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∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1815/2001 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεµβρίου 2001,
για την τροποποίηση των παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του
Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 246 της 15.9.2001)

(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 268/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1959/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 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 9 Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 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 8ης Οκτωβρίου 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
999
052
999
052
999
052
388
512
524
528
999
052
064
388
400
512
624
999
060
388
400
512
800
804
999
052
999

89,8
89,8
140,7
140,7
103,1
103,1
75,2
63,9
46,9
36,3
55,8
55,6
76,5
92,8
113,3
187,9
82,0
111,6
110,7
40,0
77,7
59,7
92,9
179,0
76,5
87,6
107,9
107,9

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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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L 268/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1960/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2001
για χορήγηση σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την
επισιτιστική βοήθεια (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1726/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1
στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο προαναφερθείς κανονισµός καθορίζει τον κατάλογο των
χωρών και των οργανισµών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τη
µεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας µετά το στάδιο fob.

(2)

Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σιτηρά στο Μπαγκλαντές.

(3)

Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα
µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1997,
για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που
χορηγούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96
του Συµβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (3).
Είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσµίες και οι

όροι χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ανοίγει δηµοπρασία για την προµήθεια µαλακού σίτου υπέρ του
Μπαγκλαντές σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2519/97 και µε τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
Η υποβληθείσα προσφορά θεωρείται ότι λαµβάνει υπόψη τις επιβαρύνσεις και τους περιορισµούς που προκύπτουν από τις ειδικές
ρήτρες της ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Επιτροπής και του
δικαιούχου που δηµοσιεύθηκαν µερικώς στο παράρτηµα ΙΙ. Ειδικότερα η σταλία θα εκτιµηθεί επί τη βάσει ενός ρυθµού εκφόρτωσης
2 400 τόνων κατά µέσο όρο την ηµέρα, ώστε οι επιστροφές
χρηµάτων να πληρωθούν στο δικαιούχο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τον ανάδοχο.
Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρµοζοµένων
γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος
ή επιφύλαξη που περιλαµβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται
ως µη εγγεγραµµένοι.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10.
(3) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΤΙ∆A Α
1. ∆ράση υπ’ αριθ.: 150/00
2. ∆ικαιούχος (2): Μπαγκλαντές
3. Αντιπρόπωπος του δικαιούχου: The Secretary, Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka, Bangladesh
4. Χώρα προορισµού: Μπαγκλαντές
5. Προϊόν προς κινητοποίηση: µαλακός σίτος
6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 30 000
7. Αριθµός παρτίδων: 1
8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος (3) (5): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Α.1]
9. Συσκευασία: Χύµα
10. Επισήµανση και σήµανση:
— Γλώσσα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση: —
— Συµπληρωµατικές µνείες: —
11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Προβλεπόµενο στάδιο παράδοσης: παράδοση στον λιµένα εκφόρτωσης — µη εκφορτωµένο (6)
Ο δικαιούχος θα εκφορτώσει τον σίτο µε τους όρους που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ
13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιµάνι φόρτωσης — fob φορτίο επιµελώς στοιβαγµένο και ζυγοσταθµισµένο
14. α) λιµένας φόρτωσης: —
β) διεύθυνση φόρτωσης: —
15. Λιµένας εκφόρτωσης: Chittagong
16. Τόπος προορισµού:
— λιµένας ή αποθήκη διαµετακόµισης: —
— διαδροµή χερσαίας µεταφοράς: —
17. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης στο προβλεπόµενο στάδιο:
— 1η προθεσµία: 30.12.2001
— 2η προθεσµία: 13.1.2002
18. Χρονικό διάστηµα ή προθεσµία παράδοσης σε εναλλακτικό στάδιο:
— 1η προθεσµία: 5-11.11.2001
— 2η προθεσµία: 19-25.11.2001
19. Προθεσµία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών):
— 1η προθεσµία: 23.10.2001
— 2η προθεσµία: 6.11.2001
20. Ποσό της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό: 5 EUR ανά τόνο
21. ∆ιεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συµµετοχής (1): Bureau de l’aide alimentaire, à
l’attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel·τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικά)
22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή (4): επιστροφή που εφαρµόζεται στις 4.10.2001, όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1902/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 261 της 29.9.2001, σ. 12)

