος. Εποµένως, η κανονική αξία καθορίστηκε µε βάση
τις εγχώριες τιµές του παραγωγού-εξαγωγέα που είχε πραγµατοποιήσει αντιπροσωπευτικές πωλήσεις κατά τις συνήθεις
εµπορικές πράξεις.
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Κανονική αξία για εταιρείες στις οποίες δεν αναγνωρίσθηκε
το καθεστώς οικονοµίας αγοράς
(141) ∆υνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του

βασικού κανονισµού, η κανονική αξία για τους παραγωγούςεξαγωγείς στους οποίους αναγνωρίσθηκε το καθεστώς οικονοµίας αγοράς καθορίστηκε µε βάση τις επαληθευµένες
πληροφορίες που παραλήφθηκαν από τον παραγωγό στην
ανάλογη χώρα, δηλαδή µε βάση τις τιµές που έχουν πράγµατι πληρωθεί ή πρέπει να πληρωθούν στην εγχώρια αγορά
της ανάλογης χώρας για προϊόντα σνγκρίσιµα µε τα προϊόντα που πωλούσαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς της Ουκρανίας
στην Κοινότητα (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 106 έως 109
ανωτέρω).
Τιµή εξαγωγής

(142) Η έρευνα έδειξε ότι όλες οι εξαγωγικές πωλήσεις στην

Κοινότητα, τις οποίες δήλωσε µια από τις εταιρείες, είχαν
γίνει στο πλαίσιο των συµφωνιών «έναντι αντιτίµου». Το ίδιο
ισχύει για µέρος των εξαγωγικών πωλήσεων που δήλωσε
άλλη εταιρεία. Επιπλέον, µια τρίτη εταιρεία που δεν ζήτησε
καθεστώς οικονοµίας αγοράς ούτε ατοµική µεταχείριση, είχε
πραγµατοποιήσει όλες τις εξαγωγικές πωλήσεις στην Κοινότητα στο πλαίσιο των συµφωνιών, «έναντι αντιτίµου».

(143) Για τους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω στις αιτιολογι-

κές σκέψεις 134 και 135, οι εξαγωγικές πωλήσεις που
πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο συµφωνιών «αντιτίµου»,
δεν λήφθηκαν προσωρινά υπόψη.

(144) Κατά συνέπεια, µόνον η εταιρεία που έτυχε ατοµικής µετα-

χείρισης είχε επαληθεύσιµες τιµές εξαγωγής και µόνον µια
από τις δύο εταιρείες στις οποίες αναγνωρίσθηκε το
καθεστώς οικονοµίας αγοράς είχαν επαρκώς αντιπροσωπευτικές επαληθεύσιµες τιµές εξαγωγής µετά την εξάλειψη των
εξαγωγών που είχαν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο συµφωνιών «έναντι αντιτίµου».

(145) Εφόσον όλες οι πωλήσεις στο πλαίσιο των συµφωνιών «ένα-

ντι αντιτίµου» πραγµατοποιήθηκαν απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα, οι τιµές εξαγωγής καθορίστηκαν µε βάση τις τιµές που έχουν πράγµατι πληρωθεί ή
πρέπει να πληρωθούν σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος
8 του βασικού κανονισµού.
Σύγκριση

(146) Για λόγους ορθής σύγκρισης µεταξύ της κανονικής αξίας

και της τιµής εξαγωγής, έγιναν οι δέουσες προσαρµογές για
τις διαφορές που επηρεάζουν τη δυνατότητα σύγκρισης των
τιµών σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού
κανονισµού. Σχετικά µε αυτό, έγιναν προσαρµογές για να
ληφθούν υπόψη οι διαφορές στα έξοδα µεταφοράς, χειρισµού, εκφόρτωσης και τα παρεπόµενα έξοδα, καθώς και οι
φυσικές διαφορές.

(147) Για να ληφθούν υπόψη οι φυσικές διαφορές, έγινε προσαρ-

µογή της κανονικής αξίας µε βάση τις εγχώριες πωλήσεις
στην ανάλογη χώρα µε οικονοµία αγοράς. Αυτή η προσαρµογή ήταν αναγκαία επειδή το οµοειδές προϊόν που
πωλήθηκε στις ΗΠΑ ήταν ουρία µε κοκκώδη µορφή, ενώ το
προϊόν που εξάγεται από τους παραγωγούς-εξαγωγείς της
Ουκρανίας είναι η ουρία σε βώλους. Η προσαρµογή
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στηρίχτηκε στη διαφορά της κανονικής αξίας µεταξύ της
ουρίας σε κόκκους και σε βώλους κατά την ΠΕ στην αγορά
των ΗΠΑ. Έγιναν επίσης προσαρµογές αυτής της κανονικής
αξίας για να ληφθούν υπόψη το κόστος µεταφοράς και οι
πιστώσεις.
(148) Έγινε προσαρµογή της κανονικής αξίας για το κόστος εσω-

τερικής µεταφοράς. Αυτή η προσαρµογή αφορούσε τις εταιρείες στις οποίες αναγνωρίσθηκε το καθεστώς οικονοµίας
αγοράς και την κανονική αξία που καθορίστηκε στην ανάλογη χώρα.

(149) Έγιναν προσαρµογές της τιµής εξαγωγής για το κόστος

εσωτερικής µεταφοράς στην Ουκρανία, και για να ληφθούν
υπόψη το κόστος χειρισµού, φορτοεκφόρτωσης και τα παρεπόµενα έξοδα. Οι προσαρµογές για την εσωτερική µεταφορά
στηρίχτηκαν σε τιµές που διαπιστώθηκαν στην ανάλογη
χώρα µε οικονοµία αγοράς, λαµβανοµένων υπόψη των αποστάσεων µεταξύ των εργοστασίων των παραγωγών-εξαγωγέων και του λιµένα εκφόρτωσης στην Ουκρανία.

Περιθώριο ντάµπινγκ
(150) Για την εταιρεία στην οποία αναγνωρίσθηκε το καθεστώς

οικονοµίας αγοράς και για την οποία ήταν δυνατό να επαληθευτούν οι τιµές που έχουν καταβληθεί ή πρέπει να
καταβληθούν, η µέση σταθµισµένη κανονική αξία του εξαχθέντος τύπου στην Κοινότητα συγκρίθηκε µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής του αντίστοιχου τύπου του υπό
εξέταση προϊόντος, όπως προβλέπεται βάσει του άρθρου 2
παράγραφος 11 του βασικού κανονισµού.

(151) Για την εταιρεία που έτzχε ατοµικής µεταχείρισης και για

την οποία ήταν δυνατό να επαληθευτούν οι τιµές που έχουν
καταβληθεί ή πρέπει να καταβληθούν, η µέση σταθµισµένη
κανονική αξία του εξαχθέντος τύπου στην Κοινότητα, η
οποία καθορίστηκε στην ανάλογη χώρα, συγκρίθηκε µε τη
µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής του τύπου του προϊόντος
που εξήχθη στην Κοινότητα, όπως προβλέπεται βάσει του
άρθρου 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισµού.

(152) Τα προσωρινά περιθώρια ντάµπινγκ, εκφρασµένα ως ποσο-

στό της τιµής εισαγωγής cif στα σύνορα της Κοινότητας,
είναι τα εξής:
— Cherkassy Azot, Cherkassy:

22,8 %

— DniproAzot, Dniprodzerzhinsk:

68,0 %.

(153) Εφόσον υπήρχε τουλάχιστον µια εταιρεία που δεν συνεργά-

σθηκε στην παρούσα διαδικασία και εφόσον δεν επαληθεύτηκαν οι τιµές εξαγωγής που έχουν πράγµατι
πληρωθεί ή πρέπει να πληρωούν για σηµαντικές ποσότητες
που εξήχθησαν στο πλαίσιο συµφωνιών «έναντι αντιτίµου»
το υπολειπόµενο περιθώριο του ντάµπινγκ καθορίστηκε µε
τη σύγκριση της µέσης σταθµισµένης κανονικής αξίας που
καθορίστηκε στην ανάλογη χώρα για τον τύπο του προϊόντος που εξήχθη στην Κοινότητα, και της µέσης σταθµισµένης τιµής εξαγωγής των συναλλαγών µε τις χαµηλότερες
τιµές εξαγωγής, που αντιπροσωπεύουν ταυτόχρονα σηµαντική ποσότητα των εξαγωγών µε επαληθεύσιµες τιµές
εξαγωγής, του τύπου του προϊόντος που εξήχθη στην Κοινότητα. Πάνω σ’ αυτή τη βάση, το υπολειπόµενο προσωρινό
περιθώριο ντάµπινγκ, εκφρασµένο ως ποσοστό της τιµής
εισαγωγής cif στα σύνορα της Κοινότητας είναι 83,9 %.
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εισαγωγές από τις εν λόγω χώρες για την ανάλυση της
ζηµίας.

1. Ορισµός του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
(154) Από τους δέκα καταγγέλλοντες κοινοτικούς παραγωγούς,

Σωρευτική αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό εξέταση
εισαγωγών

ένας (Kemira Agro Rozenburg BV) δεν συνεργάστηκε µε
την Επιτροπή, και εποµένως δεν θεωρήθηκε ότι αποτελεί
µέρος του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Άλλος κοινοτικός παραγωγός (Irish Fertlizer Industries Ltd) δεν παρείχε
τις αιτούµενες πληροφορίες µε την κατάλληλη µορφή και
θεωρείται ότι δεν συνεργάστηκε µε την Επιτροπή, οπότε και
δεν αποτελεί µέρος του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(161) Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εισαγωγές από τις εν

(155) Ορισµένοι παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι, εφόσον

(162) Τα περιθώρια του ντάµπινγκ που διαπιστώθηκαν είναι πάνω

ορισµένοι κοινοτικοί παραγωγοί αγόραζαν και εισήγαγαν
ουρία από τις εν λόγω χώρες, αυτοί οι παραγωγοί έπρεπε να
αποκλειστούν από τον ορισµό του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής.

(156) Η έρευνα έδειξε ότι ορισµένοι από τους καταγγέλλοντες

κοινοτικούς παραγωγούς αγόρασαν το υπό εξέταση προϊόν
από πηγές εντός και εκτός της Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των εν λόγω χωρών. Ωστόσο, κατά κύριο λόγο
αυτές οι αγορές αφορούσαν µικρούς όγκους, και έγιναν για
να καλυφθεί η έλλειψη προµήθειας λόγω εργασιών
συντήρησης. Μια εταιρεία αγόρασε µεγαλύτερους όγκους
κατά την ΠΕ, που ισοδυναµούν στο 20 % τη παραγωγής
της. Αυτές οι αγορές έγιναν για να συµπληρωθεί το φάσµα
προϊόντων της ίδιας της εταιρείας, και δεν ήταν τέτοιες ώστε
να µη θεωρηθεί αυτή η εταιρεία ως κοινοτικός παραγωγός
ουρίας. Για τους λόγους αυτούς, συνάγεται προσωρινά το
συµπέρασµα ότι και οι οκτώ εταιρείες πρέπει να συµπεριληφθούν στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

(157) Επειδή αυτοί οι οκτώ καταγγέλλοντες κοινοτικοί παραγωγοί

που συνεργάστηκαν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 76 %
της κοινοτικής παραγωγής ουρίας, αποτελούν τον κοινοτικό
κλάδο παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού
κανονισµού.
2. Κοινοτική κατανάλωση

(158) Η κοινοτική κατανάλωση καθορίστηκε µε το συνδυασµό των

όγκων των πωλήσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
στην αγορά της Κοινότητας, της παραγωγής των υπόλοιπων
παραγωγών στην αγορά της Κοινότητας όπως αναφέρονται
στην καταγγελία, µαζί µε τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι
συνεργαζόµενοι παραγωγοί-εξαγωγείς, συµπληρωµένες από
τα στοιχεία της Eurostat, για να καθοριστεί ο όγκος των
εισαγωγών.

λόγω χώρες (1), θα πρέπει να εκτιµηθούν σωρευτικά
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.

από τα ελάχιστα, οι όγκοι των εισαγωγών από κάθε εν λόγω
χώρα ήταν σηµαντικοί και πάνω από τα επίπεδα που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 του βασικού κανονισµού
και η σωρευτική εκτίµηση θεωρήθηκε κατάλληλη λόγω των
συνθηκών του ανταγωνισµού µεταξύ των εισαγωγών από
αυτές τις χώρες και µεταξύ αυτών των εισαγωγών και του
οµοειδούς προϊόντος στην Κοινότητα. Οι τιµές µειώθηκαν
σηµαντικά κατά την υπό εξέταση περίοδο. Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς, εξάλλου, εφήρµοζαν τιµές χαµηλότερες από
τις τιµές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, ενώ χρησιµοποιούσαν τα ίδια ή παρόµοια εµπορικά κυκλώµατα. Γι’
αυτούς τους λόγους, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα
ότι οι εισαγωγές καταγωγής Λευκορωσίας, Βουλγαρίας,
Κροατίας, Εσθονίας, Λιβύης, Λιθουανίας, Ρουµανίας και
Ουκρανίας πρέπει να εκτιµηθούν σωρευτικά.

Όγκος και µερίδιο αγοράς των υπό εξέταση εισαγωγών
(163) Οι εισαγωγές ουρίας από τις εν λόγω χώρες στην Κοινότητα

αυξήθηκαν σε όγκο κατά 95,2 % από 911 χιλιάδες τόνους
το 1996 σε 1778 χιλιάδες τόνους κατά την ΠΕ. Αυτό
πρέπει να συγκριθεί µε την αύξηση 28,5 % της κοινοτικής
κατανάλωσης κατά την ίδια περίοδο. Συνεπώς, το µερίδιο
αγοράς των εν λόγω χωρών αυξήθηκε από 20,8 % σε
31,5 % κατά την ίδια περίοδο όπως δείχνει ο παρακάτω
πίνακας.
Μερίδιο αγοράς των
εισαγωγών

Εν λόγω χώρες
∆είκτης

1996

1997

1998

1999

ΠΕ

20,8 % 20,6 % 19,4 % 25,0 % 31,5 %
100

99

93

120

152

(159) Από αυτά τα στοιχεία, καθορίζεται ότι η κοινοτική κατα-

νάλωση αυξανόταν κάθε χρόνο, και αυτή η αύξηση ήταν
συνολικά 28,5 % µεταξύ του 1996 και της ΠΕ.
3. Εισαγωγές από τις εν λόγω χώρες
Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(160) Όπως υπογραµµίζεται στην αιτιολογική σκέψη 228 κατω-

τέρω, τα εθνικά περιθώρια της ζηµίας για την Αίγυπτο και
την Πολωνία είναι ελάχιστα. Συνεπώς, οι εισαγωγές ουρίας
από αυτές τις δύο χώρες δεν έχουν συµπεριληφθεί στις

Τιµές των
ντάµπινγκ

εισαγωγών

που

αποτελούν

αντικείµενο

(164) Η µέση σταθµισµένη τιµή των εισαγωγών καταγωγής των εν

λόγω χωρών µειώθηκε από 158 ευρώ το 1996 σε 97 ευρώ
κατά την ΠΕ, δηλαδή κατά 38,7 %. Η πτώση αυτή ήταν
ακόµη µεγαλύτερη µεταξύ του 1996 και του 1999, όταν οι
τιµές µειώθηκαν κατά σχεδόν 50 % σε 79 ευρώ.

(1) Όλες οι αναφορές στις «εν λόγω χώρες» αφορούν αποκλειστικά τις οκτώ
χώρες που καλύπτονται από την παρούσα διαδικασία, εκτός από την
Αίγυπτο και την Πολωνία.
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Τιµές χαµηλότερες των κοινοτικών

Πωλήσεις στην κοινοτική αγορά

(165) Η Επιτροπή εξέτασε αν οι τιµές των παραγωγών-εξαγωγέων

των εν λόγω χωρών ήταν χαµηλότερες από τις τιµές
πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής κατά την
περίοδο της έρευνας. Για τους λόγους της παρούσας ανάλυσης, οι τιµές cif των παραγωγών-εξαγωγέων προσαρµόστηκαν στο στάδιο παραδοτέο-εκτελωνισµένο στην αποβάθρα στα σύνορα της Κοινότητας. Αυτές οι τιµές συγκρίθηκαν µε τις επαληθευµένες τιµές εκ του εργοστασίου
των κοινοτικών παραγωγών.

(166) Ορισµένοι παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν να γίνουν προσαρ-

µογές των τιµών µε βάση τις διαφορές ποιότητας και τις
ζηµίες που µπορεί να υποστεί το προϊόν κατά τη µεταφορά.
Εντούτοις, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι χρήστες ουρίας δεν
αντιµετώπισαν προβλήµατα ποιότητας. Αυτό το επιχείρηµα
υποστηρίχτηκε επίσης από έναν εξαγωγέα ουρίας ο οποίος
ανέφερε ότι δεν υπήρχε διαφορά µεταξύ του προϊόντος τους
και του προϊόντος που παράγεται στην Κοινότητα. Συνεπώς,
τα αιτήµατα αυτά απορρίφθηκαν προσωρινά.

(167) Οι συγκρίσεις των τιµών έγιναν χωριστά για κάθε ποιότητα

του προϊόντος, σε βώλους, σε κόκκους, χύδην, και σε σάκκους. Τα περιθώρια πραγµατοποίησης πωλήσεων σε τιµές
χαµηλότερες από τις κοινοτικές που διαπιστώθηκαν ανά
χώρα, εκφραζόµενα ως ποσοστό των τιµών που εφάρµοσαν
οι κοινοτικοί παραγωγοί, καθορίζονται ως εξής:

(%)
Χώρα
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Τιµή περιθωρίων πώλησης

Λευκορωσία

2,25

Βουλγαρία

9,56

Κροατία

5,19

Εσθονία

10,53

Λιβύη

3,69

Λιθουανία

2,88

Ρουµανία

2,23

Ουκρανία

5,61

4. Κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
Παραγωγή
(168) Η παραγωγή του κοινοτικού κλάδου παραγωγής µειώθηκε

από 3 489 χιλιάδες τόνους το 1996 σε 3 232 χιλιάδες
τόνους στην ΠΕ, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση 7,4 %. Οι
κυριότερες µειώσεις από έτος σε έτος σηµειώθηκαν µεταξύ
του 1996 και 1997 (– 4,0 %) και µεταξύ του 1998 και
του 1999 (– 3,9 %), ενώ παρατηρήθηκε µικρή αύξηση από
έτος σε έτος µεταξύ του 1999 και της ΠΕ (+ 0,7 %).
Παραγωγική ικανότητα και χρησιµοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

(169) Η συνολική παραγωγική ικανότητα του κοινοτικού κλάδου

παραγωγής παρέµεινε σχετικά σταθερή κατά την υπό εξέταση περίοδο σε περίπου 4 500 χιλιάδες τόνους ετησίως, µε
αποτέλεσµα να µειωθεί η χρησιµοποίηση της παραγωγικής
ικανότητας από 74,9 % σε 70,9 %.

(170) Μεταξύ του 1996 και του 1999 ο κοινοτικός κλάδος

παραγωγής κατέγραψε µονοψήφιες ποσοστιαίες αυξήσεις
του όγκου των πωλήσεών του. Μεταξύ του 1999 και της
ΠΕ αυτή η τάση αντιστράφηκε και οι όγκοι των πωλήσεων
µειώθηκαν κατά πάνω από 5 %. Γενικά, οι όγκοι των
πωλήσεων µειώθηκαν κατά 7,5 % µεταξύ του 1996 και της
περιόδου έρευνας.
Αποθέµατα

(171) ∆ιαπιστώθηκε ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν κάνει

αναγκαστικά διάκριση µεταξύ των αποθεµάτων για τις
πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά και των αποθεµάτων πού
προορίζονται στην εσωτερική κατανάλωση. Επίσης, επειδή οι
πωλήσεις σε γεωργικούς πελάτες είναι εποχιακές, τα επίπεδα
των αποθεµάτων κυµαίνονται σηµαντικά κατά τη διάρκεια
του έτους. Τέλος, επειδή η ουρία αποθηκεύεται επίσης από
αγροτικούς συνεταιρισµούς, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν
δυνατόν να υπολογιστούν κανονικά τα επίπεδα των αποθεµάτων.

(172) Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα επίπεδα

των αποθεµάτων δεν αποτελούν αξιόπιστο παράγοντα
ζηµίας για τους λόγους της παρούσας έρευνας.
Μερίδιο αγοράς

(173) Γενικά, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής έχασε το 10,3 %

της κοινοτικής αγοράς κατά την υπό εξέταση περίοδο.
Μεταξύ του 1996 και του 1999 η αύξηση της κατανάλωσης στην Κοινότητα συνοδεύτηκε από αύξηση του
όγκου των πωλήσεων για τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.
Εντούτοις, επειδή η πρώτη υπερτερούσε της δεύτερης, ο
κοινοτικός κλάδος παραγωγής έχασε ακόµη 5,2 % της αγοράς κατά την τετραετή αυτή περίοδο. Κατά την ΠΕ ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπέστη ακόµη µεγαλύτερη απώλεια του µεριδίου της αγοράς. Η κατανάλωση αυξήθηκε
κατά 5,2 % ενώ ο όγκος των πωλήσεων µειώθηκε κατά
5,4 % µε αποτέλεσµα να µειωθεί κατά 5,1 % το µερίδιο που
κατείχε στην αγορά αυτό το έτος ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής.
Τιµές

(174) Οι

µέσες καθαρές τιµές πωλήσεων των κοινοτικών
παραγωγών µειώθηκαν σηµαντικά κατά 48,7 ευρώ ή 31,4 %
κατά την υπό εξέταση περίοδο. Σηµειώθηκε αύξηση 15 %
της τιµής από 92,2 ευρώ σε 106,3 ευρώ κατά την ΠΕ, αλλά
αυτή η αύξηση δεν ήταν αρκετή για να επαναφέρει τις τιµές
στα επίπεδα του 1998, ή και προηγούµενης περιόδου.
Αποδοτικότητα

(175) Η µέση σταθµισµένη αποδοτικότητα του κοινοτικού κλάδου

παραγωγής επιδεινώθηκε από το κέρδος 27,2 % που σηµειώθηκε το 1996, σε ζηµία 4,3 % κατά την ΠΕ. Στο πλαίσιο
αυτής της τάσης, σηµειώθηκε ορισµένη ανάκαµψη µεταξύ
του 1996 και της ΠΕ όταν είχαν µειωθεί οι ζηµίες από
14,4 % σε 4,3 %, κυρίως λόγω της αύξησης των τιµών
πωλήσεων. Αυτό πρέπει να συγκριθεί µε το κέρδος 2,3 %
κατά το 1998.
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Απασχόληση, παραγωγικότητα και µισθοί
(176) Η απασχόληση στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής µειωνόταν

κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.
Συνολικά χάθηκαν 264 θέσεις εργασίας, ή περίπου το
18,5 % του εργατικού δυναµικού.

(177) Επειδή οι µειώσεις του εργατικού δυναµικού ήταν µεγαλύτε-

ρες από τη µείωση της παραγωγής, η παραγωγικότητα αντίστοιχα βελτιώθηκε κατά την ίδια περίοδο. Αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο κατά την ΠΕ όταν η παραγωγή είχε αυξηθεί ενώ
εξακολουθούσε να µειώνεται το εργατικό δυναµικό.

(178) Οι µέσοι µισθοί αυξήθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο,

αλλά δεν υπάρχει καµία ένδειξη για το ότι αυτό ήταν κάτι
περισσότερο από µια αύξηση του κόστους διαβίωσης.
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όπως αναφέρθηκε προηγουµένως στην αιτιολογική σκέψη
173, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής έχασε µερίδιο της
αγοράς.
(186) Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής σηµείωσε ορισµένη ανά-

καµψη µεταξύ του 1999 και της ΠΕ. Με βάση τα στοιχεία
του 1999, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,7 % και οι τιµές
αυξήθηκαν κατά µέσού όρο 14,1 ευρώ ανά τόνο. Συνεπώς,
η αποδοτικότητα βελτιώθηκε κατά 10,1 ποσοστιαίες µονάδες, αλλά παρέµεινε ακόµη κάτω από µηδέν. Είναι προφανές
ότι αυτές οι βελτιώσεις δεν επαρκούσαν για να επανέλθουν
αυτοί οι δείκτες στο επίπεδό τους του 1998, που µπορούσε
να θεωρηθεί ικανοποιητικό, και ούτε σε επίπεδο προηγούµενης περιόδου.

∆. ΑΙΤΙΩ∆ΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Επενδύσεις και απόδοση των επενδύσεων
(179) Οι επενδύσεις που πραγµατοποίησε ο κοινοτικός κλάδος

παραγωγής µειώθηκαν κατά 32,4 % µεταξύ του 1996 και
της ΠΕ.

(180) Η απόδοση των επενδύσεων ακολούθησε την ίδια καθοδική

τάση όπως είχε παρατηρηθεί και µε την αποδοτικότητα.
Ταµειακές ροές

(181) Οι ταµειακές ροές από τη δράση µειώθηκαν κατά 111,6 %

κατά την υπό εξέταση περίοδο από + 141 εκατ. ευρώ 1996,
σε – 16 εκατ. ευρώ κατά την ΠΕ.
Ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

(182) Όλοι οι συνεργαζόµενοι κοινοτικοί παραγωγοί αποτελούν

µέρος µεγαλύτερων οµίλων. Εποµένως, ενώ καµία από τις
εταιρείες δεν δήλωσε ότι είχε δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίων κατά την υπό εξέταση περίοδο, αυτός ο δείκτης δεν
θεωρείται ότι αντανακλά σωστά την κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.
Μέγεθος του περιθωρίου ντάµπινγκ

(183) Όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχει στον κοινοτικό κλάδο

παραγωγής το µέγεθος των πραγµατικών περιθωρίων του
ντάµπινγκ, λαµβανοµένων υπόψη του όγκου και των τιµών
των εισαγωγών από τις εν λόγω χώρες, ο αντίκτυπος αυτός
δεν µπορεί να θεωρηθεί αµελητέος.
5. Συµπέρασµα για τη ζηµία

(184) Η κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής επιδει-

νώθηκε σηµαντικά µεταξύ του 1996 και της ΠΕ. Η
παραγωγή (– 7,4 %), η χρησιµοποίηση της παραγωγικής
ικανότητας (– 4,0 %) το µερίδιο της αγοράς (– 10,3 %), οι
τιµές (– 31,4 %) ή – 48,7 ευρώ ανά τόνο), τα κέρδη (κάτω
31,5 ποσοστιαίες µονάδες) και η απασχόληση (– 264) µειώθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής µείωσε επίσης τις επενδύσεις του, ενώ οι χρηµατικές ροές του από θετικές έγιναν αρνητικές.

(185) Παρόλο που ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αύξησε τον

όγκο των πωλήσεών του (+ 7,5 %) και βελτίωσε την
παραγωγικότητά του δεν ήταν σε θέση να επωφεληθεί υλικά
από την αύξηση της ζήτησης ουρίας στην Κοινότητα, που
αυξήθηκε κατά 28,5 % κατά την υπό εξέταση περίοδο, ενώ,

1. Εισαγωγή
(187) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 7 του βασικού

κανονισµού, η Επιτροπή εξέτασε αν οι εισαγωγές ουρίας
καταγωγής των εν λόγω χωρών προκάλεσαν στον κοινοτικό
κλάδο παραγωγής ζηµία σε βαθµό που µπορεί να θεωρηθεί
σηµαντική. Εξετάστηκαν επίσης, άλλοι γνωστοί παράγοντες
πλην των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ,
οι οποίοι θα µπορούσαν να είχαν προξενήσει κατά το ίδιο
χρονικό διάστηµα ζηµία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής,
ούτως ώστε η προκαλούµενη από τους εν λόγω λοιπούς
παράγοντες ζηµία να µην αποδοθεί στις εισαγωγές που
αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ.

2. Επίπτωση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ
(188) Η ουρία είναι ένα βασικό χηµικό προϊόν και η τιµή της

ουρίας κατευθύνει την αγορά. Όντως, κατά την άποψη των
καταναλωτών, δεν υπάρχουν ποιοτικές διαφορές µεταξύ του
εισαγόµενου προϊόντος και εκείνου που παράγεται στην
Κοινότητα (βλέπε αιτιολογική σκέψη 12), οπότε και τα δύο
προϊόντα είναι εντελώς εναλλάξιµα. Αυτή η διαπίστωση
ακυρώνεται από το γεγονός ότι υπάρχει προτίµηση στο
γεωργικό τοµέα για την ουρία σε µορφή κόκκων έναντι της
ουρίας σε βώλους, και αυτή η προτίµηση λήφθηκε υπόψη
για την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή
χαµηλότερων τιµών από τις κοινοτικές.

(189) Η τιµή των εισαγωγών από τις εν λόγω χώρες µειώθηκε κατά

38,7 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Παράλληλα, αυτές
οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 95,2 % σε απόλυτες τιµές και
κατά 10,7 ποσοστιαίες µονάδες σε ό,τι αφορά το µερίδιο
της αγοράς.

(190) Ενόψει αυτών των συνθηκών της αγοράς, ο κοινοτικός κλά-

δος παραγωγής αναγκάστηκε να επιλέξει µεταξύ της
διατήρησης των τιµών το µε συνεπακόλουθο να χάσει µερίδιο της αγοράς, ή να µειώσει τις τιµές του µε συνέπειες στην
αποδοτικότητά του. Εντέλει, σηµειώθηκαν και οι δύο καταστάσεις. Οι τιµές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής µειώθηκαν κατά 31,4 %, το µερίδιο της αγοράς του µειώθηκε
κατά 10,3 % και η αποδοτικότητά του επιδεινώθηκε από
κέρδος 27,2 % σε ζηµία 4,3 % κατά την υπό εξέταση
περίοδο.
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3. Επιπτώσεις άλλων παραγόντων
Εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες
(191) Επειδή διαπιστώθηκε ότι το εθνικό περιθώριο της ζηµίας για

τις εισαγωγές καταγωγής Αιγύπτου και Πολωνίας ήταν ελάχιστο, αυτές οι εισαγωγές θεωρήθηκαν ως «εισαγωγές από
άλλες τρίτες χώρες». Κατά συνέπεια, ο όγκος των εισαγωγών
ουρίας από άλλες τρίτες χώρες αυξήθηκε από περίπου 327
χιλιάδες τόνους το 1996 σε περίπου 558 χιλιάδες τόνους
την ΠΕ, δηλαδή κατά 70,6 %. Αυτό κατέληξε σε αύξηση
του µεριδίου της αγοράς αυτών των εισαγωγών από αυτές
τις χώρες, από 7,4 % το 1996 σε 9,9 % την ΠΕ.
Παράλληλα, η µέση σταθµισµένη τιµή αυτών των εισαγωγών
µειώθηκε κατά 26,0 % από 152,1 σε 20,7 ευρώ ανά τόνο.