9.10.2001
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Σηµειώσεις:
(1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλέφωνο: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].
(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή µε το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή.
(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσηµη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σηµειωθεί
υπέρβαση, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά µε τη
ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και
ιώδιο 131.
(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 259/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 25 της 31.1.1998, σ. 39), εφαρµόζεται όσον αφορά την επιστροφή
κατά την εξαγωγή. Η ηµεροµηνία που αναφέρονται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισµού είναι εκείνη που
αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος παραρτήµατος.
Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο του εν λόγω κανονισµού. Το αντίγραφο
του πιστοποιητικού διαβιβάζεται αµέσως µετά από την αποδοχή της δήλωσης εξαγωγής [αριθ. φαξ: (32-2) 296 20 05].
(5) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα έγγραφα:
— φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό,
— πιστοποιητικό απολυµάνσεως µε καπνισµό.
(6) Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωµένα σκάφη δεν θα
εµφανίζονται σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις πρόσφατους τριµηνιαίους πίνακες σκαφών, των οποίων έχει απαγορευθεί ο
απόπλους που δηµοσιεύονται από το µνηµόνιο συννενόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιµένα [οδηγία
95/21/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 157 της 7.7.1995, σ. 1)].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
1. Τύπος των πλοίων που θα ναυλωθούν
Τα πλοία (αυτοστοιβαζόµενα εµπορικά πλοία µεταφοράς χύδην) πρέπει να έχουν τουλάχιστον πέντε σηµεία εκφόρτωσης
(αµπάρια) και να είναι εξοπλισµένα µε ίδια µέσα εκφόρτωσης και κάθε γερανός/µπίγα να εξυπηρετεί ένα ή δύο αµπάρια. Θα
πρέπει να είναι σε θέση να εισέρχονται στο εξωτερικό αγκυροβόλιο της Chittagong, όπου µετά την αναγκαία εκφόρτωση, να
είναι σε θέση να µετακινηθούν και να πλευρίσουν, στο µώλο της Chittagong (Chittagong Jetties). Γι’ αυτό το σκοπό το µήκος
των πλοίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 610 πόδια.
Οι φορτωτές/πλοιοκτήτες µεριµνούν ώστε όλοι οι πτυχιούχοι αξιωµατικοί να διαθέτουν το πρωτότυπο πιστοποιητικό ειδικότητας και τα σκάφη να πληρούν όλους τους όρους της διεθνούς συµφωνίας του 1995 (stcw convention), τυχόν δε
καθυστερήσεις σε περιπτώσεις ελλείψεων θα επιβαρύνουν τον πλοιοκτήτη.
2. Εγκαταστάσεις για την εκφόρτωση
Τα πλοία παρέχουν στο λιµένα εκφόρτωσης δωρεάν στο δικαιούχο βαρούλκα ή/και γερανούς και την ισχύ για την κίνησή τους,
ειδικά εργαλεία (ποδάρι — ρώναρης — γκάης) σε καλή κατάσταση εργασίας και οφείλουν, επίσης, να διαθέτουν επαρκή
φωτισµό για νυχτερινή εργασία πάνω στο πλοίο, στο κατάστρωµα και στα αµπάρια, εάν χρειαστεί. Τα πλοία πρέπει να
διαθέτουν µε δικά τους έξοδα χειριστές βαρούλκων.
3. Ενηµέρωση για την αναµενόµενη ώρα άφιξης των πλοίων (ΕΤΑ)
Ο πλοίαρχος ενηµερώνει µε ασύρµατο/τηλέγραφο τους αντιπροσώπους του δικαιούχου (Movements Chittagong) τέλεξ
642237 CMS C BJ — (ταυτόχρονη ενηµέρωση BANGLASHIP Chittagong — τέλεξ 66277 BSC BJ — και Movestore
Dhaka — τέλεξ 642230 CMS BJ) σχετικά µε τις εντολές που αφορούν την εκφόρτωση, δέκα ηµέρες πριν από την άφιξη στο
λιµένα εκφόρτωσης, δηλαδή της Chittagong, και δηλώνει την αναµενόµενη ώρα άφιξης και το βύθισµα του πλοίου. Οι
εντολές για την εκφόρτωση διαβιβάζονται στα πλοία µέσα σε πέντε ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης του πλοιάρχου.
Ο πλοίαρχος ανακοινώνει στους εκπροσώπους του δικαιούχου, δηλαδή: Movements Chittagong, BANGLASHIP Chittagong
και Movestore Dhaka:
α) κατά την αναχώρηση από το λιµένα φόρτωσης τα πλοία πρέπει να δηλώσουν:
i) την ποσότητα που έχει φορτωθεί,
ii) το βύθισµα του πλοίου κατά την άφιξη,
iii) ΤΡΙ (τόνους ανά ίντσα)·
β) δέκα ηµέρες νωρίτερα: την αναµενόµενη ώρα άφιξης (ΕΤΑ) στο λιµένα της Chittagong,
πέντε ηµέρες νωρίτερα: την ΕΤΑ στο λιµένα της Chittagong,
72, 48 και 24 ώρες νωρίτερα: την ΕΤΑ στο λιµένα της Chittagong.
4. Υπολογισµός ρυθµού εκφόρτωσης και υπολογισµός του χρόνου εκφόρτωσης στο λιµένα εκφόρτωσης
Ο δικαιούχος αναλαµβάνει την εκφόρτωση του φορτίου ελεύθερου ασφαλίστρων και λοιπών εξόδων µε ρυθµό 2 400 τόνων
κατά µέσο όρο ανά εργάσιµη ηµέρα, εάν ο καιρός το επιτρέπει, 24 συνεχόµενων ωρών. ∆εν υπολογίζεται ο χρόνος από τις
12.00, ώρα της Πέµπτης ή τις 17.00, ώρα της ηµέρας που προηγείται από µια αργία, έως τις 9.00, ώρα του Σαββάτου, ή της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας ακόµα και αν οι εργασίες συνεχίζονται. Ο ρυθµός της εκφόρτωσης βασίζεται σε τέσσερα
χρησιµοποιούµενα ή περισσότερα σηµεία εκφόρτωσης (αµπαριών) σε κάθε πλοίο. Αν, εντούτοις, τα πραγµατικά σηµεία
εκφόρτωσης είναι λιγότερα από τον ελάχιστο αριθµό που έχει καθορισθεί, ο ρυθµός εκφόρτωσης ελαττώνεται αναλογικά.
Η επιστολή ετοιµότητας πρέπει να υποβληθεί και να γίνει αποδεκτή αφού το πλοίο φθάσει στο εξωτερικό αγκυροβόλιο της
Chittagong και ο υπολογισµός των σταλιών αρχίζει 24 ώρες µετά την υποβολή της επιστολής ετοιµότητας κατά τις εργάσιµες
ώρες (09:00-17:00), ανεξάρτητα µε το αν το πλοίο είναι ή όχι στην αποβάθρα. Πάντως, σε περίπτωση που για την εκτέλεση
της προµήθειας έχει καθορισθεί από την Επιτροπή µια χρονική περίοδος, ο υπολογισµός, των σταλιών δεν µπορεί να αρχίσει
πριν από την πρώτη ηµέρα αυτής της περιόδου. Στο λιµένα εκφόρτωσης, το κόστος µετακίνησης από αγκυροβόλιο σε
αγκυροβόλιο, από αγκυροβόλιο σε αποβάθρα, ή από αποβάθρα σε αποβάθρα βαρύνει τους πλοιοκτήτες/ναυλωτές και ο
χρόνος που χρησιµοποιήθηκε γι’ αυτές τις µετακινήσεις δεν υπολογίζεται ως σταλία.
Αν και οι φορτοεκφορτωτές υποδεικνύονται από τους δικαιούχους, όλες οι εργασίες εκφόρτωσης πρέπει να εκτελεστούν υπό
τις οδηγίες και την έγκριση του πλοιάρχου. Ο χρόνος και οι δαπάνες που απαιτούνται για τη ζυγοστάθµιση βαρύνουν τους
πλοιοκτήτες.
Στο αγκυροβόλιο της Chittagong ο χρόνος που έχει απολεσθεί για την αποµάκρυνση µιας φορτηγίδας από το πλοίο λόγω
µεγάλης φουσκοθαλασσιάς ή κακού καιρού δεν υπολογίζεται ως σταλία. Ο χρόνος παύει να υπολογίζεται από τη στιγµή που
η φορτηγίδα αποµακρυνθεί και αρχίζει να υπολογίζεται και πάλι από τη στιγµή που η φορτηγίδα προσδεθεί και πάλι στο
πλοίο.
5. Εκφόρτωση σε φορτηγίδα στο λιµάνι εκφόρτωσης
Ο χρόνος και το κόστος που απαιτούνται για όλη την αναγκαία εκφόρτωση σε φορτηγίδες στο εξωτερικό αγκυροβόλιο της
Chittagong αναλαµβάνονται από τους δικαιούχους. Για τα σκάφη που δεν είναι δυνατό να εισέλθουν στο εξωτερικό
αγκυροβόλιο της Chittagong, λόγω υπερβολικά µεγάλου βυθίσµατος, η εκφόρτωση σε φορτηγίδες µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο αγκυροβόλιο της Kutubdia από τους ναυλωτές/πλοιοκτήτες µε δικά τους έξοδα και αυτή η εκφόρτωση σε φορτηγίδα
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θεωρείται ως µεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο και οι φορτηγίδες πρέπει να εκφορτώνονται µε τους ίδιους ακριβώς όρους
εκφόρτωσης του πλοίου· ο χρόνος εκφόρτωσης σε φορτηγίδες στην Kutubdia δεν υπολογίζεται ως σταλία. Σε περίπτωση που
υπάρχει ζηµία λόγω σύγκρουσης κατά την συµπληρωµατική εκφόρτωση, το θέµα διευθετείται αµέσως µεταξύ των πλοιοκτητών
του πλοίου και των ιδιοκτητών των φορτηγίδων (ανεξάρτητα από το αν οι φορτηγίδες έχουν ναυλωθεί από τους πλοιοκτήτες
όσο και από τους ναυλωτές για την αναγκαστική εκφόρτωση στην Kutubdia, ή από τους δικαιούχους για την αναγκαστική
εκφόρτωση στο εξωτερικό αγκυροβόλιο). Σε περίπτωση ανασφαλούς αγκυροβολήσεως στο εξωτερικό αγκυροβόλιο της
Chittagong η δαπάνη εκφόρτωσης µε φορτηγίδες στην Kutubdia θα επιβαρύνει τους δικαιούχους.
Οι πλοίαρχοι συνεργάζονται συνεχώς πλήρως µε τους δικαιούχους ή/και τους αντιπροσώπους τους πράκτορες/φορτοεκφορτωτές/ναυλωτές των φορτηγίδων για την διεκπεραίωση της εκφόρτωσης. Οι φορτηγίδες πρέπει να παρέχουν παραβλήµατα
(µπαλόνια) για να αποτρέπονται οι ζηµιές.
6. Επισταλίες, επιστροφές χρηµάτων
Σε περίπτωση που η εκφόρτωση από τα πλοία δεν πραγµατοποιηθεί µε το ρυθµό που έχει ορισθεί στο παρόν παράρτηµα, ο
δικαιούχος καταβάλλει τα έξοδα επισταλιών σύµφωνα µε τα ποσοστά που ορίζονται στο ναυλοσύµφωνο, µε ανώτερο ποσό
8 000 EUR για κάθε ηµέρα, ή τµήµα της ηµέρας.
Για τον εξοικονοµούµενο εργάσιµο χρόνο στο λιµένα εκφόρτωσης, καταβάλλεται στο δικαιούχο για την επίσπευση της
εκφόρτωσης χρηµατικό ποσό το ύψος του οποίου είναι ίσο προς το ήµισυ του ποσού που καταβάλλεται για τις επισταλίες
σύµφωνα µε τα ποσοστά που ορίζονται στο ναυλοσύµφωνο, µε ανώτερο ποσό 4 000 EUR για κάθε εξοικονοµούµενη ηµέρα.
Τα ενδεχόµενα έξοδα επισταλιών ή τα επιστρεφόµενα ποσά, το ύψος των οποίων ορίζεται παραπάνω, καταβάλλονται, ανάλογα
µε την περίπτωση, από το δικαιούχο στην Επιτροπή ή από την Επιτροπή στο δικαιούχο. Η ρύθµιση των ενδεχόµενων
επιστροφών χρηµάτων ή επισταλιών θα γίνει µεταξύ του αναδόχου και της Επιτροπής.
Οι σταλίες στο λιµάνι εκφόρτωσης δεν είναι επιστρέψιµες.
7. ∆ιάφορα
Το κόστος για τις ενδεχόµενες υπερωρίες που πρέπει να καταβληθούν στο προσωπικό του λιµένα και του τελωνείου βαρύνει
το µέρος εκείνο που ζήτησε τις υπερωρίες αυτές (πλοιοκτήτη/αντιπρόσωπό του ή δικαιούχο/αντιπρόσωπό του). Εάν οι
υπερωρίες ζητηθούν από τις λιµενικές αρχές, το κόστος βαρύνει κατά το ήµισυ το δικαιούχο και τον πλοιοκτήτη. Το κόστος
των υπερωριών του πληρώµατος των πλοίων βαρύνει πάντοτε τον πλοιοκτήτη.
Στο λιµένα εκφόρτωσης το άνοιγµα και το κλείσιµο των αµπαριών επιβαρύνει τον πλοιοκτήτη. Ο απαιτούµενος δε χρόνος για
τις εργασίες αυτές δεν υπολογίζεται στις σταλίες.
Το πρώτο άνοιγµα και το τελευταίο κλείσιµο των στοµίων κυτών (αµπάρια) στο λιµένα εκφόρτωσης πραγµατοποιείται από το
πλήρωµα του πλοίου.
Τα εµπορεύµατα που έχουν δηλωθεί ότι έχουν υποστεί ζηµία πρέπει να πεταχτούν ή να καταστραφούν, σύµφωνα µε τους
κανόνες του λιµένα πριν από την αναχώρηση των πλοίων.
Ο φόρος που εισπράττεται από το σωµατείο των φορτοεκφορτωτών (Dock worker management board’s levy) επιβαρύνει τον
εφοπλιστή.
Όταν ορισµένες συµπληρωµατικές δαπάνες που απαιτούνται από τον πλοιοκτήτη/φορτωτή πρέπει να προπληρωθούν από το
δικαιούχο, τότε αυτές µπορούν να πληρωθούν από την Επιτροπή, απευθείας στον προµηθευτή εξ ονόµατος του αναδόχου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2001
περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις
επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

∆υνάµει του άρθρου 35 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι επιστροφές πρέπει να καθοριστούν
λαµβανοµένων υπόψη των ορίων που απορρέουν από τις
συµφωνίες που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 300 της
συνθήκης.

(7)

Η Επιτροπή πρέπει να καθορίζει το ύψος των επιστροφών
και τις µέγιστες ποσότητες που µπορούν να επωφεληθούν
από την επιστροφή. Ο εν λόγω καθορισµός πρέπει να γίνεται
ανά περίοδο υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής
και µπορεί να αναθεωρείται ανάλογα µε τις οικονοµικές
περιστάσεις.

(8)

Προκειµένου να εξασφαλίζεται µια ιδιαίτερα ακριβής διαχείριση των προς εξαγωγή ποσοτήτων, πρέπει να υπόκειται η
χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών σε προθεσµία εξέτασης.

(9)

Πρέπει τα κράτη µέλη να ορίσουν τους αρµόδιους οργανισµούς τους για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών.