(192) Οι κυριότεροι προµηθευτές σ’ αυτήν την οµάδα χωρών κατά

την ΠΕ ήταν η Αίγυπτος και η Πολωνία. Όντως αυτές οι
δύο χώρες αντιπροσώπευαν πάνω από το ήµισυ όλων των
εισαγωγών από άλλες τρίτες χώρες κατά την ΠΕ. Η αύξηση
του µεριδίου της αγοράς των εισαγωγών από άλλες τρίτες
χώρες κατά την υπό εξέταση περίοδο οφείλεται επίσης
σηµαντικά στην Αίγυπτο και στην Πολωνία. Χωρίς να λαµβάνονται υπόψη η Αίγυπτος και η Πολωνία, οι υπόλοιπες
χώρες έχασαν µερίδιο της αγοράς όπως φαίνεται από τον
παρακάτω πίνακα.
Εισαγωγές από άλλες
τρίτες χώρες

Όγκοι εισαγωγών σε
χιλιάδες τόνους
εκ των οποίων
Πολωνία και
Αίγυπτος
Μερίδια αναφοράς
εκ των οποίων
Πολωνία και
Αίγυπτος

1996

1997

1998

1999

ΠΕ

327

489

601

547

558

114

227

314

258

319

7,4 % 10,2 % 11,7 % 10,2 % 9,9 %
2,6 %

4,7 %

6,1 %

4,8 % 5,7 %

(193) Λαµβανοµένων υπόψη των συµπερασµάτων για τις εισαγω-

γές από την Αίγυπτο και την Πολωνία, ότι οι υπόλοιπες
εισαγωγές κατέχουν όλο και µικρότερο µερίδιο στην αγορά
της Κοινότητας και ότι η µέση τιµή αυτών των εισαγωγών
ήταν κατά πολύ υψηλότερη, κατά την ΠΕ, από τις εν λόγω
χώρες, συνάγεται το συµπέρασµα ότι αυτές οι εισαγωγές δεν
ήταν δυνατό να συµβάλουν στη σηµαντική ζηµία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.
Επιπτώσεις της παγκόσµιας ζήτησης στον κοινοτικό κλάδο
παραγωγής

(194) Ορισµένα ενδιαφερόµενα µέρη ισχυρίστηκαν ότι η ουρία

είναι µία πρώτη ύλη µε παγκόσµια τιµή αγορά, και ότι
οποιαδήποτε ζηµία που έχει υποστεί ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής πρέπει να αποδοθεί άµεσα στην πτώση αυτής
της τιµή, και όχι στις επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ. Ορισµένοι παραγωγοί-εξαγωγείς, καθώς και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, τόνισαν ότι το
κλείσιµο της κινεζικής αγοράς το 1997 αποτελούσε την
πηγή των προβληµάτων που αντιµετώπισε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.

(195) Καταρχήν πρέπει να αναφερθεί ότι η ύπαρξη µιας παγκό-

σµιας τιµής αγοράς, ενδεχοµένως, δεν δικαιολογεί τις πρακτικές ζηµιογόνου ντάµπινγκ. ∆εύτερου, σχετικά µε το
ζήτηµα της παγκόσµιας τιµής, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν
ανεξάρτητα εµπορικά περιοδικά που δηµοσιεύουν τις τρέ-
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χουσες τιµές της αγοράς (spot) για την ουρία σε διάφορα
σηµεία του πλανήτη. Αυτές οι τιµές υπέστησαν σηµαντικές
διακυµάνσεις από τόπο σε τόπο κατά την υπό εξέταση
περίοδο. Για παράδειγµα, στα τέλη του 1999, δηλαδή στα
µέσα της ΠΕ, υπήρχε διαφορά 40 % µεταξύ της υψηλότερης
(Καραϊβική) και της χαµηλότερης (Αµβέρσα) τρέχουσας
τιµής της αγοράς. Αυτή είναι µεγαλύτερη διαφορά από ό,τι
µπορεί να εξηγηθεί µόνο µε τις διαφορές του προϊόντος.
Επιπλέον, οι τιµές των πωλήσεων από ατοµικούς παραγωγούς-εξαγωγείς στην αγορά της Κοινότητας, οι πωλήσεις
τους στις εγχώριες αγορές τους (όταν διαπιστώθηκαν), οι
πωλήσεις που πραγµατοποίησε ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής και οι εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες κυµαίνονταν ευρέως. Με βάση αυτά τα συµπεράσµατα, ότι αυτές
οι διαφορετικές τιµές πρέπει να πληρωθούν σε διάφορες
αγορές, καθορίζεται προσωρινά ότι δεν υπάρχει παγκόσµια
τιµή για την ουρία. Εποµένως, αυτός ο παράγοντας δεν
µπορεί να έχει επηρεάσει την κατάσταση του κοινοτικού
κλάδου παραγωγής.
(196) Σχετικά µε τις επιπτώσεις των εξελίξεων άλλων αγορών,

επιβεβαιώθηκε ότι η Κίνα απαγόρευσε τις εισαγωγές ουρίας
το 1997. Πριν από αυτό, η Κίνα ήταν ένας µεγάλος εισαγωγέας του προϊόντος. Αναµφίβολα, το κλείσιµο αυτού του
κυκλώµατος πωλήσεων είχε κάποιες συνέπειες στην αγορά.
Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε στις προηγούµενες υποθέσεις
για τα λιπάσµατα, πρέπει να αναφερθεί ότι η ύπαρξη ή όχι
µιας κατάστασης υπερβολικής προµήθειας, ανεξάρτητα από
τη σηµασία της, δεν αιτιολογεί τις πρακτικές ντάµπινγκ που
προκαλούν ζηµία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.
4. Συµπέρασµα για την αιτιώδη συνάφεια

(197) Συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι οι εισαγωγές που

αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ καταγωγής Λευκορωσίας,
Βουλγαρίας, Κροατίας, Εσθονίας, Λιβύης, Λιθουανίας, Ρουµανίας και Ουκρανίας έχουν προκαλέσει σηµαντική ζηµία
στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, δεδοµένου ότι υπήρξε
χρονική σύµπτωση µεταξύ των µειώσεων των τιµών, της
εφαρµογής χαµηλότερων τιµών από τις κοινοτικές και της
αύξησης του µεριδίου της αγοράς που κατέχουν οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ από τις εν λόγω
χώρες σε σύγκριση µε τη µείωση των τιµών πωλήσεων και
της αποδοτικότητας του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(198) ∆εν διαπιστώθηκαν άλλοι παράγοντες που µπορούν να

εξηγήσουν αυτήν την επιδείνωση της κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Κατά συνέπεια, συνάγεται το
συµπέρασµα ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ από τις εν
λόγω χώρες και της σηµαντικής ζηµίας που έχει υποστεί ο
κοινοτικός κλάδος παραγωγής.
Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

1. Προκαταρκτική παρατήρηση
(199) Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του βασικού κανονισµού, η

Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον η επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ θα έθιγε τα συµφέροντα της Κοινότητας συνολικά. Ο
προσδιορισµός του κοινοτικού συµφέροντος βασίστηκε σε
εκτίµηση όλων των ενδιαφερόµενων µερών, τουτέστιν, του
κοινοτικού κλάδου παραγωγής, των εισαγωγέων και των
εµπόρων και των χρηστών του υπό εξέταση προϊόντος.
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(200) Για να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις της επιβολής ή µη επιβολής

µέτρων, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία ήταν γνωστό ότι ενδιαφέρονται ή
των µερών που αναγγέλθηκαν. Πάνω σ’ αυτή τη βάση, η
Επιτροπή έστειλε ερωτηµατολόγια στον κοινοτικό κλάδο
παραγωγής, σε πέντε άλλους παραγωγούς στην Κοινότητα,
σε 54 εισαγωγείς/εµπόρους (έξι από τους οποίους ήταν
συνδεδεµένοι µε τους εξαγωγείς στις εν λόγω χώρες), και σε
ένδεκα χρήστες/ενώσεις χρηστών του υπό εξέταση προϊόντος. Απάντησαν δέκα εισαγωγείς/έµποροι (συµπεριλαµβανοµένων των έξι συνδεδεµένων εισαγωγέων), καθώς και επτά
χρήστες/ενώσεις χρηστών.

(201) Πάνω σ’ αυτή τη βάση, εξετάστηκε επίσης κατά πόσον, παρά

τις διαπιστώσεις σχετικά µε το ντάµπινγκ, την κατάσταση
του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, και την αιτιώδη συνάφεια, υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι που θα οδηγούσαν στο
συµπέρασµα ότι η επιβολή µέτρων στην παρούσα περίπτωση
αντίκειται στο συµφέρον της Κοινότητας.

2. Συµφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
(202) Παρόλο που ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπέστη

σοβαρή ζηµία κατά την ΠΕ, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι
µπορεί να ανταποκρίνεται στις δυνάµεις της αγοράς, δηλαδή
ότι είναι βιώσιµος και ανταγωνιστικός. Μεταξύ του 1999
και της ΠΕ, αυξήθηκαν οι τιµές του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής (µέχρι 14,1 ευρώ ανά τόνο) και µειώθηκαν οι
ζηµίες (από – 14,4 % σε – 4,3 %). Αυτό σηµειώθηκε
παράλληλα µε αύξηση της τιµής των εισαγωγών από τις εν
λόγω χώρες (µέχρι 18,0 ευρώ ανά τόνο), κατά την ίδια
περίοδο. Εποµένως, ακόµη και όταν λειτουργεί σε µια αγορά
όσου ασκείται σηµαντικό ντάµπινγκ, ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής απέδειξε ότι µπορεί να επωφεληθεί από κάθε
ρεαλιστική ευκαιρία.

(203) Αν επιβληθούν µέτρα και µε τη συνεπακόλουθη επιστροφή

σε θεµιτές συνθήκες αγοράς, η Επιτροπή συνάγει το συµπέρασµα ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής θα είναι σε θέση
να αποκαταστήσει και να διατηρήσει τις δραστηριότητές του
στην Κοινότητα.

3. Συµφέρον των εισαγωγέων/εµπόρων
(204) Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο και πληροφορίες παραλή-

φθηκαν από την European Fertilizer Import Association
(EFIA) και από πέντε µη συνδεδεµένους εισαγωγείς ουρίας.
Πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις τριών από τα µέρη.

(205) Με την πτώση των τιµών ουρίας κατά την υπό εξέταση

περίοδο, οι εισαγωγείς υπέστησαν επίσης τις συνέπειες των
µειωµένων περιθωρίων. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι µη συνδεδεµένοι συνεργαζόµενοι εισαγωγείς, που αντιπροσώπευαν
περίπου το 10 % των εισαγωγών ουρίας από τις εν λόγω
χώρες κατά την ΠΕ, είναι αντίθετοι προς την επιβολή
µέτρων.

(206) Εξετάστηκαν οι ενδεχόµενες επιπτώσεις που θα έχει για τους

εισαγωγείς η επιβολή µέτρων. Ακόµη και όταν λειτουργεί µε
το πλήρες παραγωγικό δυναµικό του, ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής δεν είναι σε θέση να προµηθεύει όλη την κοινοτική ζήτηση ουρίας. Κατά συνέπεια, θα υπάρχουν συνεχώς
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ανάγκες για σηµαντικές ποσότητες εισαγόµενης ουρίας.
Συνάγεται εποµένως το συµπέρασµα ότι θα εξακολουθήσουν
οι εισαγωγές ουρίας αν και σε µη ζηµιογόνες τιµές. Η
επιστροφή σε κανονικές συνθήκες της αγοράς θα έχει ευνοϊκές συνέπειες για τους εισαγωγείς, παρόλο που αναµένεται
ότι ορισµένοι εισαγωγείς θα αντιµετωπίσουν ενδεχοµένως
δυσµενείς επιπτώσεις µετά την επιβολή των µέτρων αντιντάµπινγκ.

4. Συµφέρον των χρηστών
(207) Οι χρήστες του υπό εξέταση προϊόντος υπάγονται σε δύο

χωριστές κατηγορίες. Πρώτου, υπάρχουν αγρότες που
χρησιµοποιούν την ουρία κατά κύριο λόγο ως λίπασµα. Οι
αγρότες αντιπροσωπεύουν το 58 % περίπου της κοινοτικής
κατανάλωσης ουρίας. Γι’ αυτούς, η τιµή αποτελεί τον
βασικό καθοριστικό παράγοντα.

(208) ∆εύτερον, υπάρχουν οι βιοµηχανικοί χρήστες, για τους

οποίους η ουρία είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή
κόλλας και ρητινών. Ενώ η τιµή είναι σαφώς σηµαντική, οι
βιοµηχανικοί χρήστες ενδιαφέρονται περισσότερο για τη
συνέχεια της προµήθειας και για την απουσία προσµείξεων
στην ουρία.

(209) Θεωρείται σκόπιµο να εξεταστούν τα συµφέροντα αυτών

των δύο οµάδων χωριστά.

Αγρότες
(210) Πέντε ενώσεις αγροτών απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο ή

υπέβαλαν πληροφορίες στην Επιτροπή. Πραγµατοποιήθηκαν
επισκέψεις επαλήθευσης σε δύο από τα µέρη. Η Επιτροπή
διενήργησε επίσης χωριστή ανάλυση σχετικά µε τη συµµετοχή αυτών των λιπασµάτων στο τελικό κόστος των
αγροτών.

(211) Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη δυσχερή κατάσταση που αντι-

µετωπίζουν σήµερα οι αγρότες. Από τις διαθέσιµες πληροφορίες συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι τα λιπάσµατα γενικά και κατ’ επέκταση η ουρία αντιπροσωπεύουν
το 3,0 % µε 10,0 % τον συνολικού κόστους των αγροτών,
ανάλογα µε την ειδική δραστηριότητα, και το 6,0 % θεωρείται εύλογος µέσος όρος. Ο µέσος προτεινόµενος δασµός
είναι 10,6 %. Στο χειρότερο σενάριο, αν δηλαδή οι αγρότες
χρησιµοποιούν την ουρία ως το µοναδικό τους λίπασµα, ο
υπολογισµός αυτός θα κατέληγε σε µέση αύξηση 0,6 % του
κόστους, µε την υπόθεση ότι ισχύει το τρέχον σύστηµα
εφαρµογής. Αυτό υποθέτει επίσης ότι οι εισαγωγείς/έµποροι
µεταφέρουν πλήρως τους δασµούς και ότι οι αγρότες θα
εξακολουθήσουν να προµηθεύονται την ουρία µόνον από
τις εν λόγω χώρες.

(212) Ωστόσο, δεν φαίνεται προφανές να υποστούν οι αγρότες

όλες αυτές τις συνέπειες. Είναι πιο προφανές να µην µετακυλήσουν πλήρως τους δασµούς στις τιµές τους οι εισαγωγείς/έµποροι και επίσης ότι οι αγρότες θα προµηθεύονται
την ουρία από άλλες χώρες που δεν υπόκεινται σε µέτρα ή
αποτελούν τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Για τους
λόγους αυτούς, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι
θα είναι αµελητέες οι επιπτώσεις των µέτρων στους αγρότες.
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Βιοµηχανικοί χρήστες
(213) Τρεις βιοµηχανικοί χρήστες υπέβαλαν απάντηση στο ερωτη-

µατολόγιο και πραγµατοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη σε δύο
από αυτούς. Συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι, για
τους βιοµηχανικούς χρήστες, η ουρία αντιπροσωπεύει µεγαλύτερο τµήµα του κόστους παραγωγής από ό,τι για τους
αγρότες. Τυπικά η ουρία αντιστοιχεί στο 30,0 % έως
40,0 % του συνολικού τους κόστους. Οι προτεινόµενοι
δασµοί θα έχουν ως συνέπεια να αυξηθεί το κόστος τους
κατά µέσο όρο 3,2 % έως 4,2 %, και πάλι µε την υπόθεση
ότι οι βιοµηχανικοί χρήστες επεξεργάζονται αποκλειστικά
την ουρία από τις εν λόγω χώρες και ότι οι εισαγωγείς/
έµποροι θα µετακυλήσουν πλήρως τους δασµούς στις τιµές
τους. Για τους λόγους που εξηγούνται στην αιτιολογική
σκέψη 212, αυτό δεν φαίνεται να συµβεί. Επιπλέον, τα
περιθώρια του κέρδους είναι µεγαλύτερα για τους βιοµηχανικούς χρήστες από ό,τι για τους αγρότες και φαίνεται ότι
υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να µεταφερθούν οποιεσδήποτε αυξήσεις στους πελάτες τους.
5. Ανταγωνισµός και στρεβλωτικές για το εµπόριο
επιπτώσεις

(214) Οι εν λόγω χώρες, εκτός της Αιγύπτου και της Πολωνίας,

αντιπροσώπευαν το 76,1 % όλων των εισαγωγών ουρίας
κατά την ΠΕ. Η ρωσική ουρία, που υπόκειται προς το παρόν
σε δασµούς αντιντάµπινγκ (1), αντιπροσώπευε άλλο 2,3 %
των εισαγωγών. Ορισµένα ενδιαφερόµενα µέρη ισχυρίστηκαν
ότι, επειδή η διαδικασία αυτή καλύπτει µεγάλο όγκο εισαγωγών, η επιβολή των δασµών θα οδηγήσει σε εξαφάνιση
αριθµού παραγωγών-εξαγωγέων από την αγορά της Κοινότητας, πράγµα που θα εξασθενήσει σηµαντικά τον
ανταγωνισµό και θα οδηγήσει σε υπερβολική αύξηση της
τιµής ουρίας.

(215) Ενώ ορισµένοι παραγωγοί-εξαγωγείς µπορούν να αποσυ-

ρθούν από την αγορά της Κοινότητας, είναι εύλογο να
υποτεθεί ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα εξακολουθήσουν να προµηθεύουν ουρία σε µη ζηµιογόνες τιµές. Επίσης,
η µη επιβολή µέτρων στις εισαγωγές καταγωγής Αιγύπτου
και Πολωνίας έχει µειώσει την αναλογία των εισαγωγών που
θα υπόκεινται σε δασµούς αντιντάµπινγκ.

(216) Ούτε και πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι αν εξαλει-

φθεί το ζηµιογόνο ντάµπινγκ από τις οκτώ εν λόγω χώρες η
αγορά της Κοινότητας θα γίνει πιο ελκυστική για άλλες
πηγές προµήθειας. Υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το ότι δηµιουργήθηκαν και πρόκειται να αρχίσουν
να λειτουργούν στο προσεχές µέλλον νέες εγκαταστάσεις
παραγωγής αλλού στον πλανήτη. Αυτές οι εταιρείες θα
αναζητήσουν επίσης αγορές για τη διαθέσιµη ουρία τους.

(217) Η συνεχής ανάγκη για εισαγωγές θα οδηγήσει στο να παρα-

µείνουν ή να µπουν στην αγορά ορισµένοι ανταγωνιστές των
κοινοτικών παραγωγών. Μαζί µε τους κοινοτικούς παραγωγούς, θα εξασφαλίζουν την δυνατότητα επιλογής για τους
χρήστες µεταξύ διαφόρων και ανταγωνιστικών προµηθευτών
του υπό εξέταση προϊόντος.

(218) Για τους λόγους αυτούς, συνάγεται προσωρινά το συµπέρα-

σµα ότι δεν υπάρχουν λόγοι για να έχει η επιβολή των
προτεινόµενων δασµών αντιντάµπινγκ σηµαντικές επιπτώσεις
στον ανταγωνισµό. Αντίθετα, θα εξουδετερώσει τις στρεβλωτικές για το εµπόριο συνέπειες του ντάµπινγκ.

(1) Βλέπε κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 477/95.
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6. Συµπέρασµα για τα συµφέροντα της Κοινότητας
(219) Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω παραγόντων, συνάγεται

προσωρινά το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί
λόγοι για να µη επιβληθούν µέτρα αντιντάµπινγκ.
ΣΤ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1. Επίπεδο εξάλειψης της ζηµίας
(220) Λαµβανοµένων υπόψη των συµπερασµάτων για την πρα-

κτική ντάµπινγκ, τη ζηµία, την αιτιώδη συνάφεια και το
συµφέρον της Κοινότητας, θεωρείται απαραίτητο να
ληφθούν προσωρινά µέτρα αντιντάµπινγκ ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση περαιτέρω ζηµίας στον κοινοτικό κλάδο
παραγωγής από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο
ντάµπινγκ. Για τον προσδιορισµό του επιπέδου του δασµού,
λήφθηκαν υπόψη τα περιθώρια ντάµπινγκ που διαπιστώθηκαν και το ποσό του δασµού που είναι απαραίτητο για την
εξουδετέρωση της ζηµίας που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής.

(221) Για να καθοριστεί το επίπεδο της ζηµίας που απαιτείται για

την εξουδετέρωση της ζηµίας που έχει προκληθεί από το
ντάµπινγκ, υπολογίστηκαν τα περιθώρια της ζηµίας. Καθορίστηκε η αναγκαία αύξηση της τιµής µε βάση σύγκριση της
µέσης σταθµισµένης τιµής εισαγωγής και της µη ζηµιογόνου
τιµής για την ουρία που πωλεί ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής στην αγορά της Κοινότητας.

(222) Η µη ζηµιογόνος τιµή υπολογίστηκε µε βάση τις πραγµατι-

κές, επαληθεύσιµες τιµές πωλήσεων του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής, αφού προσαρµόστηκαν αυτές οι τιµές στο
χαµηλότερο σηµείο απόδοσης, και εν συνεχεία µε την προσθήκη περιθωρίου κέρδους που θεωρείται εύλογο να υλοποιηθεί όταν δεν ασκείται το ζηµιογόνο ντάµπινγκ. Όπως
και για τον υπολογισµό των τιµών εισαγωγής που είναι
χαµηλότερες από τις τιµές των κοινοτικών παραγωγών, ο
υπολογισµός έγινε για κάθε ποιότητα του προϊόντος χωριστά, σε βώλους, σε κόκκους, χύδην και σε σάκκους Το
περιθώριο κέρδους που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό αυτό είναι το 8 % του κύκλου εργασιών.

(223) Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι θα ήταν κατάλληλο ένα περιθώ-

ριο κέρδους 15 % απόδοσης του χρησιµοποιηθέντος κεφαλαίου (ROCE). Ισχυρίστηκε ότι αυτό το επίπεδο απόδοσης
ήταν αναγκαίο για να πραγµατοποιήσει εκ νέου επενδύσεις
σε µακροπρόθεσµη βάση και να επιτύχει ικανοποιητική απόδοση των µεριδίων µετοχικού κεφαλαίου. Λαµβανοµένου
υπόψη του επιπέδου στο οποίο η Επιτροπή συνέκρινε τις
τιµές της εισαγόµένης ουρίας και της ουρίας που παράγεται
στην Κοινότητα, η Επιτροπή συνάγει προσωρινά το συµπέρασµα ότι η αποδοτικότητα δεν µπορεί να υπολογιστεί µε
βάση την απόδοση του χρησιµοποιηθέντος κεφαλαίου, αλλά
πρέπει να την συνδέει απευθείας µε τον κύκλο εργασιών του
υπό εξέταση προϊόντος.

(224) Το Πρωτοδικείο αποφάσισε ότι «(…) το περιθώριο κέρδους

(…) πρέπει να περιορίζεται στο περιθώριο κέρδους το οποίο
ευλόγως υπολογίζει ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπό
κανονικές συνθήκες ανταγωνισµού, όταν δεν ασκείται ντάµπινγκ από τις εισαγωγές» (2). Κατά συνέπεια, µε αυτές τις
παραµέτρους η Επιτροπή εξέτασε το ζήτηµα της αποδοτικότητας.

(2) Υπόθεση Τ-210/95, ηµεροµηνία απόφασης 28 Οκτωβρίου 1999, αιτιολογική σκέψη 60.
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(225) Το 1996 και το 1997, που είναι τα έτη µετά την επιβολή των δασµών αντιντάµπινγκ στην ουρία από τη

Ρωσία αλλά πριν από το κλείσιµο της κινεζικής αγοράς για τις εισαγωγές, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής
είχε µέσο κέρδος επί του κύκλου εργασιών 27,2 % και 11,3 %, αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι ο κοινοτικός
κλάδος παραγωγής µπορεί να έχει κέρδη όταν επικρατούν θεµιτές συνθήκες αγοράς. Εν πάση περιπτώσει, οι
συνθήκες στην αγορά το 1996 και 1997 δεν είναι αναγκαστικά αντιπροσωπευτικές των συνθηκών αγοράς
κατά την ΠΕ. Εξετάστηκε επίσης αν είχαν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές στην αγορά µεταξύ της έναρξης
και του τέλους της υπό εξέταση περιόδου.

(226) Όπως υπογραµµίζεται ανωτέρω, κυριότεροι χρήστες ουρίας είναι αγρότες. Από τις παρατηρήσεις που

υποβλήθηκαν στην παρούσα περίπτωση, είναι προφανές ότι η δυνατότητα των αγροτών να µετακυλήσουν
τις αυξήσεις των τιµών ήταν περιορισµένη κατά την υπό εξέταση περίοδο. Για τον λόγο αυτό, οι αγρότες
έχουν τώρα µεγαλύτερη επίγνωση των τιµών από ό,τι ακόµη και λίγα χρόνια πριν. Για να διατηρήσουν τα
κέρδη τους ή να µειώσουν τις ζηµίες τους, θα αντιστέκονται περισσότερο σε οποιαδήποτε αύξηση του
κόστους τους, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους των λιπασµάτων. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι τιµές της
πρώτης ύλης για τους παραγωγούς ουρίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα
ότι δεν φαίνεται πιθανό να πραγµατοποιήσει ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής διψήφιο στοιχείο αποδοτικότητας κατά την ΠΕ. Λαµβανοµένων υπόψη όλων των συνθηκών, το 8 % φαίνεται εύλογο κέρδος που
µπορεί να επιτύχει το κοινοτικός κλάδος παραγωγής κατά την ΠΕ αν δεν ασκούνται πρακτικές ντάµπινγκ
από τις εισαγωγές.

(227) Η διαφορά που απορρέει από τη σύγκριση µεταξύ της µέσης σταθµισµένης τιµής εισαγωγής και της µη

ζηµιογόνου τιµής του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, εκφράστηκε εν συνεχεία ως ποσοστό της συνολικής
τιµής εισαγωγής cif.

(228) Τα αποτελέσµατα αυτών των υπολογισµών έδειξαν αµελητέα, σε εθνικό επίπεδο, περιθώρια απόκλισης των

τιµών από τις τιµές στόχους των κοινοτικών παραγωγών για την Αίγυπτο και την Πολωνία.
2. Προσωρινά µέτρα

(229) Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας για την Αίγυπτο και την Πολωνία και επειδή ειδικότερα τα

περιθώρια της ζηµίας σε εθνικό επίπεδο είναι ελάχιστα, δεν πρέπει να επιβληθουν µέτρα και η διαδικασία
πρέπει να περατωθεί όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς σ’ αυτές τις χώρες.

(230) Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού,

πρέπει να επιβληθεί προσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές Λευκορωσίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Εσθονίας, Λιβύης, Λιθουανίας, Ρουµανίας και Ουκρανίας, στο επίπεδο των ζηµιογόνων
περιθωρίων που διαπιστώθηκαν, εφόσον αυτά τα περιθώρια είναι για όλες τις περιπτώσεις χαµηλότερα από
τα περιθώρια του ντάµπινγκ.

(231) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των µέτρων και να αποθαρρυνθεί ο αθέµιτος χειρισµός των

τιµών που είχε παρατηρηθεί σε ορισµένες προηγούµενες διαδικασίες που αφορούσαν την ίδια γενική
κατηγορία προϊόντων, δηλαδή τα λιπάσµατα, προτείνεται οι προσωρινοί δασµοί να λάβουν τη µορφή
συγκεκριµένου ποσού ανά τόνο.

(232) Με βάση τα ανωτέρω, τα ποσά του προσωρινού δασµού είναι τα εξής:

Χώρα

Εταιρεία

Λευκορωσία

Ενιαίο εθνικό περιθώριο

Βουλγαρία

Κροατία

Εσθονία

Βάση του δασµού
αντιντάµπινγκ
(%)

Προσωρινός δασµός
(ευρώ/τόνο)

5,6

5,46

Chimco AD

21,0

18,80

Άλλοι

21,0

18,80

Petrokemija d.d.

13,1

12,18

Άλλοι

13,1

12,18

JSC Nitrofert

18,0

17,67

Άλλοι

18,0

17,67
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Χώρα

Λιβύη

Λιθουανία

Ρουµανία

Ουκρανία

Εταιρεία

L 197/23

Βάση του δασµού
αντιντάµπινγκ
(%)

Προσωρινός δασµός
(ευρώ/τόνο)

National Oil Corporation

9,6

8,87

Άλλοι

9,6

8,87

Joint Stock Company Achema

6,5

6,89

Άλλοι

6,5

6,89

S.C. Amonil SA, Slobozia

4,6

4,94

Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova

3,8

4,12

Sofert SA, Bacau

8,0

8,42

Άλλοι

8,0

8,42

15,3

13,30

6,5

6,25

16,1

13,90

Open Joint Stock Company Cherkassy Azot,
Cherkassy
Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzinsk
Άλλοι

(233) Οι ατοµικοί συντελεστές δασµού αντιντάµπινγκ για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στον παρόντα

κανονισµό καθορίστηκαν µε βάση τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας. Ως εκ τούτου, ο δασµός
αντανακλά την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά την έρευνα όσον αφορά τις εν λόγω εταιρείες. Αυτοί οι
συντελεστές δασµού (σε αντίθεση µε το δασµό σε επίπεδο χώρας που εφαρµόζεται σε «όλες τις άλλες
εταιρείες») εφαρµόζονται εποµένως αποκλειστικά στις εισαγωγές του προϊόντος καταγωγής των εν λόγω
χωρών και που παράγονται από τις εταιρείες και έτσι από τις ειδικές νοµικές οντότητες που αναφέρονται.
Το εισαχθέν προϊόν που παρήχθη από άλλη εταιρεία που δεν αναφέρεται στο διατακτικό του παρόντος
κανονισµού µε την επωνυµία και τη διεύθυνσή της, συµπεριλαµβανοµένων νοµικών προσώπων που συνδέονται µε τις εταιρείες που αναφέρονται ρητά, δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο των εν λόγω δασµών και
υπόκειται στο δασµό που εφαρµόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες».

(234) Οποιοδήποτε αίτηµα για την εφαρµογή των εν λόγω δασµών αντιντάµπινγκ για µεµονωµένες εταιρείες (π.χ.

µετά από αλλαγή της επωνυµίας της επιχείρησης ή µετά τη δηµιουργία νέας επιχείρησης παραγωγής ή
πωλήσεων) θα πρέπει να απευθύνεται στην Επιτροπή (1) µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες, και ιδίως
οποιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζεται µε την παραγωγή, τις εγχώριες και
εξαγωγικές πωλήσεις, όπως για παράδειγµα αλλαγή της επωνυµίας ή των εν λόγω επιχειρήσεων παραγωγής
και πωλήσεων. Η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιµο, και µετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική
επιτροπή, θα τροποποιήσει ανάλογα τον κανονισµό αναπροσαρµόζοντας τον κατάλογο των εταιρειών που
επωφελούνται από τους ατοµικούς συντελεστές δασµού.
3. Περάτωση της διαδικασίας όσον αφορά την Αίγυπτο και την Πολωνία

(235) Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας για την Αίγυπτο και την Πολωνία, και επειδή ειδικότερα τα

περιθώρια της ζηµίας σε εθνικό επίπεδο είναι ελάχιστα, η διαδικασία πρέπει να περατωθεί όσον αφορά
αυτές τις χώρες. Ο καταγγέλλων, αφού έλαβε την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε
αυτήν την απόφαση, αµφισβήτησε επισήµως την περάτωση της διαδικασίας τόσο για την Αίγυπτο όσο και
για την Πολωνία. Ωστόσο, ο καταγγέλλων δεν υπέβαλε αιτιολογηµένα επιχειρήµατα ώστε να είναι αρκετά
για να οδηγήσουν την Επιτροπή να αλλάξει την απόφασή της.

(1) Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου,
TERV 00/13,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
Β-1049 Βρυξέλλες.
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4. Αναλήψεις υποχρεώσεων
(236) Οι εταιρείες της Βουλγαρίας, Εσθονίας, Λιθουανίας και Ρουµανίας πρότειναν αναλήψεις υποχρεώσεων ως

προς τις τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
αναλήψεις υποχρεώσεων που πρότεινε ο παραγωγός-εξαγωγέας της Βουλγαρίας, η εταιρεία Chimco AD,
Shose za Mesdra, 3037 Vratza, µπορούν να γίνουν αποδεκτές εφόσον εξουδετερώνουν τις ζηµιογόνες
επιπτώσεις του ντάµπινγκ. Επιπλέον, οι τακτικές και λεπτοµερείς εκθέσεις που ανέλαβε η εταιρεία να
υποβάλει στην Επιτροπή θα επιτρέψουν την αποτελεσµατική παρακολούθησή τους. Επιπλέον, η εταιρεία
παράγει αποκλειστικά και πωλεί το υπό εξέταση προϊόν και ως εκ τούτου είναι περιορισµένος ο κίνδυνος
καταστρατήγησης της ανάληψης υποχρέωσης.