(10)

Για την ορθή εφαρµογή του καθεστώτος, πρέπει να προβλεφθούν διαφορετικά συστήµατα χορήγησης των επιστροφών,
συµπεριλαµβανοµένου ενός συστήµατος διαγωνισµού.

(11)

Πρέπει να εξαρτηθεί επίσης η έκδοση πιστοποιητικών µε
προκαθορισµό της επιστροφής από τη σύσταση εγγύησης.

(12)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία του
καθεστώτος και να αποφευχθούν οι κερδοσκοπίες, πρέπει να
καταργηθεί η δυνατότητα µεταβίβασης των πιστοποιητικών.

(13)

Το άρθρο 35 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2200/96 προέβλεψε, µεταξύ άλλων, ότι οι επιστροφές
καθορίζονται λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική πλευρά
των προβλεπόµενων εξαγωγών. Για το σκοπό αυτό, είναι
σκόπιµο να προβλεφθεί ένα σύστηµα µε χορήγηση των επιστροφών µέσω διαγωνισµού. Πριν την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, η Επιτροπή ενηµερώνεται ζητώντας από
τους προσφέροντες να της προσδιορίσουν το ύψος επιστροφής που επιθυµούν να εφαρµόσουν για τις εξαγωγές.
Βάσει των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή µπορεί, έχοντας
επίγνωση των επιπτώσεων, να καθορίσει έγκυρο από οικονοµική άποψη µέγιστο ύψος επιστροφής. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, ιδίως εάν είναι υπέρµετρα υψηλό το προσφερόµενο ύψος επιστροφών, το µέγιστο ύψος επιστροφής καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96. Σε
περίπτωση ανάγκης, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα
απόρριψης εκ µέρους της Επιτροπής όλων των προσφορών
που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισµού.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 911/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφοι 8 και 11,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής, της 14ης
Νοεµβρίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (EK) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά
τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 298/2000 (4), πρέπει να τροποποιηθεί από
διάφορες απόψεις προκειµένου να βελτιωθεί το καθεστώς
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών. Είναι σκόπιµο, για λόγους σαφήνειας και
ορθολογισµού να γίνει ανασύσταση και να καταργηθεί ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2190/96.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, η χορήγηση οποιασδήποτε επιστροφής
υπόκειται στην προσκόµιση πιστοποιητικού εξαγωγής.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (5),
καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού
για τα γεωργικά προϊόντα.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1502/2001 (7), καθόρισε την ονοµατολογία των γεωργικών
προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή.

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (8), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 90/
2001 (9), καθόρισε τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα. Οι εν λόγω λεπτοµέρειες εφαρµογής πρέπει
να συµπληρωθούν από ειδικές λεπτοµέρειες εφαρµογής στον
τοµέα των οπωροκηπευτικών.

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L
L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
129 της 11.5.2001, σ. 3.
292 της 15.11.1996, σ. 12.
34 της 9.2.2000, σ. 16.
152 της 24.6.2000, σ. 1.
366 της 24.12.1987, σ. 1.
199 της 24.7.2001, σ. 13.
102 της 17.4.1999, σ. 11.
14 της 18.1.2001, σ. 22.
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(14)

Θα πρέπει να καθοριστεί η έννοια της ηµεροµηνίας
χορήγησης των πιστοποιητικών βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000.

(15)

Για να διατηρηθεί η χαρακτηριστική ευελιξία των εξαγωγών
στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, τα οποία είναι ευπαθή
προϊόντα, πρέπει να προβλεφθεί ότι ορισµένες συναλλαγές
θα µπορούν να λάβουν µη προκαθορισµένη επιστροφή µε
υποβολή αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού εκ των
υστέρων.

(16)

Προκειµένου να αποφευχθούν σηµαντικές υπερβάσεις των
ενδεικτικών ποσοτήτων των πιστοποιητικών χωρίς προκαθορισµό της επιστροφής, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα για την Επιτροπή απόρριψης των αιτήσεων πιστοποιητικών που αφορούν ηµεροµηνία εξαγωγής µεταγενέστερη µιας ορισµένης ηµεροµηνίας.

(17)

Πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός ο προορισµός ή οι οµάδες
προορισµού.

(18)

Πρέπει τα κράτη µέλη να ανακοινώνουν τακτικά στην Επιτροπή και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ορισµένες
πληροφορίες σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών.

(19)

Θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε τα εξαγόµενα προϊόντα,
τα οποία απολαύουν επιστροφών, να πληρούν, ανάλογα µε
την περίπτωση, τις κοινές προδιαγραφές εµπορίας και, ενδεχοµένως, τις εθνικές προδιαγραφές που αφορούν την
ποιότητα των οπωροκηπευτικών που εξάγονται προς τρίτες
χώρες. Η εν λόγω συµφωνία πρέπει να ισχύει ανεξαιρέτως
για όλες τις παραδόσεις για τον ανεφοδιασµό πλοίων και
αεροσκαφών, οι οποίες εξοµοιούνται µε εξαγωγή εκτός της
Κοινότητας και πρέπει κατά συνέπεια να µην ληφθούν
υπόψη οι περί παρεκκλίσεως διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2190/
96.

(20)

Η εξαγόµενη ποσότητα που παρέχει δικαίωµα για καταβολή
επιστροφής δεν µπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα για την
οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό.

(21)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καθεστώς χορήγησης επιστροφών
1.
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που προβλέπονται στο
άρθρο 35 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 χορηγούνται µε
βάση πιστοποιητικό εξαγωγής, το οποίο µπορεί να χορηγηθεί
σύµφωνα µε τέσσερα συστήµατα:
α) το κανονικό σύστηµα µε πιστοποιητικό που συνεπάγεται προκαθορισµό της επιστροφής, το οποίο καλείται στο εξής
«σύστηµα Α1»·
β) το ειδικό σύστηµα µε πιστοποιητικό που συνεπάγεται προκαθορισµό της επιστροφής, το οποίο καλείται στο εξής «σύστηµα
Α2»·
γ) ο διαγωνισµός, µε πιστοποιητικό που συνεπάγεται προκαθορισµό της επιστροφής, το οποίο καλείται στο εξής «σύστηµα A3»·
δ) το σύστηµα µε πιστοποιητικό χωρίς προκαθορισµό της επιστροφής, το οποίο καλείται στο εξής «σύστηµα Β».
Τα πιστοποιητικά δεν µεταβιβάζονται.
2.
Για τα συστήµατα Α1 και Α2, το ύψος επιστροφής καθορίζεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, καθώς και οι

L 268/9

ποσότητες για τις οποίες µπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά και
η διάρκεια ισχύος των εν λόγω πιστοποιητικών. Εντούτοις, για το
σύστηµα Α2, το εν λόγω ύψος επιστροφών και οι ποσότητες έχουν
µόνο ενδεικτική αξία.
Οι καθορισµοί αυτοί διενεργούνται ανά περίοδο υποβολής αίτησης
πιστοποιητικών.
3.
Για το σύστηµα A3, η διενέργεια ενός διαγωνισµού αποφασίζεται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, καθώς και
το ενδεικτικό ύψος επιστροφών και οι ενδεικτικές ποσότητες, για
τις οποίες µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά, οι προθεσµίες
υποβολής των προσφορών και η διάρκεια ισχύος των εν λόγω
πιστοποιητικών.
4.
Για το σύστηµα Β, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/
96, καθορίζει τις ενδεικτικές ποσότητες και το ενδεικτικό ύψος
επιστροφών.
Οι καθορισµοί αυτοί διενεργούνται ανά περίοδο εξαγωγής.
5.
Σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων, το ύψος που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 4, οι ποσότητες που αναφέρονται
στις παραγράφους 2, 3 και 4, καθώς και η διάρκεια ισχύος των
πιστοποιητικών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, µπορούν να επανεξετασθούν από την Επιτροπή, ανάλογα µε την εξέλιξη
της κοινοτικής παραγωγής και των προοπτικών εξαγωγής.
Άρθρο 2
Ειδικές διατάξεις του συστήµατος Α1
1.
Τα πιστοποιητικά του συστήµατος Α1 ζητούνται εκ µέρους
των επιχειρηµατιών από τους αρµόδιους οργανισµούς των κρατών
µελών µε σκοπό τη χορήγηση επιστροφής µε ύψος που ισχύει κατά
την ηµεροµηνία της αίτησης.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, ανά ηµέρα
κατάθεσης των αιτήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7
παράγραφος 3, τις ποσότητες για τις οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά, εξαιρέσει αυτών που αφορούν αιτήσεις που έχουν απορριφθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 4.
3.
Η Επιτροπή εξετάζει, για κάθε κατηγορία προϊόντων, διαδοχικά για κάθε ηµέρα κατάθεσης αιτήσεων, εάν οι συνολικές ποσότητες που ζητήθηκαν υπερβαίνουν την ποσότητα που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2:
— µειωµένη κατά τις ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν
πιστοποιητικά Α1 ή βρίσκονται σε στάδιο χορήγησης κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου χορήγησης πιστοποιητικών,
— αυξηµένη κατά τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις αιτήσεις
που αποσύρθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 5,
— αυξηµένη κατά τις ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν
πιστοποιητικά, αλλά δεν χρησιµοποιήθηκαν,
— αυξηµένη κατά τις ποσότητες που δεν χρησιµοποιήθηκαν στο
πλαίσιο της ανοχής που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος
5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.
Σε περίπτωση υπέρβασης, η Επιτροπή καθορίζει ποσοστό
χορήγησης των ποσοτήτων που ζητήθηκαν ή αποφασίζει να απορρίψει τις αιτήσεις.
4.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής χορηγούνται την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, εφόσον
δεν λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της προθεσµίας αυτής τα µέτρα
που προβλέπονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο.
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5.
Σε περίπτωση καθορισµού ποσοστού χορήγησης δυνάµει της
παραγράφου 3 δεύτερο εδάφιο, οι αιτήσεις µπορούν να αποσυρθούν εντός προθεσµίας δέκα εργάσιµων ηµερών µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του εν λόγω ποσοστού. Η απόσυρση αυτή συνοδεύεται από την αποδέσµευση της εγγύησης. Η εγγύηση αποδεσµεύεται επίσης για τις απορριπτόµενες αιτήσεις.
Για τις αιτήσεις που θα µπορούσαν να είχαν αποτελέσει αντικείµενο
χορήγησης πιστοποιητικού πριν από την απόσυρση τους, το πιστοποιητικό πρέπει να επιστρέφεται για ακύρωση στον αρµόδιο οργανισµό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 συγχρόνως µε την
κοινοποίηση της απόσυρσης της αντίστοιχης αίτησης.