(237) Όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων που πρότειναν οι παραγωγοί-εξαγωγείς στη Λιθουανία, η

Επιτροπή θεώρησε ότι λόγω του ότι πρόκειται για ενοποιηµένη εταιρεία παραγωγής λιπασµάτων µε ευρύ
φάσµα εναλλακτικών λύσεων εµπορίας από τις οποίες µπορεί να επιλέξει όταν αντιµετωπίζει την επιβολή
µέτρων στην ουρία, η παρακολούθηση των αναλήψεων υποχρεώσεων δεν θα είναι πρακτική. Στην
περίπτωση της εταιρείας της Εσθονίας, ήταν µικρές η ακρίβεια και η αξιοπιστία των στοιχείων που
υποβλήθηκαν όσον αφορά τις εξαγωγικές πωλήσεις. Εποµένως, δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις αναλήψεων
υποχρεώσεων.

(238) Όσον αφορά την ανάληψη υποχρέωσης που πρότεινε η εταιρεία στη Ρουµανία, η έρευνα έδειξε ότι αυτή η

εταιρεία δεν εξήγαγε το υπό εξέταση προϊόν κατά την ΠΕ. Εποµένως, δεν έγινε δεκτή η πρόταση αυτής της
εταιρείας.

(239) Για να εξασφαλιστεί η πραγµατική τήρηση και η παρακολούθηση των αναλήψεων υποχρεώσεων, όταν

υποβληθεί στις αρµόδιες τελωνειακές αρχές η αίτηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία δυνάµει της
αναλήψεως υποχρεώσεως, η απαλλαγή από το δασµό θα εξαρτηθεί από την υποβολή εµπορικού τιµολογίου
που θα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, που
είναι αναγκαίες για να µπορούν να βεβαιώσουν οι τελωνειακές αρχές ότι οι αποστολές αντιστοιχούν στα
εµπορικά έγγραφα µε τις απαιτούµενες λεπτοµέρειες. Όταν δεν υποβληθεί τέτοιο τιµολόγιο, ή όταν δεν
αντιστοιχεί στο υπό εξέταση προϊόν που προσκοµίζεται στο τελωνείο, πρέπει τότε να καταβληθεί το
κατάλληλο ποσό του δασµού αντιντάµπινγκ.

(240) Στην περίπτωση που υπάρχουν υποψίες παραβίασης ή ανάκλησης της ανάληψης υποχρέωσης, µπορεί να

επιβληθεί δασµός αντιντάµπινγκ, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 9 και 10 του βασικού κανονισµού.
Ζ. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

(241) Για λόγους ορθής διαχείρισης, πρέπει να ταχθεί προθεσµία εντός της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη που

αναγγέλθηκαν εντός της προθεσµίας που καθοριζόταν στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας
µπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Επιπλέον, πρέπει να
αναφερθεί ότι τα συµπεράσµατα όσον αφορά την επιβολή δασµών, που διατυπώνονται για τους σκοπούς
του παρόντος κανονισµού, είναι προσωρινά και µπορούν να επανεξεταστούν για την ενδεχόµενη επιβολή
οριστικού δασµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Επιβάλλεται προσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ουρίας, είτε σε υδάτινο διάλυµα ή όχι, που
υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 3102 10 10 και 3102 10 90, καταγωγής Λευκορωσίας, Βουλγαρίας, Κροατίας,
Εσθονίας, Λιβύης, Λιθουανίας, Ρουµανίας και Ουκρανίας.
2.
Το ποσό του προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ ανά τόνο, που εφαρµόζεται στο προϊόν που περιγράφεται
στην παράγραφο 1 ανωτέρω, είναι το εξής:
Χώρα

Εταιρεία

Προσωρινός δασµός
αντιντάµπινγκ
(ευρώ/τόνο)

Πρόσθετος κωδικός
Taric

Λευκορωσία

Όλες οι εταιρείες

5,46

—

Βουλγαρία

Όλες οι εταιρείες

18,80

A999

Κροατία

Όλες οι εταιρείες

12,18

—

Εσθονία

Όλες οι εταιρείες

17,67

—
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Προσωρινός δασµός
αντιντάµπινγκ
(ευρώ/τόνο)

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός
Taric

Λιβύη

Όλες οι εταιρείες

8,87

—

Λιθουανία

Όλες οι εταιρείες

6,89

—

Ρουµανία

S.C. Amonil SA, Slobozia

4,94

A264

Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova

4,12

A265

Sofert SA, Bacau

8,42

A266

Όλες οι άλλες εταιρείες

8,42

A999

13,30

A268

6,25

A269

13,90

A999

Ουκρανία

Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy
Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzinsk
Όλες οι άλλες εταιρείες

3.
Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
υπόκειται στην καταβολή εγγύησης, που ισοδυναµεί µε το ποσό του προσωρινού δασµού.
4.
Σε περίπτωση ζηµίας των εµπορευµάτων πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και, εποµένως,
όταν η καταβληθείσα ή καταβλητέα τιµή υπολογίζεται κατ’ αναλογία για τον προσδιορισµό της δασµολογητέας
αξίας σύµφωνα µε το άρθρο 145 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (1), το ποσό του δασµού
αντιντάµπιυγκ, υπολογιζόµενο µε βάση την ανωτέρω παράγραφο 2, µειώνεται κατά ένα ποσοστό που αντιστοιχεί
στην αναλογική κατανοµή της πράγµατι καταβληθείσας ή καταβλητέας τιµής.
5.
Εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς
δασµούς.
Άρθρο 2
Περατώνεται η διαδικασία όσον αφορά τις εισαγωγές του προϊόντος που περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος
1, καταγωγής Αιγύπτου και Πολωνίας.
Άρθρο 3
1.
Γίνεται αποδεκτή η ανάληψη υποχρέωσης που πρότεινε η εταιρεία που κατονοµάζεται κατωτέρω, σε
συνδυασµό µε την παρούσα διαδικασία αντιντάµπινγκ. Οι εισαγωγές στο πλαίσιο του ακόλουθου πρόσθετου
κωδικού Taric που παράγονται και εξάγονται απευθείας (δηλαδή αποστέλλονται και τιµολογούνται) από αυτήν την
εταιρεία σε εταιρεία στην Κοινότητα που ενεργεί ως εισαγωγέας, απαλλάσσονται από τους δασµούς που κατονοµάζεται που κατονοµάζεται αντιντάµπινγκ που έχουν επιβληθεί µε το άρθρο 1, υπό τον όρο ότι εισάγονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.
Χώρα

Βουλγαρία

2.

Εταιρεία

Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza

Πρόσθετος κωδικός
Taric

A272

Οι εισαγωγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαλλάσσονται από τον δασµό υπό τον όρο ότι:

α) υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές των κρατών µελών έγκυρο εµπορικό τιµολόγιο που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθµούνται στο παράρτηµα, µαζί µε τη διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία, και
β) τα εµπορεύµατα που δηλώνονται και προσκοµίζονται στα τελωνεία αντιστοιχούν ακριβώς στην περιγραφή του
εµπορικού τιµολογίου.
(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
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Άρθρο 4

1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόµενα
µέρη δύνανται να ζητήσουν να ενηµερωθούν για τα πραγµατικά περιστατικά και τις εκτιµήσεις, βάσει των οποίων
θεσπίστηκε ο παρών κανονισµός, να παραθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση από την
Επιτροπή εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισµού.
2.
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόµενα µέρη
δύνανται να ζητήσουν ακρόαση όσον αφορά την ανάλυση του συµφέροντος της Κοινότητας και να υποβάλλουν
παρατηρήσεις σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία ενάρξεως
ισχύος του.
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Το άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού ισχύει για περίοδο έξι µηνών.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στο εµπορικό τιµολόγιο που συνοδεύει τις πωλήσεις ουρίας της εταιρείας στην Κοινότητα οι
οποίες αποτελούν αντικείµενο ανάληψης υποχρέωσης:
1. Ο τίτλος «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ».
2. Ονοµασία της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, που εκδίδει το εµπορικό τιµολόγιο.
3. Αριθµός του εµπορικού τιµολογίου.
4. Ηµεροµηνία έκδοσης του εµπορικού τιµολογίου.
5. Ο πρόσθετος κωδικός Taric βάσει του οποίου γίνεται ο εκτελωνισµός των εµπορευµάτων του τιµολογίου στα σύνορα της
Κοινότητας (όπως καθορίζεται στον κανονισµό).
6. Η ακριβής περιγραφή των προϊόντων στα οποία περιλαµβάνονται και τα εξής:
— ο κωδικός αναφοράς προϊόντος (PCN),
— η περιγραφή των εµπορευµάτων που αντιστοιχούν τον κωδικό αναφοράς προϊόντος (δηλαδή «PCN 1 ουρία χύδην», «PCN
2 ουρία σε σάκκους»),
— ο κωδικός αναφοράς προϊόντος της εταιρείας (CPC) (αν υπάρχει),
— ο κωδικός ΣΟ,
— η ποσότητα (να αναφέρεται σε τόνους).
7. Η περιγραφή των όρων πώλησης, στην οποία περιλαµβάνονται τα εξής:
— τιµή ανά µονάδα,
— όροι πληρωµής,
— όροι παράδοσης,
— συνολικές εκπτώσεις και µειώσεις.
8. Το ονοµατεπώνυµο του µη συνδεδεµένου εισαγωγέα για τον οποίο εκδίδεται το τιµολόγιο απευθείας από την εταιρεία.
9. Το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το εµπορικό τιµολόγιο και η ακόλουθη δήλωση υπογεγραµµένη:
«Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, πιστοποιώ ότι η πώληση για άµεση εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα των εµπορευµάτων που
καλύπτονται από το παρόν τιµολόγιο, πραγµατοποιείται στο πλαίσιο και µε τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης που
προτάθηκε από [εταιρεία], και έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1497/2001. ∆ηλώνω
ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιµολόγιο είναι πλήρη και ορθά.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1498/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Ιουλίου 2001
για τον καθορισµό σε ποιο βαθµό µπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών
εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο 2001 για τις συµπληρωµατικές δασµολογικές ποσοστώσεις
βοείου κρέατος που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 για την Πολωνία, τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 1998, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για
τις δασµολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3066/95 του Συµβουλίου για τη
∆ηµοκρατία της Πολωνίας, τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, την
Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2857/
2000 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Στα άρθρα 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1279/98,
έχουν καθοριστεί οι ποσότητες προϊόντων, του τοµέα του
βοείου κρέατος, καταγωγής Πολωνίας, Ουγγαρίας, Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, Σλοβακίας, Βουλγαρίας και Ρουµανίας, που
µπορούν να εισαχθούν µε ειδικές συνθήκες για την περίοδο
από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2001. Όσον
αφορά τις ποσότητες προϊόντων, του τοµέα του βοείου
κρέατος, καταγωγής Ουγγαρίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και
Ρουµανίας, για τις οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά εισαγωγής, µπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι αιτήσεις. Εντούτοις, οι αιτήσεις για προϊόντα του τοµέα του
βοείου κρέατος, καταγωγής Πολωνίας, πρέπει να µειωθούν
αναλογικά σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4 του εν
λόγω κανονισµού.

Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1279/98 θεσπίζει
ότι εάν, κατά την περίοδο ποσοστώσεως, οι ποσότητες εισαγωγής για την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη ειδική
περίοδο του προηγούµενου εδαφίου είναι µικρότερες από
τις διαθέσιµες ποσότητες, οι υπόλοιπες προστίθενται στις
διαθέσιµες ποσότητες για την επόµενη περίοδο. Λαµβανοµένων υπόψη των υπολοίπων ποσοτήτων για την πρώτη
περίοδο, πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν για τη δεύτερη
περίοδο, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2001, οι διαθέσιµες ποσότητες για τις εν λόγω έξι χώρες,

(1) ΕΕ L 176 της 20.6.1998, σ. 12.
(2) ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 55.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30
Σεπτεµβρίου 2001, στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1279/98, ικανοποιούνται µέχρι
τις ακόλουθες ποσότητες:
α) 100 % των ποσοτήτων που ζητούνται για προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202, καταγωγής Ουγγαρίας και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας·
β) 100 % των ποσοτήτων που ζητούνται για προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202, 1602 50 31,
1602 50 39 και 1602 50 80, καταγωγής Ρουµανίας·
γ) 95,133 % των ποσοτήτων που ζητούνται για προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202 και 1602 50,
καταγωγής Πολωνίας.
2.
Οι διαθέσιµες ποσότητες για την περίοδο που αναφέρονται
στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1279/98, η οποία καλύπτει το διάστηµα από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2001, ανέρχονται σε:
α) βόεια κρέατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και
0202:
— 5 432,5 t κρεάτων καταγωγής Ουγγαρίας,
— 1 630 t κρεάτων καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
— 1 750 t κρεάτων καταγωγής Σλοβακίας,
— 125 t κρεάτων καταγωγής Βουλγαρίας.
β) 4 400 τόνους βοείου κρέατος που υπάγεται στους κωδικούς
ΣΟ 0201 και 0202 καταγωγής Πολωνίας ή 2 056,074 τόνους
µεταποιηµένων προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1602 50, καταγωγής Πολωνίας·
γ) 1 333 τόνους προϊόντων του τοµέα του βοείου κρέατος που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202, 1602 50 31,
1602 50 39 και 1602 50 80, καταγωγής Ρουµανίας.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Ιουλίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιουνίου 2001
σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι σηµαντικό
µέσο για την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών διαστάσεων στην
προετοιµασία και έγκριση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στα κράτη µέλη, διότι εξασφαλίζει ότι οι ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των
σχεδίων και προγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη κατά την
εκπόνησή τους και πριν από την έγκρισή τους.

(5)

Η έγκριση διαδικασιών εκτίµησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στο επίπεδο του σχεδιασµού και του προγραµµατισµού θα πρέπει να αποβεί επωφελής για τις επιχειρήσεις
παρέχοντας σαφέστερο πλαίσιο για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων τους µε το να συµπεριληφθούν οι σχετικές
περιβαλλοντικές πληροφορίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η εκτίµηση µιας ευρύτερης δέσµης παραγόντων κατά
τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να συµβάλει σε πιο βιώσιµες
και πιο αποτελεσµατικές λύσεις.

(6)

Τα διάφορα συστήµατα εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που λειτουργούν στα κράτη µέλη θα πρέπει να περιέχουν κοινές διαδικαστικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες
προκειµένου να συµβάλλουν σε υψηλό επίπεδο προστασίας
του περιβάλλοντος.

(7)

Η σύµβαση της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων
Εθνών για την Ευρώπη σχετικά µε την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, της 25ης
Φεβρουαρίου 1991, η οποία εφαρµόζεται τόσο σε κράτη
µέλη όσο και σε άλλα κράτη, ενθαρρύνει τα συµβαλλόµενα
µέρη να εφαρµόζουν τις αρχές της και στα σχέδια και στα
προγράµµατα· κατά τη δεύτερη σύνοδο των συµβαλλοµένων
µερών στη Σόφια, στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2001,
αποφασίσθηκε να εκπονηθεί ένα νοµικώς δεσµευτικό πρωτόκολλο για τη στρατηγική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το οποίο θα συµπλήρωνε τις υφιστάµενες διατάξεις
για την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, µε στόχο την πιθανή έγκρισή του µε την
ευκαιρία της 5ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης «Περιβάλλον για
την Ευρώπη» σε µια έκτακτη σύνοδο των συµβαλλοµένων
µερών, η οποία έχει προγραµµατισθεί για το Μάιο του
2003 στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τα συστήµατα που λειτουργούν στην Κοινότητα για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων θα πρέπει να
εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή επαρκών διασυνοριακών διαβουλεύσεων σε περίπτωση που η εφαρµογή ενός σχεδίου ή
προγράµµατος, το οποίο εκπονείται σε ένα κράτος µέλος,
ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
άλλου κράτους µέλους. Οι πληροφορίες για σχέδια και
προγράµµατα µε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
άλλων κρατών θα πρέπει να διαβιβάζονται, σε αµοιβαία και
ισότιµη βάση εντός κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου,
µεταξύ κρατών µελών και αυτών των άλλων κρατών.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής στις 21 Μαρτίου 2001,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 174 της συνθήκης προβλέπει ότι η πολιτική της
Κοινότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος συµβάλλει,
µεταξύ άλλων, στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της
υγείας του ανθρώπου και τη συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων και πρέπει να βασίζεται στην
αρχή της προφύλαξης. Το άρθρο 6 της συνθήκης προβλέπει
ότι οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να
ενταχθούν στον καθορισµό των κοινοτικών πολιτικών και
δράσεων, ιδίως προκειµένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.

(2)

Το πέµπτο πρόγραµµα δράσης σχετικά µε το περιβάλλον:
Στόχος η αειφορία-Πρόγραµµα πολιτικής και δράσης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το περιβάλλον και την αειφόρο
ανάπτυξη (5), το οποίο συµπληρώνεται µε την απόφαση
αριθ. 2179/98/ΕΚ του Συµβουλίου (6) περί αναθεωρήσεώς
του, επιβεβαιώνει τη σηµασία της εκτίµησης των πιθανών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων.

(3)

Η σύµβαση για τη βιοποικιλότητα απαιτεί από τα µέρη να
εντάξουν, στο βαθµό που είναι δυνατόν και επιβεβληµένο,
τη διατήρηση και τη διαρκή αξιοποίηση της βιοποικιλότητας
σε σχετικά τοµεακά ή διατοµεακά σχέδια και προγράµµατα.

(1) ΕΕ C 129 της 25.4.1997, σ. 14 και
ΕΕ C 83 της 25.3.1999, σ. 13.
(2) ΕΕ C 287 της 22.9.1997, σ. 101.
(3) ΕΕ C 64 της 27.2.1998, σ. 63 και
ΕΕ C 374 της 23.12.1999, σ. 9.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 1998 (ΕΕ C
341 της 9.11.1998, σ. 18) επιβεβαιωθείσα στις 16 Σεπτεµβρίου 1999
(ΕΕ C 54 της 25.2.2000, σ. 76)· κοινή θέση του Συµβουλίου της
30ής Μαρτίου 2000 (ΕΕ C 137 της 16.5.2000, σ. 11) και απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2000 (ΕΕ C 135
της 7.5.2001, σ. 155)· απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
31ης Μαΐου 2001 και απόφαση του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου
2001.
5
( ) ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 5.
6
( ) ΕΕ L 275 της 10.10.1998, σ. 1.
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Απαιτείται, εποµένως, να αναληφθεί δράση σε κοινοτικό
επίπεδο προκειµένου να καθορισθεί ένα στοιχειώδες πλαίσιο
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων το οποίο θα θέτει
τις γενικές αρχές του συστήµατος εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ οι λεπτοµέρειες θα επαφίενται στα
κράτη µέλη, ενόψει της αρχής της επικουρικότητας. Η
δράση της Κοινότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της συνθήκης.
Η παρούσα οδηγία είναι διαδικαστικής φύσεως και οι
απαιτήσεις της θα πρέπει είτε να ενταχθούν σε υφιστάµενες
διαδικασίες στα κράτη µέλη είτε να ενσωµατωθούν σε διαδικασίες που θεσπίζονται συγκεκριµένα για το σκοπό αυτό·
προκειµένου να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις εκτιµήσεων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους,
ενδεχοµένως, το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις θα πραγµατοποιούνται σε διάφορα επίπεδα ενός ιεραρχηµένου συνόλου
σχεδίων και προγραµµάτων.
Όλα τα σχέδια και προγράµµατα που εκπονούνται σε ορισµένους βασικούς τοµείς και που καθορίζουν το πλαίσιο
µελλοντικών αδειών έργων που απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίµηση των επιπτώσεων
ορισµένων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (1), καθώς και όλα τα σχέδια και προγράµµατα για τα
οποία απαιτείται εκτίµηση βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για την διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας (2), ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και θα πρέπει κατά κανόνα να υποβάλλονται σε
συστηµατική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όταν
καθορίζουν τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο ή
επιφέρουν ήσσονες τροποποιήσεις στα προαναφερόµενα σχέδια ή προγράµµατα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίµηση
µόνον εφόσον τα κράτη µέλη αποφασίζουν ότι ενδέχεται να
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(11)

Άλλα σχέδια και προγράµµατα που καθορίζουν το πλαίσιο
για µελλοντικές άδειες έργων ενδέχεται να µην έχουν
πάντοτε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίµηση µόνον όταν τα κράτη µέλη
αποφασίζουν ότι ενδέχεται να έχουν τέτοιες επιπτώσεις.

(12)

Όταν τα κράτη µέλη λαµβάνουν τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα σχετικά κριτήρια που
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(13)

Ορισµένα σχέδια και προγράµµατα δεν υπόκεινται στην
παρούσα οδηγία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
τους.

(14)

Όταν απαιτείται εκτίµηση βάσει της παρούσας οδηγίας, θα
πρέπει να εκπονείται περιβαλλοντική µελέτη η οποία θα
περιέχει κατάλληλες πληροφορίες, όπως ορίζεται από την
παρούσα οδηγία, και η οποία θα εντοπίζει, περιγράφει και
αξιολογεί τις ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις που θα έχει
στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος,
καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαµβάνοντας
υπόψη τους στόχους και την γεωγραφική εµβέλεια του

(1) ΕΕ 175 της 5.7.1985, σ. 40· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5).
(2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 97/62/ΕΚ (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ. 42).
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σχεδίου ή του προγράµµατος· τα κράτη µέλη θα πρέπει να
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τυχόν µέτρα που λαµβάνουν
σχετικά µε την ποιότητα των περιβαλλοντικών µελετών.
(15)

Προκειµένου να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται για την εκτίµηση είναι αναλυτικές
και αξιόπιστες, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν διαβουλεύσεις µε τις αρχές που έχουν οικείες περιβαλλοντικές
αρµοδιότητες και το κοινό κατά τη διαδικασία εκτίµησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων, καθώς και κατάλληλο χρονικό πλαίσιο που θα επιτρέπει εύλογα χρονικά περιθώρια για τις διαβουλεύσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της έκφρασης γνώµης.

(16)

Σε περίπτωση που η εφαρµογή ενός σχεδίου ή προγράµµατος, το οποίο εκπονείται σε ένα κράτος µέλος, ενδέχεται να
έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλων κρατών
µελών, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις και ότι ενηµερώνονται οι οικείες αρχές και το κοινό και τους δίνεται η
δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώµη τους.

(17)

Η περιβαλλοντική µελέτη και οι γνώµες που διατυπώνονται
από τις οικείες αρχές και το κοινό, καθώς και τα αποτελέσµατα ενδεχόµενων διασυνοριακών διαβουλεύσεων, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση του σχεδίου
ή προγράµµατος και πριν από την έγκρισή του ή την έναρξη
της σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας.

(18)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, όταν εγκρίνεται ένα σχέδιο ή πρόγραµµα, ενηµερώνονται οι οικείες
αρχές και το κοινό και τίθενται στη διάθεσή τους τα σχετικά
πληροφοριακά στοιχεία.

(19)

Όταν η υποχρέωση διεξαγωγής εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απορρέει ταυτοχρόνως από την παρούσα
οδηγία και από άλλες σχετικές διατάξεις της κοινοτικής
νοµοθεσίας, όπως η οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 2ας Απριλίου 1979, για τη διατήρηση των αγρίων
πτηνών (3), η οδηγία 92/43/ΕΟΚ ή η οδηγία 2000/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής
δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (4), προκειµένου να αποφευχθεί η επανάληψη της εκτίµησης, τα κράτη
µέλη µπορούν να θεσπίζουν συντονισµένες ή κοινές διαδικασίες οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας.

(20)

Η πρώτη έκθεση για την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συνταχθεί από
την Επιτροπή πέντε έτη µετά από την έναρξη ισχύος της και
εν συνεχεία ανά επταετία. Προκειµένου να ενσωµατωθούν
καλύτερα οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και
λαµβανοµένης υπόψη της κτηθείσας πείρας, η πρώτη έκθεση
θα πρέπει να συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας, κυρίως όσον αφορά τη
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της σε άλλα
πεδία/τοµείς και σε άλλους τύπους σχεδίων και προγραµµάτων,

(3) ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 97/49/ΕΚ (ΕΕ L 223 της 13.8.1997, σ. 9).
(4) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στόχοι
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου προστασία
του περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων
στην προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων µε
σκοπό την προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας ότι,
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, θα γίνεται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισµένα σχέδια και προγράµµατα που
ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
α) ως «σχέδια και προγράµµατα» νοούνται τα σχέδια και προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που συγχρηµατοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και οι τροποποιήσεις
τους:
— που εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από µια αρχή σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπονούνται από µια
αρχή προκειµένου να εγκριθούν, µέσω νοµοθετικής διαδικασίας, από το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση, και
— που απαιτούνται βάσει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων,
β) ως «εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων» νοείται η εκπόνηση
περιβαλλοντικής µελέτης, η διεξαγωγή διαβουλεύσεων, η συνεκτίµηση της περιβαλλοντικής µελέτης και των αποτελεσµάτων
των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων καθώς και η
παροχή πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση, σύµφωνα µε τα
άρθρα 4 έως 9,
γ) ως «περιβαλλοντική µελέτη» νοείται το τµήµα του συνόλου των
εγγράφων του σχεδίου ή προγράµµατος, το οποίο περιέχει τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 και του
παραρτήµατος Ι,
δ) ως «κοινό» νοούνται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, οι
ενώσεις, οργανώσεις ή οµάδες τους.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1.
Πραγµατοποιείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 9, για σχέδια και προγράµµατα που
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4, και τα οποία ενδέχεται να
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, πραγµατοποιείται
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα σχέδια και προγράµµατα:
α) τα οποία εκπονούνται για τη γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιοµηχανία, µεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση
υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισµό, χωροταξία ή χρήση
του εδάφους και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων που απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, ή
β) για τα οποία, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχουν σε
ορισµένους τόπους, απαιτείται εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ.
3.
Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 σχέδια και προγράµµατα
που καθορίζουν τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο και
οι ήσσονες τροποποιήσεις των αναφερόµενων στην παράγραφο 2
σχεδίων και προγραµµάτων υποβάλλονται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων µόνον όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν ότι
ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
4.
Τα κράτη µέλη αποφασίζουν εάν τα σχέδια και προγράµµατα,
πλην των αναφερόµενων στην παράγραφο 2, τα οποία καθορίζουν
το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων, ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
5.
Τα κράτη µέλη αποφασίζουν κατά πόσον τα σχέδια και προγράµµατα που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 3 και 4,
ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον είτε
εξετάζοντας χωριστά κάθε περίπτωση είτε καθορίζοντας συγκεκριµένους τύπους σχεδίων και προγραµµάτων είτε συνδυάζοντας τις
δύο αυτές προσεγγίσεις. Προς το σκοπό αυτό τα κράτη µέλη
λαµβάνουν υπόψη σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα κριτήρια που
εκτίθενται στο παράρτηµα ΙΙ προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα
σχέδια και προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
6.
Κατά την εξέταση της κάθε περίπτωσης και κατά τον καθορισµό συγκεκριµένων τύπων σχεδίων και προγραµµάτων σύµφωνα µε
την παράγραφο 5, διεξάγονται διαβουλεύσεις µε τις αρχές που
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.
7.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα συµπεράσµατά τους
σύµφωνα µε την παράγραφο 5, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων
σχετικά µε την µη απαίτηση διενέργειας περιβαλλοντικής εκτίµησης
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 9, είναι διαθέσιµα για το κοινό.
8.
Τα ακόλουθα σχέδια και προγράµµατα δεν υπόκεινται στην
παρούσα οδηγία:
— σχέδια και προγράµµατα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άµυνας ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
— δηµοσιονοµικά σχέδια και προγράµµατα ή σχέδια και προγράµµατα που αφορούν τον προϋπολογισµό.
9.
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε σχέδια και προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα κατά τις αντίστοιχες τρέχουσες περιόδους προγραµµατισµού (1) για τους κανονισµούς του Συµβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (3).
(1) Περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 για τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 του Συµβουλίου και περίοδοι προγραµµατισµού 20002006 και 2000-2007 για τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του
Συµβουλίου.
2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου
(
1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία (ΕΕ L 161 της
26.6.1999, σ. 1).
3
( ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1999, για τη στήριξη της αγροτικής πολιτικής από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την
τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών (ΕΕ L 160 της
26.6.1999, σ. 80).
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Άρθρο 4
Γενικές υποχρεώσεις
1.
Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρεται
στο άρθρο 3 πραγµατοποιείται κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου ή
προγράµµατος και πριν από την έγκρισή του ή την έναρξη της
σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας.
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2.
Στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και στο
κοινό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 δίδεται έγκαιρη και
πραγµατική ευκαιρία, εντός εύλογων χρονικών περιθωρίων, να
εκφράσουν τη γνώµη τους επί του προκαταρκτικού σχεδίου ή
προγράµµατος και της περιβαλλοντικής µελέτης που το συνοδεύει
πριν το σχέδιο ή το πρόγραµµα εγκριθεί ή αρχίσει η σχετική
νοµοθετική διαδικασία.

2.
Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας είτε ενσωµατώνονται
στις υφιστάµενες διαδικασίες στα κράτη µέλη για την έγκριση
σχεδίων και προγραµµάτων είτε συµπεριλαµβάνονται σε διαδικασίες
που θεσπίζονται για τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία.

3.
Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές µε τις οποίες πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις και οι οποίες, ενόψει των ειδικών περιβαλλοντικών αρµοδιοτήτων τους, ενδέχεται να ενδιαφέρονται για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρµογής των σχεδίων και προγραµµάτων.

3.
Όταν τα σχέδια και προγράµµατα αποτελούν µέρος ενός
ιεραρχηµένου συνόλου, τα κράτη µέλη, προκειµένου να αποφύγουν
την επανάληψη της εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εκτίµηση θα γίνει, σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία, σε διάφορα επίπεδα του ιεραρχηµένου συνόλου.
Με σκοπό, µεταξύ άλλων, να αποφύγουν την επανάληψη της
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3.

4.
Τα κράτη µέλη ορίζουν το κοινό για τους σκοπούς της
παραγράφου 2, συµπεριλαµβανοµένου του κοινού που πλήττεται ή
είναι πιθανόν να πληγεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που
εµπίπτει στην παρούσα οδηγία, ή που έχει συµφέρον απ’ αυτήν,
συµπεριλαµβανοµένων των αρµοδίων µη κυβερνητικών οργανισµών,
όπως των οργανισµών που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και άλλων ενδιαφεροµένων οργανισµών.

Άρθρο 5

5.
Τα κράτη µέλη ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες για την ενηµέρωση και τις διαβουλεύσεις µε τις αρχές και το κοινό.