Άρθρο 3
Ειδικές διατάξεις του συστήµατος Α2
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών του συστήµατος Α2 κατατίθενται
από τους επιχειρηµατίες στους αρµόδιους οργανισµούς των κρατών
µελών κατά τη διάρκεια των περιόδων υποβολής αιτήσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, µε σκοπό τη χορήγηση
οριστικού ύψους επιστροφής και ορισµένης ποσότητας προϊόντων,
που ισχύουν κατά την πραγµατική ηµεροµηνία της αίτησης.
Κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού, µε τον όρο «πραγµατική ηµεροµηνία αίτησης» νοείται η ηµεροµηνία κατά την οποία
θεωρείται ότι κατατέθηκαν οι αιτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο.
2.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών περιλαµβάνουν στη θέση 20 τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες ενδείξεις, στην οποία το ελάχιστο
ύψος επιστροφής που ζητά ο αιτών προκειµένου να του επιτραπεί
να προβεί στην εξαγωγή εκφράζεται από έναν ακέραιο αριθµό σε
ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους:
— Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comisión, de un tipo de restitución superior o igual a … [tipo
mínimo solicitado por el solicitante del certificado] EUR/
tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud
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— Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet
lager is dan … EUR/ton netto (door de certificaataanvrager
gevraagde minimumrestitutie)
— Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa
de restituição superior ou igual a … (taxa mínima pedida
pelo requerente de certificado) EUR/tonelada líquida na data
efectiva do pedido
— Hakemus, joka edellyttää, että komissio vahvistaa tukimäärän, joka on vähintään … euroa/nettotonni (todistuksen
hakijan pyytämä vähimmäismäärä) tosiasiallisena hakupäivänä
— Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett
bidragsbelopp på minst … (minimibidragssats som den
licenssökande begärt) euro/ton nettovikt vid det faktiska
datumet för ansökan.
Ο υποβάλλων αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού δεν µπορεί να
ζητήσει ελάχιστο ύψος, το οποίο να υπερβαίνει το ενδεικτικό ύψος
προσαυξηµένο κατά 50 %.
3.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3, το αργότερο τη δεύτερη
εργάσιµη ηµέρα µετά την περίοδο αίτησης των πιστοποιητικών, στις
12.00 (ώρα Βρυξελλών), ανακοίνωση που αναφέρει τις ποσότητες
για τις οποίες ζητήθηκαν πιστοποιητικά, εκτός εκείνων που αφορούν αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατ' εφαρµογή του άρθρου 5
παράγραφος 4.
4.
Μετά το πέρας κάθε περιόδου αίτησης για έκδοση πιστοποιητικών, η Επιτροπή καθορίζει:
— την πραγµατική ηµεροµηνία της αίτησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1,
— το οριστικό ύψος επιστροφών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αυτή,
— τα ποσοστά χορήγησης πιστοποιητικών που θεωρείται ότι
ζητήθηκαν κατά την πραγµατική ηµεροµηνία της αίτησης,
ή αποφασίζει να απορρίψει τις αιτήσεις σε περίπτωση ανάγκης.

— Ansøgning betinget af, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst … (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) EUR/t netto på den faktiske ansøgningsdato

5.
Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ύψους
επιστροφής ανώτερου από τα αντίστοιχα οριστικά ύψη που καθορίζονται από την Επιτροπή, θεωρούνται άκυρες.

— Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens … EUR/t Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)

6.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής χορηγούνται από τα κράτη µέλη
την τρίτη εργάσιµη ηµέρα µετά την πραγµατική ηµεροµηνία της
αίτησης.

— Αίτηση µε την επιφύλαξη του καθορισµού από την Επιτροπή
ύψους επιστροφής ανώτερου ή ίσου προς … (ελάχιστο ύψος
που ζητά ο υποβάλλων αίτηση πιστοποιητικού) ευρώ/τόνο
καθαρού βάρους κατά την πραγµατική ηµεροµηνία της αίτησης

7.
Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών που θεωρούνται άκυρες κατ'
εφαρµογή της παραγράφου 5, καθώς και για τις αιτήσεις που
απορρίπτονται δυνάµει της παραγράφου 4, η εγγύηση αποδεσµεύεται.

— Application subject to the fixing by the Commission of a
refund rate of not less than EUR … /t net (minimum rate
sought by the applicant) on the actual date of application
— Demande sous réserve de la fixation par la Commission
d’un taux de restitution supérieur ou égal à … (taux minimal demandé par le demandeur de certificat) EUR/t net à la
date effective de la demande
— Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a …
(tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) EUR/t netta
alla data effettiva della domanda

Άρθρο 4
Ειδικές διατάξεις του συστήµατος A3 (διαγωνισµός)
1.
Οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε την υποβολή έγγραφης προσφοράς στον αρµόδιο οργανισµό ενός κράτους µέλους, έναντι αποδείξεως παραλαβής µε σκοπό
τη χορήγηση πιστοποιητικού του συστήµατος A3, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3.
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2.
Η προσφορά υποβάλλεται µε τη βοήθεια του εντύπου
αίτησης πιστοποιητικού που αναφέρεται στο τµήµα 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, δεόντως συµπληρωµένου, και µε
αναφορά στη θέση 20 των ακόλουθων ενδείξεων:
— του αριθµού του κανονισµού που ορίζει τη διενέργεια του
διαγωνισµού,
— του ύψους της επιστροφής κατά την εξαγωγή, εκφραζόµενου
µε ακέραιο αριθµό σε ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους.
Μία προσφορά είναι έγκυρη µόνο εφόσον έχει κατατεθεί το αργότερο την τελευταία ηµέρα της περιόδου που καθορίζεται για την
υποβολή των προσφορών, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών)· στην
περίπτωση που η ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας σε ένα από
τα κράτη µέλη είναι αργία για τον οργανισµό που είναι επιφορτισµένος µε την παραλαβή των προσφορών, η προθεσµία εκπνέει στις
12.00 η ώρα της προηγούµενης τελευταίας εργάσιµης ηµέρας.
3.
Το άνοιγµα των προσφορών πραγµατοποιείται από τον αρµόδιο οργανισµό του σχετικού κράτους µέλους χωρίς την παρουσία
κοινού. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται στην αποσφράγιση των προσφορών οφείλουν να τηρούν το απόρρητο. Οι
προσφορές που είναι αποδεκτές ανακοινώνονται στην Επιτροπή µε
ανώνυµη µορφή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3, το αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκπνοή
της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών, στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών).
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Άρθρο 5

Κοινές διατάξεις για τα συστήµατα Α1, Α2 και A3
1.
Στα πιστοποιητικά Α1, Α2 και A3, που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1, στοιχεία α), β) και γ) εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
800/1999. Στη θέση 7 των αιτήσεων πιστοποιητικών και των
πιστοποιητικών αναγράφονται οι προορισµοί ή οι οµάδες προορισµών.
2.
Τα πιστοποιητικά περιλαµβάνουν στη θέση 22 τουλάχιστον
µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Restitución válida para … toneladas netas [cantidad para la
que se haya expedido el certificado], como máximo
— Restitutionen gælder for højst … ton(s) netto (den mængde,
licensen er udstedt for)
— Erstattung gültig für höchstens … Tonnen Eigengewicht
(Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)
— Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται
το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο
— Refund valid for not more than … tonnes net (quantity for
which licence issued)
— Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum … tonnes net
— Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il
quale è rilasciato il titolo) t nette

4.
Σε συνάρτηση µε τις προσφορές που έχουν υποβληθεί και
λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης και της προβλεπόµενης εξέλιξης των αγορών των σχετικών προϊόντων, η Επιτροπή καθορίζει
το µέγιστο ύψος της επιστροφής κατά την εξαγωγή για κάθε µία
από τις κατηγορίες προϊόντων που πρόκειται να εξαχθούν και για
κάθε ένα από τους προορισµούς ή τις οµάδες προορισµών. Ο
διαγωνισµός κατακυρώνεται υπέρ του προσφέροντος ή των προσφερόντων, η προσφορά των οποίων βρίσκεται στο επίπεδο του
µέγιστου ύψους της επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε χαµηλότερο επίπεδο, και για την ποσότητα και το ύψος επιστροφής που
αναγράφονται στην προσφορά. Ωστόσο, για τις προσφορές που
βρίσκονται ακριβώς στο επίπεδο του µέγιστου ύψους της επιστροφής, η ποσότητα που κατακυρώνεται µπορεί να µειωθεί µε τον
καθορισµό εκ µέρους της Επιτροπής ενός ποσοστού χορήγησης. Η
Επιτροπή µπορεί επίσης να απορρίψει όλες τις προσφορές καθορίζοντας ένα µηδενικό µέγιστο ύψος.

— Restitutie geldig voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor
het certificaat wordt afgegeven) ton netto

Εάν το µέγιστο ύψος που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση πιστοποιητικών τα οποία αναλογούν στην ενδεικτική ποσότητα, εντός
του ορίου των ποσοτήτων για τις οποίες υπεβλήθη προσφορά,
υπερβαίνει κατά ποσοστό πλέον του 50 % το ενδεικτικό ύψος της
επιστροφής ή, σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης, το µέγιστο
ύψος της επιστροφής καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.

4.
Για κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων και για κάθε τύπο
πιστοποιητικού, οι αιτήσεις πιστοποιητικών που υποβάλλονται από
ένα επιχειρηµατία για µία κατηγορία προϊόντων κατά την έννοια
του άρθρου 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και έναν προορισµό ή
για οµάδα προορισµών δεν µπορούν να αφορούν συνολικά
ποσότητα µεγαλύτερη από το ήµισυ αυτής που προβλέπεται για
την εν λόγω κατηγορία προϊόντων και τον προορισµό αυτό ή για
την εν λόγω οµάδα προορισµών κατά τη διάρκεια της σχετικής
περιόδου υποβολής αιτήσεων.

5.
Το αργότερο την τρίτη εργάσιµη ηµέρα που έπεται της δηµοσίευσης του µέγιστου ύψους της επιστροφής, ο αρµόδιος οργανισµός χορηγεί στους υπερθεµατιστές το πιστοποιητικό εξαγωγής,
για την ποσότητα που έχει κατακυρωθεί, αναφέροντας στη θέση 22
την επιστροφή που αναφέρεται στην προσφορά, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 7. Η εγγύηση που έχει
κατατεθεί από τους προσφέροντες, η προσφορά των οποίων βρίσκεται σε επίπεδο ανώτερο του µέγιστου ύψους της επιστροφής κατά
την εξαγωγή αποδεσµεύεται.

— Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é
emitido o certificado) toneladas líquidas, no máximo
— Tukea myönnetään enintään … nettotonnin määrälle
(määrä, jolle todistus on myönnetty)
— Bidrag som gäller för högs …. ton nettovikt (kvantitet för
vilken licensen är utfärdad).
3.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών συνοδεύονται από τη σύσταση
εγγύησης 20 ευρώ/τόνο καθαρού βάρους, ενδεχοµένως εντός των
ορίων του ύψους της επιστροφής. Για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής, το ύψος της επιστροφής που πρέπει να ληφθεί υπόψη για
το σύστηµα Α2 είναι το ενδεικτικό ύψος επιστροφής και για το
σύστηµα A3 το ύψος που αναγράφεται στην προσφορά.

Σε περίπτωση αύξησης της ποσότητας αυτής κατά τη διάρκεια µιας
περιόδου υποβολής αιτήσεων, οι µεταγενέστερες αιτήσεις δεν µπορούν να αφορούν ποσότητα µεγαλύτερη από το ήµισυ της εν λόγω
αύξησης.
Τα κράτη µέλη απορρίπτουν αυτοµάτως όλες τις αιτήσεις που δεν
πληρούν τις διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου.
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5.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3:
— τις ποσότητες για τις οποίες αποσύρθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών,
— τις ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν πιστοποιητικά, αλλά
δεν χρησιµοποιήθηκαν, και τις ποσότητες που δεν χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ανοχής που προβλέπεται στο άρθρο 8
παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000,
— την ηµεροµηνία αίτησης πιστοποιητικών και το σύστηµα
έκδοσης πιστοποιητικών, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, τα οποία αντιστοιχούν στις ποσότητες που αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση.
Ωστόσο, δεδοµένου ότι η περίοδος εξαγωγής εκτείνεται από την 1η
Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους, οι ποσότητες που
αποσύρθηκαν ή δεν χρησιµοποιήθηκαν και που αφορούν πιστοποιητικά που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια µιας προηγούµενης
περιόδου εξαγωγής, δεν ανακοινώνονται.
6.
Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών αρχίζει να ισχύει από
την ηµεροµηνία έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 23
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.
Εντούτοις, για τα πιστοποιητικά εξαγωγής µήλων που ισχύουν για
έναν ή περισσότερους προορισµούς, που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι, η διάρκεια ισχύος αρχίζει:
— στις 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους για τα πιστοποιητικά που
χορηγήθηκαν µεταξύ της ηµεροµηνίας που αντιστοιχεί στις 15
Ιουλίου µείον τη διάρκεια ισχύος και της 14ης Ιουλίου,
— την ηµέρα της έκδοσης, για τα πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν
µεταξύ της 15ης Ιουλίου και του τέλους του Φεβρουαρίου του
επόµενου έτους.
Η διάρκεια ισχύος περιορίζεται µέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται µεταξύ της ηµεροµηνίας που
αντιστοιχεί στην 1η Μαρτίου µείον τη διάρκεια ισχύος, και του
τέλους του Φεβρουαρίου.
Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος δεν είναι η
ίδια µε αυτή της ηµεροµηνίας χορήγησης κατά την έννοια του
πρώτου εδαφίου, αναφέρεται ως εξής στη θέση 22 του πιστοποιητικού:
— Certificado válido a partir del … [fecha de comienzo del
período de validez]
— Licensen er gyldig fra … (gyldighedsperiodens begyndelse)
— Lizenz gültig ab … (Beginn der Gültigkeitsdauer)
— Πιστοποιητικό ισχύον από … (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος)
— Licence valid from … (date of commencement of validity)
— Certificat valable à partir du … (date de début de validité)
— Titolo valido dal … (data di decorrenza della validità)
— Certificaat geldig vanaf … (datum van begin van de geldigheidsduur)
— Certificado válido a partir de … (data de início da validade)
— Todistus voimassa … (voimassaolon alkamispäivä) alkaen
— Licens giltig från … (datum för giltighetstidens början).
Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, δεν χορηγούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Μαρτίου έως
την ηµεροµηνία που αντιστοιχεί στις 15 Ιουλίου µείον τη διάρκεια
ισχύος. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής µήλων για άλλους προορισµούς, των οποίων η διάρκεια ισχύος καλύπτει εν µέρει την
περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 14 Ιουλίου, δεν µπορούν να
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αποτελέσουν αντικείµενο τροποποίησης του προορισµού προς τους
προορισµούς που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
7.
Το ύψος της επιστροφής που εφαρµόζεται αναφέρεται ως
εξής στη θέση 22 του πιστοποιητικού:
— Certificado con fijación anticipada de la restitución a un
tipo de … EUR/t neta
— Licens med forudfastsættelse af restitutionen til … EUR/ton
netto
— Lizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung zum Satz von
… EUR/t Eigengewicht
— Πιστοποιητικό µε προκαθορισµό της επιστροφής σε … ευρώ/
τόνο καθαρού βάρους
— Licence with refund fixed in advance at EUR …/tonne net
— Certificat avec fixation à l'avance de la restitution au taux de
… EUR/t net
— Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di
… EUR/t netta
— Certificaat met vaststelling vooraf van de restitutie op
… EUR/ton netto
— Certificado com prefixação da restituição à taxa de
… EUR/t líquida
— Todistus, jossa vientitueksi on vahvistettu ennakolta
… euroa/nettotonni
— Licens med förutfastställelse av bidraget på ett belopp av
… euro/ton nettovikt.
8.
Η ποσότητα που εξάγεται στο πλαίσιο της ανοχής που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1921/2000 δεν παρέχει δικαίωµα καταβολής επιστροφής.
Άρθρο 6
Ειδικές διατάξεις του συστήµατος Β
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
800/1999, τα πιστοποιητικά του συστήµατος Β τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, ζητούνται εκ µέρους των επιχειρηµατιών από τους αρµόδιους οργανισµούς των κρατών µελών
το αργότερο τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα µετά από την ηµεροµηνία
αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής των προϊόντων µε σκοπό τη
χορήγηση επιστροφής ύψους που ισχύει για τη σχετική περίοδο
εξαγωγής.
Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών θεωρούνται ότι κατατέθηκαν την ηµέρα αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής των
προϊόντων.
Ωστόσο, για τα πιστοποιητικά εξαγωγής µήλων µε έναν ή περισσότερους από τους προορισµούς που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
οι αιτήσεις αυτές γίνονται αποδεκτές µόνο κατά τη διάρκεια της
περιόδου από 15 Ιουλίου µέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του
επόµενου έτους.
2.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο της διασάφησης εξαγωγής των προϊόντων. Η διασάφηση
αυτή πρέπει να περιλαµβάνει µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες
ενδείξεις:
— Exportación para la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fìjación anticipada de
la restitución (sistema B)
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— Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B)
— Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne
Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)
— Εξαγωγή για την οποία θα υποβληθεί αίτηση εκ των υστέρων
για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισµό
της επιστροφής (σύστηµα Β)
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— Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o
…/2001
— Asetuksen (EY) N:o …/2001 6 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta
— Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget
enligt artikel 6 i förordning (EG) nr …/2001.

— Export to be the subject of an a posteriori application for an
export licence without advance fixing of the refund (system
B)

5.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3:

— Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de
certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution (système B)

— τις ποσότητες για τις οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά, κατά
ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο,

— Esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori
di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della
restituzione (sistema B)

— τις ποσότητες για τις οποίες έχουν αποσυρθεί αιτήσεις πιστοποιητικών κατά την τρέχουσα περίοδο εξαγωγής,

— Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder
vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden
aangevraagd
— Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de
certificado de exportação sem prefixação da restituição
(sistema B)
— Vientiä, josta jätetään jälkikäteen vientitodistus, johon ei
sisälly tuen ennakkovahvistusta, koskeva hakemus (Bmenettely)
— Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens
utan förutfastställelse av bidraget (system B).
3.
Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 800/1999 εφαρµόζονται στα πιστοποιητικά Β. Οι προορισµοί ή οι οµάδες προορισµών αναφέρονται στη θέση 7 των
αιτήσεων πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών.
4.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά περιλαµβάνουν στη θέση 20 µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) no …/2001
— Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. …/2001
— Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung
(EG) Nr. …/2001
— Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισµό της επιστροφής σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. …/2001
— Application for export licence without advance fixing of the
refund in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No
…/2001