Περιβαλλοντική µελέτη
1.
Σε περίπτωση που απαιτείται εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, εκπονείται
περιβαλλοντική µελέτη στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και
αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις που θα έχει
στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος, καθώς
και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαµβανοµένων υπόψη των
στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του σχεδίου ή
προγράµµατος. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται γι’ αυτό
το σκοπό περιέχονται στο παράρτηµα Ι.
2.
Η περιβαλλοντική µελέτη που εκπονείται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως µπορεί
να απαιτηθούν λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες γνώσεις και
µεθόδους εκτίµησης, το περιεχόµενο και το επίπεδο λεπτοµερειών
στο σχέδιο ή το πρόγραµµα, το στάδιο της διαδικασίας λήψης
αποφάσεως και το βαθµό στον οποίο ορισµένα θέµατα αξιολογούνται καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα της εν λόγω διαδικασίας
ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη της εκτίµησης.
3.
Κάθε σχετική διαθέσιµη πληροφορία όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχεδίων και προγραµµάτων στο περιβάλλον, η οποία
προήλθε από κάποιο άλλο επίπεδο λήψης αποφάσεων ή από άλλη
κοινοτική νοµοθεσία, µπορεί να χρησιµοποιείται για την παροχή
των πληροφοριών που περιέχονται στο παράρτηµα Ι.
4.
Kατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την έκταση και το
επίπεδο λεπτοµερειών των πληροφοριών που πρέπει να περιλαµβάνονται στην περιβαλλοντική µελέτη, διεξάγονται διαβουλεύσεις µε
τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

Άρθρο 7
∆ιασυνοριακές διαβουλεύσεις
1.
Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος κρίνει ότι η εφαρµογή
ενός εκπονούµενου σχεδίου ή προγράµµατος, το οποίο αφορά την
επικράτειά του, ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε άλλο κράτος µέλος, ή σε περίπτωση που το ζητήσει ένα
κράτος µέλος το οποίο ενδέχεται να υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις,
το κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου εκπονείται το σχέδιο
ή το πρόγραµµα, πριν από την έγκρισή του ή την έναρξη της
σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας, διαβιβάζει στο άλλο κράτος
µέλος αντίγραφο του προκαταρκτικού σχεδίου ή προγράµµατος και
της σχετικής περιβαλλοντικής µελέτης.
2.
Το κράτος µέλος στο οποίο αποστέλλεται αντίγραφο του
προκαταρκτικού σχεδίου ή προγράµµατος και της περιβαλλοντικής
µελέτης, βάσει της παραγράφου 1, δηλώνει στο άλλο κράτος µέλος
κατά πόσον επιθυµεί να προβεί σε διαβουλεύσεις πριν το σχέδιο ή
το πρόγραµµα εγκριθούν ή αρχίσει η σχετική νοµοθετική διαδικασία, και, αν δηλώσει κάτι τέτοιο, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις σχετικά µε τις ενδεχόµενες διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του σχεδίου
ή του προγράµµατος και τα προβλεπόµενα µέτρα για τον περιορισµό ή την εξάλειψη των εν λόγω επιπτώσεων.

∆ιαβουλεύσεις

Όταν διεξάγονται αυτές οι διαβουλεύσεις, τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη συµφωνούν για λεπτοµερείς ρυθµίσεις που εξασφαλίζουν ότι
οι αναφερόµενες στο άρθρο 6 παράγραφος 3 αρχές και το αναφερόµενο στο άρθρο 6 παράγραφος 4 κοινό στο κράτος µέλος, που
ενδέχεται να υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις, ενηµερώνονται και
έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάσουν τη γνώµη τους εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.

1.
Τo προκαταρκτικό σχέδιο ή πρόγραµµα και η περιβαλλοντική
µελέτη που εκπονείται σύµφωνα µε το άρθρο 5 τίθενται στη
διάθεση των αρχών, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου, και του κοινού.

3.
Σε περίπτωση που απαιτείται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
τα κράτη µέλη να προβούν σε διαβουλεύσεις, συµφωνούν, κατά την
έναρξη αυτών των διαβουλεύσεων, επί ενός ευλόγου χρονικού
πλαισίου σχετικά µε τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Άρθρο 6
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Άρθρο 8
Λήψη αποφάσεων
Κατά την προετοιµασία και πριν από την έγκριση του σχεδίου ή
προγράµµατος, ή την έναρξη της σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας, λαµβάνονται υπόψη η περιβαλλοντική µελέτη που εκπονείται
σύµφωνα µε το άρθρο 5, οι γνώµες που εκφράζονται σύµφωνα µε
το άρθρο 6 και τα αποτελέσµατα, ενδεχοµένως, των διεξαγόµενων
σύµφωνα µε το άρθρο 7 διασυνοριακών διαβουλεύσεων.
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2.
Όσον αφορά σχέδια και προγράµµατα για τα οποία η υποχρέωση διεξαγωγής εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
απορρέει ταυτοχρόνως από την παρούσα οδηγία και από άλλες
διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη µπορούν να
θεσπίζουν συντονισµένες ή κοινές διαδικασίες οι οποίες πληρούν
τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας προκειµένου,
µεταξύ άλλων, να αποφεύγεται η επανάληψη των εκτιµήσεων.
3.
Για σχέδια και προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η περιβαλλοντική εκτίµηση σύµφωνα µε
την παρούσα οδηγία διεξάγεται σε συµµόρφωση µε τις ειδικότερες
ρυθµίσεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας.

Άρθρο 9
Ενηµέρωση σχετικά µε την απόφαση
1.
Όταν εγκρίνεται ένα σχέδιο ή πρόγραµµα, τα κράτη µέλη
εξασφαλίζουν ότι ενηµερώνονται οι αρχές που αναφέρονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 3, το κοινό και κάθε κράτος µέλος µε το
οποίο διεξήχθησαν διαβουλεύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 7 και ότι
τίθενται στη διάθεση των ενηµερωνόµενων τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το σχέδιο ή το πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε,

Άρθρο 12
Ενηµέρωση, εκθέσεις και επανεξέταση
1.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν πληροφορίες
σχετικά µε την κτηθείσα πείρα από την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας.

β) συνοπτική δήλωση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στο σχέδιο ή πρόγραµµα
και σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο, σύµφωνα µε το άρθρο
8, ελήφθησαν υπόψη η περιβαλλοντική µελέτη που εκπονήθηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 5, τυχόν γνώµες που εκφράσθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 6 και τα αποτελέσµατα των διενεργηθεισών σύµφωνα µε το άρθρο 7 διαβουλεύσεων, καθώς και
σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους επελέγη το σχέδιο ή
πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε, λαµβάνοντας υπόψη και τις άλλες
λογικές εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν και

2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές µελέτες
είναι επαρκούς ποιότητας ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της παρούσας οδηγίας και ανακοινώνουν στην Επιτροπή τυχόν
µέτρα που λαµβάνουν όσον αφορά την ποιότητα αυτών των
µελετών.

γ) τα µέτρα που αποφασίζονται για την παρακολούθηση σύµφωνα
µε το άρθρο 10.

Προκειµένου να ενσωµατωθούν καλύτερα απαιτήσεις προστασίας
του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης, και
λαµβανοµένης υπόψη της πείρας που θα έχει αποκτηθεί από την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη, η έκθεση αυτή
θα συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις για την τροποποίηση
της παρούσας οδηγίας. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή θα εξετάσει τη
δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ώστε να καλύψει και άλλα πεδία/τοµείς καθώς και άλλους
τύπους σχεδίων και προγραµµάτων.

2.
Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 ρυθµίζονται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 10
Έλεγχος
1.
Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των σχεδίων και προγραµµάτων,
προκειµένου, µεταξύ άλλων, να εντοπίσουν εγκαίρως απρόβλεπτες
δυσµενείς επιπτώσεις και να είναι σε θέση να αναλάβουν την
κατάλληλη επανορθωτική δράση.
2.
Προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση προς την παράγραφο
1, τα υφιστάµενα µέτρα ελέγχου µπορούν ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθούν µε στόχο την αποφυγή διπλού ελέγχου.
Άρθρο 11

3.
Πριν από τις 21 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή υποβάλλει µια
πρώτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα της οδηγίας.

Μια νέα έκθεση αξιολόγησης ακολουθεί ανά επταετία.
4.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση όσον αφορά τη σχέση µεταξύ
της παρούσας οδηγίας και των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
και (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 πολύ πριν από τη λήξη των περιόδων
προγραµµατισµού που προβλέπονται στους εν λόγω κανονισµούς
µε στόχο τη διασφάλιση µιας συνεκτικής προσέγγισης σε ό,τι
αφορά την παρούσα οδηγία και τους µεταγενέστερους κοινοτικούς
κανονισµούς.

Άρθρο 13

Σχέση µε την υπόλοιπη κοινοτική νοµοθεσία

Εφαρµογή της οδηγίας

1.
Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία διεξάγεται
βάσει της παρούσας οδηγίας, δεν θίγει οποιεσδήποτε απαιτήσεις
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ ούτε οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις του
κοινοτικού δικαίου.

1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από τις 21 Ιουλίου 2004. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
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2.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες
της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
3.
Η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
εφαρµόζεται για τα σχέδια και προγράµµατα των οποίων η πρώτη
τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι µεταγενέστερη της αναφερόµενης στην παράγραφο 1 ηµεροµηνίας. Σχέδια και προγράµµατα
των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας αυτής και τα οποία εγκρίνονται ή υποβάλλονται στη νοµοθετική διαδικασία µετά την πάροδο περισσοτέρων από 24 µήνες από αυτήν, υπόκεινται στην υποχρέωση του
άρθρου 4 παράγραφος 1, εκτός εάν τα κράτη µέλη αποφασίσουν
σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση ότι αυτό δεν είναι εφικτό και
ενηµερώσουν το κοινό για την απόφασή τους.
4.
Πριν από τις 21 Ιουλίου 2004 τα κράτη µέλη ανακοινώνουν
στην Επιτροπή, επί πλέον των µέτρων που αναφέρονται στην
παρούσα παράγραφο, χωριστές πληροφορίες για τους τύπους σχεδίων και προγραµµάτων τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 3, πρόκειται να υποβληθούν σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση
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των κρατών µελών τις πληροφορίες αυτές. Οι πληροφορίες αυτές
ενηµερώνονται σε τακτική βάση.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 15
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 27 Ιουνίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

B. ROSENGREN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1, µε την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφοι
2 και 3, είναι οι εξής:
α) η περιγραφή σε γενικές γραµµές του περιεχοµένου, των κύριων στόχων του σχεδίου ή προγράµµατος και της σχέσης µε άλλα
σχετικά σχέδια και προγράµµατα,
β) οι σχετικές πτυχές της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και η βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν εφαρµοστεί το
σχέδιο ή πρόγραµµα,
γ) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν σηµαντικά,
δ) τα τυχόν υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αφορούν το σχέδιο ή πρόγραµµα συµπεριλαµβανοµένων, κατά κύριο
λόγο, εκείνων που αφορούν περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σηµασίας, όπως περιοχές που χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε
τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ,
ε) οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο ή σε επίπεδο κρατών µελών, οι οποίοι
αφορούν το σχέδιο ή πρόγραµµα, και ο τρόπος µε τον οποίο οι στόχοι αυτοί καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα έχουν
ληφθεί υπόψη κατά την προετοιµασία του,
στ) οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις (1) στο περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων όπως η βιοποικιλότητα, ο πληθυσµός, η υγεία των ανθρώπων, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιµατικοί παράγοντες, τα υλικά
περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονοµιά συµπεριλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονοµιάς,
το τοπίο και οι σχέσεις µεταξύ των ανωτέρω παραγόντων,
ζ) τα προβλεπόµενα µέτρα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά το δυνατόν, εξουδετέρωση οποιωνδήποτε σηµαντικών
δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος,
η) η παρουσίαση σε γενικές γραµµές των λόγων για τους οποίους επελέγησαν οι εξετασθείσες εναλλακτικές δυνατότητες και η
περιγραφή του τρόπου διενέργειας της εκτίµησης, µε µνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώµατα ή έλλειψη
τεχνογνωσίας) που προέκυψαν κατά τη συγκέντρωση των απαιτούµενων πληροφοριών,
θ) περιγραφή των προβλεπόµενων µέτρων σχετικά µε τον έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 10,
ι) µια µη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που παρέχονται βάσει των ανωτέρω θεµάτων.

(1) Στις επιπτώσεις αυτές πρέπει να συµπεριλαµβάνονται οι δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργειακές, βραχυ-, µεσο- και µακροπρόθεσµες, µόνιµες
και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κριτήρια για τον καθορισµό της ενδεχόµενης σηµασίας των επιπτώσεων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 5
1. Τα χαρακτηριστικά των σχεδίων και προγραµµάτων, ιδίως όσον αφορά:
— τον βαθµό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραµµα θέτει ένα πλαίσιο για έργα και άλλες δραστηριότητες είτε όσον αφορά τον
τόπο, τη φύση, το µέγεθος και τις συνθήκες λειτουργίας είτε µε τη χορήγηση πόρων,
— τον βαθµό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραµµα επηρεάζει άλλα σχέδια και προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που
ανήκουν σε ένα ιεραρχηµένο σύνολο,
— τη σηµασία του σχεδίου ή προγράµµατος για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, κυρίως µε σκοπό την
προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης,
— τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε το σχέδιο ή πρόγραµµα,
— τη σχέση του σχεδίου ή προγράµµατος µε την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον (π.χ. σχέδια ή
προγράµµατα σχετικά µε τη διαχείριση αποβλήτων ή την προστασία των υδάτων).
2. Χαρακτηριστικά των επιπτώσεων και της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστεί, ιδίως όσον αφορά:
— την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιµότητα των επιπτώσεων,
— τον σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
— τον διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
— τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχηµάτων),
— το µέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και µέγεθος πληθυσµού που ενδέχεται να
θιγούν),
— τη σπουδαιότητα και την ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστεί, λόγω:
— ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών ή πολιτιστικής κληρονοµιάς,
— υπέρβασης των περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων ή των οριακών τιµών,
— εντατικής χρήσης της γης,
— τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία απολαύουν αναγνωρισµένου καθεστώτος προστασίας σε εθνικό, κοινοτικό ή
διεθνές επίπεδο.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Ιουλίου 2001
για τη χορήγηση µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας
(2001/549/ΕΚ)
TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(7)

Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας κατέληξε
σε συµφωνία µε την Παγκόσµια Τράπεζα σχετικά µε µία
σειρά µέτρων διαρθρωτικής προσαρµογής τα οποία η Τράπεζα θα στηρίξει µε τη χορήγηση δανείων διαρθρωτικής
προσαρµογής και πιστώσεων στους τοµείς της µεταρρύθµισης των δηµοσίων οικονοµικών, της ιδιωτικοποίησης των
επιχειρήσεων και του τραπεζικού τοµέα.

(8)

Οι αρχές της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας έχουν ζητήσει χρηµατοδοτική συνδροµή από διεθνείς
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, την Κοινότητα και άλλους
διµερείς χορηγούς.

(9)

Εκτός από την χρηµατοδότηση που µπορεί να χορηγήσουν
το ∆ΝΤ και η Παγκόσµια Τράπεζα, παραµένει ένα σηµαντικό
χρηµατοδοτικό κενό που πρέπει να καλυφθεί τους προσεχείς
µήνες ώστε να ενισχυθούν τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της
χώρας και να προωθηθούν οι στόχοι που συνδέονται µε την
προσπάθεια µεταρρύθµισης που καταβάλλουν οι αρχές της
χώρας.

(10)

Οι αρχές της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας ανέλαβαν τη δέσµευση να εξοφλήσουν το σύνολο των
ληξιπρόθεσµων οφειλών όλων των δηµοσίων φορέων της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας έναντι
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και δέχθηκαν να εγγυηθούν τις υποχρεώσεις
που δεν είναι ακόµη απαιτητές.

(11)

Η χορήγηση µιας µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας από την Κοινότητα υπό µορφήν µακροπρόθεσµου
δανείου και µη επιστρεπτέας χρηµατοδότησης αποτελεί
κατάλληλο µέτρο για την άµβλυνση, από κοινού µε άλλους
δωρητές, των εξωτερικών χρηµατοδοτικών περιορισµών που
αντιµετωπίζει η χώρα, την στήριξη του ισοζυγίου πληρωµών
της και την ενίσχυση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της.

(12)

Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας είναι
προσωρινά επιλέξιµη για την λήψη δανείων και άλλων διευκολύνσεων µε ιδιαίτερα προνοµιακούς όρους από την
Παγκόσµια Τράπεζα.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη της Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής πριν υποβάλει την πρότασή της.

(2)

Οι πολιτικές µεταβολές στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γιουγκοσλαβίας και τη ∆ηµοκρατία της Σερβίας οδήγησαν σε νέες δηµοκρατικές κυβερνήσεις και η Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας καταβάλλει προσπάθειες
για τη δηµιουργία µίας αποτελεσµατικής οικονοµίας της
αγοράς.

(3)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης,
που διέπει τις σχέσεις της ΕΕ µε την περιοχή, θεωρείται
σκόπιµο να στηριχθούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση
ενός σταθερού πολιτικού και οικονοµικού περιβάλλοντος
στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, έτσι
ώστε να αναπτυχθεί σταδιακά µία σχέση πλήρους συνεργασίας µε την Κοινότητα.

(4)

Η Κοινότητα παρέσχε επείγουσα βοήθεια περίπου 200 εκατοµµύρια ευρώ που περιλάµβανε επισιτιστικά και ενεργειακά
εφόδια για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του πληθυσµού το χειµώνα 2000/2001.

(5)

Η χρηµατοδοτική συνδροµή από την Κοινότητα θα πρέπει
να αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την προσέγγιση
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και
της Κοινότητας.

(6)

Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας κατέληξε
σε συµφωνία µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) σχετικά µε µία εκτεταµένη σειρά µέτρων οικονοµικής σταθεροποίησης και µεταρρύθµισης. Το ∆ΝΤ ενέκρινε στις 11 Ιουνίου 2001 πιστωτική διευκόλυνση διάρκειας ενός έτους.

(1) Γνώµη που εδόθη στις 5 Ιουλίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
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(13)

Η προσθήκη µιας µη επιστρεπτέας συνιστώσας στη συνδροµή αυτή δεν θίγει τις εξουσίες της δηµοσιονοµικής
αρχής.

τους στόχους της παρούσας µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής
συνδροµής και εάν τηρούνται οι όροι που τη συνοδεύουν.

(14)

Η µακροοικονοµική διαχείριση της συνδροµής αυτής πρέπει
να ανατεθεί στην Επιτροπή σε συνεργασία µε την Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή.

Άρθρο 3

(15)

Για την έκδοση της παρούσας απόφασης η συνθήκη δεν
προβλέπει άλλες εξουσίες από εκείνες που ορίζονται στο
άρθρο 308,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
1.
Η Κοινότητα θέτει στη διάθεση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή µε τη µορφή µακροπρόθεσµου δανείου και µη επιστρεπτέας
χρηµατοδότησης για να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα του ισοζυγίου
πληρωµών και να ενισχύσει τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της
χώρας.
2.
Το δανειακό τµήµα της συνδροµής αυτής θα ανέλθει σε
κεφάλαιο ύψους 225 εκατοµµυρίων ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, µε
µέγιστη διάρκεια 15 ετών το οποίο θα εκταµιευθεί στην πρώτη
δόση. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανεισθεί
εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τα αναγκαία κεφάλαια τα
οποία θα τεθούν στη διάθεση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας µε τη µορφή δανείου.
3.
Το µη επιστρεπτέο τµήµα της συνδροµής αυτής ανέρχεται σε
75 εκατοµµύρια ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
4.
Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη χρηµατοδοτική συνδροµή της
Κοινότητας σε στενή συνεργασία µε την Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή και κατά τρόπο που συµβιβάζεται µε κάθε συµφωνία που έχει συναφθεί µεταξύ του ∆ΝΤ και της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.
5.
Η υλοποίηση αυτής της συνδροµής εξαρτάται από την πλήρη
εξόφληση, εκ µέρους της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, των ληξιπρόθεσµων οφειλών όλων των δηµοσίων
φορέων έναντι της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και από την αποδοχή εκ µέρους της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, της ευθύνης, υπό τη
µορφή εγγυοδοσίας για τις οφειλές εκείνες οι οποίες δεν έχουν
καταστεί ακόµη απαιτητές.
Άρθρο 2
1.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συµφωνήσει µε τις αρχές της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή, τους
όρους οικονοµικής πολιτικής που συνοδεύουν τη µακροοικονοµική
χρηµατοδοτική συνδροµή της Κοινότητας. Οι όροι αυτοί πρέπει να
συµβιβάζονται µε τις συµφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 4.
2.
Η Επιτροπή ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σε συνεργασία µε την Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή και µετά
από συντονισµό µε το ∆ΝΤ, εάν η οικονοµική πολιτική της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας συµβιβάζεται µε

1.
Το δανειακό και το µη επιστρεπτέο τµήµα της συνδροµής
αυτής τίθενται στη διάθεση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας σε δύο τουλάχιστον δόσεις. Με την επιφύλαξη του
άρθρου 2, η εκταµίευση της πρώτης δόσης θα γίνει εφόσον διακανονιστούν πλήρως όλες οι ληξιπρόθεσµες οφειλές της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας έναντι της Κοινότητας και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εφόσον επιτευχθεί
συµφωνία µεταξύ της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της ∆ΝΤ για ένα µακροοικονοµικό πρόγραµµα που θα
εφαρµοσθεί µε τη στήριξη κατάλληλης πιστωτικής διευκόλυνσης.
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, η εκταµίευση της δεύτερης
και κάθε περαιτέρω δόσης θα γίνει εφόσον διαπιστωθεί η ικανοποιητική πορεία του προγράµµατος προσαρµογής και µεταρρυθµίσεων της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και όχι
πριν από την πάροδο τριών µηνών από την καταβολή της πρώτης
δόσης.
3.
Τα ποσά της συνδροµής καταβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.
Άρθρο 4
1.
Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 διενεργούνται µε την ίδια τοκοφόρο ηµεροµηνία
και δεν συνεπάγονται για την Κοινότητα µετατροπή των προθεσµιών λήξης ούτε ανάληψη κινδύνου συναλλάγµατος ή επιτοκίου ή
άλλου εµπορικού κινδύνου.
2.
Εφόσον το ζητήσει η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, η Επιτροπή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου
να συµπεριληφθεί στους όρους του δανείου ρήτρα πρόωρης
εξόφλησης και οι προϋποθέσεις εκτέλεσής της.
3.
Μετά από αίτηµα της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, και εφόσον οι περιστάσεις επιτρέπουν τη µείωση του
επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή µπορεί να αναχρηµατοδοτήσει
το σύνολο ή µέρος των αρχικών δανειοληπτικών πράξεων ή να
αναπροσαρµόσει τους αντίστοιχους χρηµατοδοτικούς όρους. Οι
πράξεις αναχρηµατοδότησης ή αναπροσαρµογής διενεργούνται µε
τους προβλεπόµενους στην παράγραφο 1 όρους και δεν έχουν ως
αποτέλεσµα την παράταση της µέσης διάρκειας των δανειοληπτικών
πράξεων ή την αύξηση του ποσού του ανεξόφλητου κεφαλαίου,
υπολογιζόµενου µε τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες, κατά
την ηµεροµηνία της αναχρηµατοδότησης ή της αναπροσαρµογής.
4.
Όλα τα έξοδα που συνεπάγεται για την Κοινότητα η σύναψη
και η εκτέλεση της πράξης που προβλέπεται από την παρούσα
απόφαση βαρύνουν την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.
5.
Η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή ενηµερώνεται για
την πορεία των πράξεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και
3 τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.
Άρθρο 5
Η Επιτροπή υποβάλλει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, και πριν το
Σεπτέµβριο, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
που περιλαµβάνει αξιολόγηση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης κατά το διαρρεύσαν έτος.
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Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Λήγει δύο έτη µετά την ηµέρα της δηµοσίευσής της.
Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Ιουλίου 2001
για τη σήµανση και τη χρήση του χοιρείου κρέατος κατ’ εφαρµογή του άρθρου 9 της οδηγίας
80/217/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την Ισπανία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 2361]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/550/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 1
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 80/217/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου
1980, περί θεσπίσεως κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση
της κλασικής πανώλης των χοίρων (1), όπως τροποποιήθηκε από
την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της
Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 6 στοιχείο ζ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2001 δηλώθηκαν από τις
ισπανικές κτηνιατρικές αρχές εστίες κλασικής πανώλης των
χοίρων στην Ισπανία.

(2)

Βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 80/217/
ΕΟΚ, ορίστηκαν αµέσως ζώνες προστασίας και επιτήρησης
γύρω από τις εστίες της επιδηµίας στην Ισπανία.

(3)

Οι διατάξεις για τη χρήση σήµατος υγειονοµικής καταλληλότητας νωπού κρέατος παρατίθενται στην οδηγία 64/433/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί υγειονοµικών προβληµάτων στον τοµέα των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών νωπών κρεάτων (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/23/ΕΟΚ (3).

(4)

(5)

Με την επιφύλαξη των όρων της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ, και ιδίως
εκείνων του άρθρου 9 παράγραφος 6, επιτρέπεται στην Ισπανία η
χρήση σφραγίδας που περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
σηµείο Α στοιχείο ε) της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ σε χοίρειο κρέας
που προέρχεται από εκµεταλλεύσεις που ευρίσκονται στη ζώνη
επιτήρησης της επαρχίας Lérida πριν από τις 11 Ιουλίου 2001
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω χοίροι:
α) προέρχονται από ζώνη επιτήρησης:
— όπου δεν έχουν διαπιστωθεί κρούσµατα κλασικής πανώλης
των χοίρων κατά τις προηγούµενες 21 ηµέρες και όπου
έχουν παρέλθει τουλάχιστον 21 ηµέρες µετά την
ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισµού και απολύµανσης των µολυσµένων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων,
— η οποία έχει εγκαθιδρυθεί γύρω από ζώνη προστασίας όπου
διενεργήθηκαν κλινικές εξετάσεις ανίχνευσης της παρουσίας
κλασικής πανώλης των χοίρων σε όλες τις χοιροτροφικές
µονάδες µετά τη διαπίστωση της νόσου, µε αρνητικά αποτελέσµατα·
β) προέρχονται από εκµετάλλευση:
— η οποία έχει υπαχθεί στα µέτρα προστασίας που θεσπίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6
στοιχεία η) και ζ) της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ,

Η Ισπανία υπέβαλε αίτηµα για θέσπιση συγκεκριµένης λύσης
όσον αφορά τη σήµανση και τη χρήση χοιρείου κρέατος, το
οποίο προέρχεται από χοίρους εκµεταλλεύσεων που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης της επαρχίας Lérida και οι οποίοι
εσφάγησαν, βάσει ειδικής έγκρισης που εκδόθηκε από την
αρµόδια αρχή.

— για την οποία, µετα από επιδηµιολογική έρευνα, έχει αποκλεισθεί η επαφή µε µολυσµένη εκµετάλλευση,

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

γ) συµπεριλήφθησαν σε πρόγραµµα ελέγχου της θερµοκρασίας του
σώµατος των χοίρων και κλινικής εξέτασης. Το πρόγραµµα θα
διεξαχθεί σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι·

(1) ΕΕ L 47 της 21.1.1980, σ. 11.
(2) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.
(3) ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 7.

— η οποία υποβλήθηκε σε τακτικούς ελέγχους από κτηνίατρο,
µετά την εγκαθίδρυση της ζώνης επιτήρησης. Στον έλεγχο
υπεβλήθησαν όλοι οι χοίροι που διατηρούνται στην εκµετάλλευση·

δ) εσφάγησαν εντός δώδεκα ωρών από την άφιξή τους στο σφαγείο.
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Άρθρο 2
Η Ισπανία διασφαλίζει την έκδοση πιστοποιητικού, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ, για το κρέας που αναφέρεται στο άρθρο 1.
Άρθρο 3
Το χοίρειο κρέας που πληροί τους όρους του άρθρου 1 και το
οποίο περιλαµβάνεται σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, πρέπει να
συνοδεύεται από το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 2.
Άρθρο 4
Η Ισπανία διασφαλίζει ότι τα σφαγεία που έχουν ορισθεί για να
δεχθούν τους χοίρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1, δεν δέχονται για σφαγή, κατά τις ίδιες ηµέρες, χοίρους άλλους
εκτός από τους υπόψη.
Άρθρο 5
Η Ισπανία διαβιβάζει στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή:
α) την επωνυµία και τη διεύθυνση των σφαγείων που έχουν ορισθεί
για να δεχθούν για σφαγή τους χοίρους που αναφέρονται στο
άρθρο 1, πριν από τη σφαγή των χοίρων αυτών, και
β) µετά τη σφαγή των χοίρων αυτών, σε εβδοµαδιαία βάση, έκθεση
που περιλαµβάνει πληροφορίες όσον αφορά:

21.7.2001

— τον αριθµό των χοίρων που εσφάγησαν στα ορισθέντα σφαγεία,
— το σύστηµα εξακριβώσεως και ελέγχου των µετακινήσεων
που εφαρµόζεται στους χοίρους που προορίζονται να σφαγούν, όπως προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 6 στοιχεία ζ) και θ) της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ,
— τις οδηγίες που έχουν δοθεί όσον αφορά την εφαρµογή του
προγράµµατος παρακολούθησης της θερµοκρασίας του
σώµατος που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2001.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
Το πρόγραµµα για την παρακολούθηση της θερµοκρασίας του σώµατος των χοίρων και για την κλινική εξέταση, το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ), πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:
1. Εντός του εικοσιτετραώρου που προηγείται της φόρτωσης ενός φορτίου χοίρων που προορίζονται για σφαγή, η αρµόδια
κτηνιατρική αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι η θερµοκρασία του σώµατος ενός ορισµένου αριθµού χοίρων που περιλαµβάνονται στο προαναφερόµενο φορτίο ελέγχεται από επίσηµο κτηνίατρο µε εισαγωγή θερµοµέτρου στον πρωκτό των ζώων. Ο
αριθµός των χοίρων που πρέπει να υποβάλλονται σ’ αυτήν την εξέταση καθορίζεται ως εξής:
Αριθµός χοίρων της αποστολής

Αριθµός χοίρων προς εξέταση

0-25

όλοι

26-30

26

31-40

31

41-50

35

51-100

45

101-200

51

200 +

60

Κατά τη στιγµή της διενέργειας της εξέτασης, πρέπει να καταγράφονται σε έναν πίνακα ο οποίος εκδίδεται από τις αρµόδιες
κτηνιατρικές αρχές, για κάθε χοίρο, ο αριθµός του ενωτίου, η ώρα ελέγχου και η θερµοκρασία.
Σε περίπτωση που η εν λόγω θερµοκρασία είναι 40 °C ή µεγαλύτερη, ο επίσηµος κτηνίατρος πρέπει να ενηµερώνεται αµέσως
και να προβαίνει στη διεξαγωγή υγειονοµικής έρευνας λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας
80/217/ΕΟΚ περί θεσπίσεως κοινοτικών µέτρων για τον έλεγχο της κλασικής πανώλης των χοίρων.
2. Λίγο πριν από τη φόρτωση του φορτίου (0 έως 3 ώρες) το οποίο έχει υποβληθεί σε εξέταση όπως περιγράφεται στο ανωτέρω
σηµείο 1, διενεργείται κλινική εξέταση εκ µέρους του επίσηµου κτηνιάτρου ο οποίος ορίζεται από τις αρµόδιες κτηνιατρικές
αρχές.
3. Κατά τη στιγµή της φόρτωσης του φορτίου των χοίρων που έχουν υποβληθεί σε εξέταση, όπως περιγράφεται στα ανωτέρω
σηµεία 1 και 2, ο επίσηµος κτηνίατρος πρέπει να εκδίδει ένα υγειονοµικό έγγραφο το οποίο πρέπει να συνοδεύει το φορτίο
µέχρι το σφαγείο το οποίο έχει οριστεί.
4. Στο σφαγείο που έχει οριστεί, τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της θερµοκρασίας του σώµατος των ζώων θα πρέπει να
ανακοινώνονται στον κτηνίατρο ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της εξέτασης πριν από τη σφαγή.
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