— τις ποσότητες που δεν χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας περιόδου εξαγωγής.
Η ανακοίνωση αυτή δεν περιλαµβάνει τις ποσότητες, για τις οποίες
έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις κατ' εφαρµογή της παραγράφου 6.
6.
Εφόσον οι αιτηθείσες ποσότητες ενός προϊόντος για έναν
προορισµό ή για οµάδα προορισµών υπερβούν ή κινδυνεύουν να
υπερβούν την ενδεικτική ποσότητα που προβλέπεται για την τρέχουσα περίοδο εξαγωγής, η Επιτροπή µπορεί να καθορίσει ηµεροµηνία κατά την οποία απορρίπτονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών
για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων έγινε δεκτή εκ
των υστέρων, αλλά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου
εξαγωγής.
7.
Μετά από κάθε περίοδο εξαγωγής, η Επιτροπή, σύµφωνα µε
τις πληροφορίες που διαθέτει, εξετάζει, για κάθε προϊόν και για
κάθε προορισµό ή οµάδα προορισµών, αν οι ποσότητες υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες ενδεικτικές ποσότητες και καθορίζει το
οριστικό ύψος επιστροφής. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει υπέρβαση, η Επιτροπή µπορεί να µειώσει το ύψος της επιστροφής για τις εν λόγω συναλλαγές.
Επιπλέον, για την τήρηση των ετήσιων ορίων που, απορρέουν από
τις συνθήκες που συνάφθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 300 της
συνθήκης, η Επιτροπή µπορεί να καθορίσει ποσοστό χορήγησης για
τις ποσότητες που ζητήθηκαν.
8.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής χορηγούνται τη δέκατη τέταρτη
εργάσιµη ηµέρα µετά το τέλος της περιόδου εξαγωγής για την
περίοδο αυτή. Τα πιστοποιητικά περιλαµβάνουν στη θέση 22 τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες ενδείξεις, η οποία συµπληρώνεται
από το ύψος της επιστροφής, που καθορίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 πρώτο εδάφιο, και από την ποσότητα, ενδεχοµένως
µειωµένη µε βάση το ποσοστό χορήγησης που αναφέρεται στην
παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο:

— Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance
de la restitution conformément à l'article 6 du règlement
(CE) no …/2001

— Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de … kilogramos de los productos
que se indican en la casilla 16, a un tipo de … EUR/tonelada neta

— Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. …/2001

— Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en
mængde på … kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats
på … EUR/ton netto

— Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. …/2001

— Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für
eine Menge von … kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von … EUR/t Eigengewicht
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— Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισµό της επιστροφής
για ποσότητα … χιλιογράµµων των προϊόντων που αναγράφονται στη θέση 16, ύψους … ευρώ/τόνο καθαρού βάρους
— Export licence without advance fixing of the refund for …
kilograms of products as listed in box 16, at a rate of
EUR …/tonne net
— Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de … kilogrammes de produits
figurant à la case 16, au taux de … EUR/t net
— Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di … kg dei prodotti indicati
nella casella 16, al tasso di … EUR/t netta
— Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie
voor een hoeveelheid van … kg van de in vak 16
genoemde producten, met eenheidsbedrag van de restitutie
… EUR/ton netto
— Certificado de exportação sem prefixação da restituição
para uma quantidade de … quilogramas de produtos indicados na casa 16, à taxa de … EUR/tonelada líquida
— Vientitodistus, joka ei sisällä vientituen ennakkovahvistusta,
… kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita,
tuen määrä … euroa/nettotonni
— Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av … kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett
belopp av … euro/ton nettovikt.
Εντούτοις, αν το ύψος της επιστροφής ή το ποσοστό χορήγησης,
τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 7, είναι ίσο µε µηδέν, οι
αιτήσεις απορρίπτονται.
9.
Το άρθρο 24 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 δεν
εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Τα πιστοποιητικά αυτά υποβάλλονται απευθείας από τον ενδιαφερόµενο στον οργανισµό που είναι αρµόδιος για την καταβολή της
επιστροφής κατά την εξαγωγή. Ο οργανισµός αυτός καταλογίζει
την ποσότητα στο πιστοποιητικό και προβαίνει στη θεώρηση του.
Άρθρο 7
Γενικές διατάξεις
1.
Τα κράτη µέλη ορίζουν τον (τους) αρµόδιο(-ους) οργανισµό(-ούς) για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής και πληροφορούν σχετικά την Επιτροπή.
2.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά αναφέρουν
στη θέση 16 τον κωδικό του προϊόντος της ονοµατολογίας γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που εµφαίνονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.
Εντούτοις, περισσότεροι του ενός κωδικοί µπορούν να εµφανίζονται ταυτόχρονα στην αίτηση πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό
εφόσον οι κωδικοί αυτοί ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων
και το ύψος επιστροφής τους είναι ταυτόσηµο.
Κατά την έννοια του άρθρου 14 εδάφιο δεύτερο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000, ως κατηγορίες προϊόντων νοούνται οι κλάσεις των ακόλουθων προϊόντων:
— τοµάτες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0702 00 00,
— αµύγδαλα χωρίς κέλυφος που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0802 12 10 και 0802 12 90,
— φουντούκια (Corylus ssp.) που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0802 21 00 και 0802 22 00,
— κοινά καρύδια µε κέλυφος που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0802 31 00,
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— πορτοκάλια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0805 10 10
έως ΣΟ 0805 10 80,
— κληµεντίνες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0805 20 10,
— monreales και satsumas που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0805 20 30,
— µανταρίνια και wilkings που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0805 20 50,
— tangerines που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0805 20 70,
— άλλα παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 0805 20 90,
— λεµόνια (Citrus lirnon, Citrus limom) που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 0805 30 10,
— πρασινολέµονα (limes) (Citrus aurantifolia) που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 0805 30 90,
— επιτραπέζια σταφύλια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0806 10 10,
— µήλα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0808 10 10 έως
0808 10 90,
— ροδάκινα, συµπεριλαµβανοµένων των brugnons και των νεκταρινίων, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0809 30 10 και
ΣΟ 0809 30 90.
3. α) Οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 5 και στο άρθρο 6
παράγραφος 5:
— κατανέµονται κατά κατηγορία προϊόντων κατά την
έννοια της παραγράφου 2 τρίτο εδάφιο και, ενδεχοµένως, κατά προορισµό ή οµάδα προορισµών,
— φέρουν, ενδεχοµένως, την ένδειξη «επισιτιστική βοήθεια
GATT» εφόσον αφορούν επιστροφή που χορηγείται στο
πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας που προβλέπεται στο
άρθρο 10 παράγραφος 4, της συµφωνίας για τη γεωργία
που έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης,
— φέρουν την ένδειξη «ουδεµία» σε περίπτωση απουσίας
ποσοτήτων που έχουν ζητηθεί, αποσυρθεί ή που δεν
έχουν χρησιµοποιηθεί,
— διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
στην Επιτροπή, στα έντυπα που παρέχονται για το σκοπό
αυτό από την Επιτροπή στα κράτη µέλη.
β) Οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 5 και στο άρθρο 6
παράγραφος 5, πραγµατοποιούνται τη ∆ευτέρα και την
Πέµπτη κάθε εβδοµάδας, το αργότερο στις 12.00 (ώρα
Βρυξελλών), για τις αιτήσεις που περιήλθαν στα κράτη µέλη
µεταξύ της ηµέρας της προηγούµενης ανακοίνωσης και της
ηµέρας που προηγείται της ηµέρας της ανακοίνωσης, όπως
και οι πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες που έχουν
αποσυρθεί και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, οι οποίες περιήλθαν στα κράτη µέλη κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.
Στην περίπτωση που µία ∆ευτέρα ή µία Πέµπτη είναι αργία
για την Επιτροπή, η τελευταία µπορεί να τροποποιήσει
προσωρινά τις ηµέρες ανακοίνωσης.
γ) Στην περίπτωση που η προβλεπόµενη ηµέρα για µία ανακοίνωση που αναφέρεται στο στοιχείο β) είναι µία εθνική
αργία, το σχετικό κράτος µέλος αποστέλλει την εν λόγω
ανακοίνωση την εργάσιµη ηµέρα που προηγείται της εν
λόγω εθνικής αργίας το αργότερο στις 15.00 (ώρα Βρυξελλών).
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4.
Επιπλέον των όρων που προβλέπονται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 800/1999, η καταβολή των επιστροφών εξαρτάται από
την προσκόµιση:
— για τα προϊόντα, για τα οποία έχει καθοριστεί κοινή προδιαγραφή εµπορίας, του πιστοποιητικού ελέγχου που προβλέπεται
στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/
2001 της Επιτροπής (1),
— για τα προϊόντα, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί κοινή προδιαγραφή εµπορίας, και εφόσον εφαρµόζονται εθνικές προδιαγραφές σχετικά µε την ποιότητα των οπωροκηπευτικών που
εξάγονται προς τρίτες χώρες, ενός εγγράφου που εκδίδεται από
τους οργανισµούς ελέγχου των κρατών µελών, το οποίο πιστοποιεί ότι τη στιγµή ελέγχου τα προϊόντα αυτά ανταποκρίνονταν
στις εν λόγω προδιαγραφές.
Άρθρο 8
Κατάργηση
Καταργείται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2190/96.
Ωστόσο, οι διατάξεις του παραµένουν σε ισχύ για τις πράξεις
εξαγωγής, για τις οποίες είχε κατατεθεί αίτηση πιστοποιητικού πριν
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από τις 9 Νοεµβρίου 2001 για τα συστήµατα Α1 και Α2 και πριν
από τις 16 Νοεµβρίου 2001 για το σύστηµα Β.
Οι παραποµπές στον καταργηθέντα κανονισµό νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχιών που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙ.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Εφαρµόζεται στις πράξεις εξαγωγής, για τις οποίες η αίτηση πιστοποιητικού έχει κατατεθεί από τις 9 Νοεµβρίου 2001 για τα συστήµατα Α1, Α2 και A3 και από τις 16 Νοεµβρίου 2001 για το
σύστηµα Β.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 156 της 13.6.2001, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Προορισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1
Χονγκ-Κονγκ SAR
Σιγκαπούρη
Μαλαισία
Σρι Λάνκα
Ινδονησία
Ταϊλάνδη
Ταϊβάν
Παπουασία-Νέα Γουϊνέα
Λάος
Καµπότζη
Βιετνάµ
Ιαπωνία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Αργεντινή
Μεξικό
Κόστα Ρίκα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πίνακας αντιστοιχιών
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2190/96

Παρών κανονισµός

Άρθρο

Παράγραφος

Άρθρο

Παράγραφος

1

1

1

1

1

2

1

2

1

3

1

3

1

4

1

4

1

5

2

1

2

1

2

2

2

2

2

3

2

3

2

4

2

4

2

5

2

5

3

1

3

1

3

2

3

2

3

3

3

3

3

4

3

4

3

5

3

5

3

6

3

6

3

7

3

7

4

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

1

5

1

4

2

5

2

4

2α

5

3

4

3

5

4

4

4

5

5

4

5

5

6

4

5α

5

7

4

6

5

8
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2190/96
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Παρών κανονισµός

Άρθρο

Παράγραφος

Άρθρο

Παράγραφος

5

1

6

1

5

2

6

2

5

2α

6

3

5

3

6

4

5

4

6

5

5

5

6

6

5

6

6

7

5

7

6

8

5

8

6

9

6

1

7

1

6

2

7

2

6

3

7

3

6

4

7

4

6

5

7

5

8
9
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1962/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1429/95 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των
επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά,
εκτός από εκείνες που χορηγούνται στην περίπτωση των προστιθέµενων ζάχαρων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των
µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1239/
2001 (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1429/95 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1007/97 (4), θέσπισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των µεταποιηµένων
προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά, εκτός από αυτές
που χορηγούνται για τα πρόσθετα ζάχαρα.

(1)

(2)

Με σκοπό την αποτελεσµατικότερη διαχείριση αυτού του
καθεστώτος, πρέπει να γίνουν ορισµένες τροποποιήσεις.

(3)

Είναι σκόπιµο να απλουστευθεί ο υπολογισµός του ποσού
της εγγύησης που συστήνεται µε σκοπό την υποβολή
αίτησης πιστοποιητικού.

(4)

Πρέπει να χρησιµοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για
τη διαβίβαση των ανακοινώσεων στην Επιτροπή.

(5)

Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι αργίες της Επιτροπής και
των κρατών µελών.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1429/95 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η πρώτη
περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— τη σύσταση εγγύησης 20 ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους,
εντός των ορίων του ποσοστού επιστροφής».

α) τις συνολικές ποσότητες για τις οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά, µε εξαίρεση αυτές που αφορούν τις αιτήσεις που
απορρίφθηκαν σε εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 4·
β) τις συνολικές ποσότητες για τις οποίες αποσύρθηκαν τα
πιστοποιητικά στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 4
παράγραφος 4·
γ) τις συνολικές ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά, αλλά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί·
δ) τις συνολικές ποσότητες που δεν χρησιµοποιήθηκαν στο
πλαίσιο της ανοχής που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (*).
Αν δεν υπάρχουν οι ποσότητες που απαριθµούνται ανωτέρω, η
ανακοίνωση φέρει τη µνεία “ουδεµία”.
2.

Οι ανακοινώσεις:

α) φέρουν ενδεχοµένως τη µνεία “επιστροφή χορηγούµενη στο
πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας που προβλέπεται στο
άρθρο 10 παράγραφος 4 της συµφωνίας για τη γεωργία η
οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης”·
β) διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην Επιτροπή,
στο έντυπο που χορηγείται για το σκοπό αυτό από την
Επιτροπή στα κράτη µέλη.
3. α) Οι ανακοινώσεις γίνονται τη ∆ευτέρα και την Πέµπτη
κάθε εβδοµάδας, το αργότερο στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών), για τις αιτήσεις που κατατίθενται κάθε εργάσιµη
ηµέρα µεταξύ της ηµέρας της προηγούµενης ανακοίνωσης και της ηµέρας που προηγείται της ανακοίνωσης, καθώς και τα στοιχεία για τις ποσότητες που
αποσύρθηκαν και δεν χρησιµοποιήθηκαν τα οποία έφθασαν στα κράτη µέλη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Σε περίπτωση που µια ∆ευτέρα ή µια Πέµπτη είναι
αργία για την Επιτροπή, η Επιτροπή µπορεί να τροποποιήσει προσωρινά τις ηµέρες ανακοινώσεων.
β) Σε περίπτωση που η προβλεπόµενη στο στοιχείο α) ηµέρα
της ανακοίνωσης είναι ηµέρα εθνικής εορτής, το σχετικό
κράτος µέλος αποστέλλει την εν λόγω ανακοίνωση την
εργάσιµη ηµέρα που προηγείται της ηµέρας της εθνικής
εορτής, το αργότερο στις 15.00 (ώρα Βρυξελλών).
(*) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.»
3. Καταργείται το παράρτηµα.

2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6

Άρθρο 2

1.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, για κάθε
κατηγορία προϊόντων:
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

297
171
141
145

της
της
της
της

21.11.1996, σ. 29.
26.6.2001, σ. 1.
24.6.1995, σ. 28.
5.6.1997, σ. 16.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις 25 Οκτωβρίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1963/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2001
για την προσωρινή τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τον
όγκο της ποσόστωσης ορισµένων αυτόνοµων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2505/96 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1996, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνοµων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά και βιοµηχανικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1142/2001 (2), και ιδίως το άρθρο
6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η ποσότητα της ποσόστωσης σχετικά µε ορισµένες αυτόνοµες κοινοτικές δασµολογικές ποσοστώσεις δεν επαρκεί για
την ικανοποίηση των αναγκών της κοινοτικής βιοµηχανίας.
Εποµένως, η ποσότητα της ποσόστωσης για τη Flurtamone
(ISO) (αύξων αριθµός 09.2955) και για το χαρτί κραφτ
(αύξων αριθµός 09.2959) πρέπει να αυξηθεί.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως. Για να διασφαλισθεί η αδιάκοπη χρησιµοποίηση
αυτών των ποσοστώσεων, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο εν λόγω κανονισµός µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2001.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την ποσοστωτική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
∆εκεµβρίου 2001, το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2505/96 τροποποιείται ως εξής:
1. Ο όγκος της δασµολογικής ποσόστωσης µε αύξοντα αριθµό
09.2955 µεταβάλλεται σε 260 τόνους.
2. Ο όγκος της δασµολογικής ποσόστωσης µε αύξοντα αριθµό
09.2959 µεταβάλλεται σε 85 000 τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 345 της 31.12.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 155 της 12.6.2001, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1964/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2166/83 ο οποίος θεσπίζει ένα σύστηµα αδειών για
ορισµένες δραστηριότητες αλιείας που ασκούνται σε περιοχή της βόρειας Σκοτίας (περιοχή Shetland)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικού συστήµατος όσον
αφορά την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1181/98 (2), και
ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2166/83 της Επιτροπής, της
29ης Ιουλίου 1983, για τη θέσπιση συστήµατος αδειών για
ορισµένες δραστηριότητες αλιείας που ασκούνται σε περιοχή
της βόρειας Σκοτίας (περιοχή Shetland) (3), όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2502/1999 (4), προβλέπει, όσον αφορά τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω ζώνη, ένα σύστηµα ανακοίνωσης
των κινήσεων τους µέσω ενός από τους ραδιοφωνικούς
σταθµούς οι οποίοι προβλέπονται από το παράρτηµα Ι.

(1)

Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί της Γερµανίας και της Γαλλίας
έχουν σταµατήσει οριστικά τη λειτουργία τους. θα πρέπει
λοιπόν να αφαιρεθούν οι αναφορές στους εν λόγω ραδιοφωνικούς σταθµούς που περιλαµβάνονται στο σχετικό
παράρτηµα.

(2)

Είναι αναγκαίο συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 2166/83.

(3)

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2166/83 καταργούνται οι ακόλουθες γραµµές:
«Boulogne

FFB

Brest

FFU

Saint-Nazaire

FFO

Bordeaux

FFC

Norddeich

DAF

DAK

DAH

DAL

DAI

DAM

DAJ

DAN»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

389
164
206
304

της
της
της
της

31.12.1992, σ. 1.
9.6.1998, σ. 1.
30.7.1983, σ. 71.
27.11.1999, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1965/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 ο οποίος προβλέπει τους ειδικούς κανόνες
που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε τα αλιεύµατα των κρατών µελών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου της κοινής
αλιευτικής πολιτικής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπει ότι οι κυβερνήτες των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών
των οποίων το µήκος ισούται ή υπερβαίνει τα δέκα µέτρα
υποχρεούνται να ενηµερώνουν το ηµερολόγιο πλοίου. Εποµένως, στα παραρτήµατα IV και V του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2807/83 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεµβρίου
1983, για τον καθορισµό των ειδικών λεπτοµερειών που
αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε τα αλιεύµατα των κρατών µελών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2737/1999 (4), θα πρέπει να
καθοριστούν µε σαφήνεια τα αλιευτικά σκάφη που υπόκεινται σ’ αυτή την υποχρέωση.

(1)

Το παράρτηµα VIIIa του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83
προβλέπει τους ραδιοσταθµούς µέσω των οποίων τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη µεταδίδουν ορισµένα µηνύµατα. Οι
ραδιοσταθµοί της Γερµανίας και της Γαλλίας που περιλαµβάνονται σ’ αυτό το παράρτηµα έχουν σταµατήσει οριστικά
τη λειτουργία τους. Θα πρέπει συνεπώς να διαγραφούν οι
σχετικές αναφορές από το εν λόγω παράρτηµα.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 τροποποιείται ως εξής:
1. Στα παραρτήµατα IV και V το σηµείο 2.1.1 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«2.1.1. Σκάφη που υποχρεούνται να τηρούν ηµερολόγιο
πλοίου
Όλοι οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών των οποίων
το µήκος ισούται ή υπερβαίνει τα δέκα µέτρα υποχρεούνται να συµπληρώνουν το ηµερολόγιο πλοίου.
Υποχρεούνται επίσης να συµπληρώνουν το ηµερολόγιο
πλοίου οι κυβερνήτες των κοινοτικών αλιευτικών
σκαφών το µήκος των οποίων είναι µικρότερο των δέκα
µέτρων όταν αυτό προβλέπεται από τη νοµοθεσία του
κράτους µέλους του οποίου φέρει τη σηµαία το πλοίο
ή στο οποίο είναι καταχωρηµένο.»
2. Στο παράρτηµα VΙIIa διαγράφονται οι ακόλουθες γραµµές:
«Norddeich Radio

DAN

Boulogne

FFB

Bordeaux-Arcachon

FFC

Saint-Nazaire

FFO

Brest

FFU»

(3)

Είναι αναγκαίο εποµένως να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83.

Άρθρο 2

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας,

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

261
358
276
328

της
της
της
της

20.10.1993,
31.12.1998,
10.10.1983,
22.12.1999,

σ.
σ.
σ.
σ.

1.
5.
1.
54.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1966/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2001
για τον καθορισµό του ανώτατου ποσού της αντισταθµικής ενίσχυσης που προκύπτει από την ισοτιµία
της λίρας στερλίνας που εφαρµόζεται την 1η Ιουλίου 2001
που προορίζονται για την παραγωγή ινών (4), αρχίζοντας
από την περίοδο 2001/02, το λίνο και η κάνναβη τα οποία
προορίζονται για την παραγωγή ινών υπάγονται στο
καθεστώς στήριξης που προβλέπεται για τους παραγωγούς
ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών. Κατά συνέπεια, αρχίζοντας από την εν λόγω περίοδο, αλλάζει η ηµέρα της γενεσιουργού αιτίας των στρεµµατικών πληρωµών για το λίνο
και την κάνναβη µε προορισµό την παραγωγή ινών, από 1η
Αυγούστου σε 1η Ιουλίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2799/98, στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ορίζει ότι χορηγείται αντισταθµιστική ενίσχυση στην
περίπτωση που η συναλλαγµατική ισοτιµία που εφαρµόζεται
την ηµέρα της γενεσιουργού αιτίας είναι κατώτερη εκείνης
που εφαρµοζόταν προηγουµένως. Η συναλλαγµατική ισοτιµία της λίρας στερλίνας που εφαρµόζεται την ηµέρα της
γενεσιουργού αιτίας της 1ης Ιουλίου 2001 είναι κατώτερη
από εκείνη που εφαρµόζονταν προηγουµένως.
Οι αντισταθµιστικές ενισχύσεις καθορίζονται και πρέπει να
χορηγούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/
98 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2808/98 της Επιτροπής,
της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του γεωργονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ
στον γεωργικό τοµέα (2), όπως τροποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2452/2000 (3).
∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1672/2000 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2000, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 για τη θέσπιση καθεστώτος
στήριξης των παραγωγών ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών, ώστε να υπάγονται σε αυτόν το λίνο και η κάνναβη

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Επιτρέπεται στο Ηνωµένο Βασίλειο να χορηγήσει την αντισταθµιστική ενίσχυση του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/98
µε βάση τη διαπιστωθείσα µείωση, κατά την ηµέρα της γενεσιουργού αιτίας της 1ης Ιουλίου 2001, της συναλλαγµατικής ισοτιµίας
της λίρας στερλίνας έναντι των ισοτιµιών που εφαρµόζονταν προηγουµένως.
Στο παράρτηµα παρατίθενται τα ανώτατα ποσά της πρώτης δόσης.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 36.
(3) ΕΕ L 282 της 8.11.2000, σ. 9.

(4) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ανώτατα ποσά της πρώτης δόσης της αντισταθµιστικής ενίσχυσης εκφραζόµενα σε εκατοµµύρια ευρώ
Μέτρα
Τύπος

Κανονισµός

εκατοµµύρια

Ενίσχυση στον αραβόσιτο της «βασικής έκτασης αραβόσιτου» (µικροί
παραγωγοί)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

0,071274

Ενίσχυση στα σιτηρά εκτός της «βασικής έκτασης του αραβόσιτου»
(µικροί παραγωγοί)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

1,870094

Ενίσχυση στους σπόρους ελαιοκράµβης, ηλίανθου και σόγιας (µικροί
παραγωγοί)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

0,016970

Ενίσχυση στα µπιζέλια, φούλια και κουκιά (µικροί παραγωγοί)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

0,037334

Ενίσχυση στους σπόρους λίνου (µικροί παραγωγοί)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

0,044122

Ενίσχυση στον αραβόσιτο της «βασικής έκτασης αραβοσίτου» (µεγάλοι παραγωγοί)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

0,159518

Ενίσχυση στα σιτηρά εκτός της «βασικής έκτασης αραβοσίτου» (µεγάλοι παραγωγοί)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

31,268922

Ενίσχυση στους σπόρους ελαιοκράµβης, ηλίανθου και σόγιας (µεγάλοι παραγωγοί)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

8,668276

Ενίσχυση στα µπιζέλια, φούλια και κουκιά (µεγάλοι παραγωγοί)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

2,514954

Ενίσχυση στους σπόρους λίνου (µεγάλοι παραγωγοί)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

1,126808

Συµπληρωµατική ενίσχυση για τον σκληρό σίτο (µεγάλοι παραγωγοί)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

0,000000

Συµπληρωµατική ενίσχυση για τον σκληρό σίτο (παραδοσιακές περιοχές)

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

0,016970

Απόσυρση γαιών που συνδέεται µε τις στρεµµατικές ενισχύσεις

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

6,781212

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71
του Συµβουλίου (1)

0,098426

Ενίσχυση στο λίνο που προορίζεται για την παραγωγή ινών

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

0,295336

Ενίσχυση στην κάνναβη που προορίζεται για την παραγωγή ινών

(ΕΚ) αριθ. 1251/1999

0,022914

Στρεµµατικές ενισχύσεις για λυκίσκο

(1) ΕΕ L 175 της 4.8.1971, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1967/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2001
για την προσαρµογή ορισµένων γεωργονοµισµατικών αντισταθµιστικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν
στη ∆ανία και στη Σουηδία
εν λόγω δόσεις είναι επίσης σκόπιµο να µην επιτραπεί στη
Σουηδία να χορηγήσει τις αντισταθµιστικές ενισχύσεις που
συνδέονται µε τα γενεσιουργά αίτια της 1ης Ιουλίου και της
1ης Αυγούστου 1999 και της 1ης Ιουλίου και της 1ης
Αυγούστου 2000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (1), και ιδίως το άρθρο 5,

(6)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1672/2000 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2000, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 για τη θέσπιση καθεστώτος
στήριξης των παραγωγών ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών, ώστε να υπάγονται σε αυτόν το λίνο και η κάνναβη
που προορίζονται για την παραγωγή ινών (7), αρχίζοντας
από την περίοδο 2001/02, το λίνο και η κάνναβη τα οποία
προορίζονται για την παραγωγή ινών υπάγονται στο
καθεστώς στήριξης που προβλέπεται για τους παραγωγούς
ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών. Κατά συνέπεια, αρχίζοντας από την εν λόγω περίοδο, αλλάζει η ηµέρα του γενεσιουργού αιτίου των στρεµµατικών πληρωµών για το λίνο
και την κάνναβη µε προορισµό την παραγωγή ινών, από 1η
Αυγούστου σε 1η Ιουλίου.

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για διάφορα κράτη µέλη, τα ανώτατα ποσά των αντισταθµιστικών ενισχύσεων που προκύπτουν από τις τιµές µετατροπής ευρώ σε µονάδες εθνικού νοµίσµατος ή τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που εφαρµόζονται 1η Ιουλίου και την
1η Αυγούστου 1999 καθορίστηκαν, αντίστοιχα, από τους
κανονισµούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1639/1999 (2) και
(ΕΚ) αριθ. 2200/1999 (3).

(2)

Για τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, τα ανώτατα ποσά
των αντισταθµιστικών ενισχύσεων που προκύπτουν από τις
ισοτιµίες που εφαρµόζονται την 1η Ιουλίου και την 1η
Αυγούστου 2000 καθορίστηκαν, αντίστοιχα, από τους
κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1612/2000 (4) και (ΕΚ) αριθ. 2293/
2000 (5).
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2799/98 ορίζει, αφενός, στο
άρθρο 5 παράγραφος 3, ότι το ποσό της δεύτερης δόσης
της ενίσχυσης, όπως και εκείνο της τρίτης δόσης, µειώνεται
σε σχέση µε το επίπεδο της προηγούµενης δόσης, τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο του ποσού που καταβλήθηκε µε την
πρώτη δόση και, αφετέρου, στο άρθρο 5 παράγραφος 4 ότι
το ανώτατο ποσό της αντισταθµιστικής ενίσχυσης µειώνεται
ή ακυρώνεται σε συνάρτηση µε την επίπτωση που έχει στο
εισόδηµα η εξέλιξη των ισοτιµιών που διαπιστώθηκαν κατά
την πρώτη ηµέρα της δεύτερης και της τρίτης δόσης.

(3)

Οι ισοτιµίες που εφαρµόζονται σε ορισµένες άµεσες ενισχύσεις που έχουν ως γενεσιουργό αίτιο την 1η Ιουλίου 2001
καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1580/2001
της Επιτροπής (6). Από την εξέταση των ισοτιµιών που καθορίστηκαν για τη δανική κορόνα και τη σουηδική κορόνα
προκύπτει ότι τα ανωτέρω νοµίσµατα υποτιµήθηκαν.

(4)

Για τις δόσεις σχετικά µε την περίοδο µεταξύ 1ης Ιουλίου
2001 και 30ής Ιουνίου 2002 είναι εποµένως σκόπιµο να
εφαρµοστεί συµπληρωµατική µείωση του ανώτατου ποσού
της αντισταθµιστικής ενίσχυσης που συνδέεται µε τα γενεσιουργά αίτια της 1ης Ιουλίου 1999 για τη ∆ανία. Για τις

(5)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

349
194
268
185
262
209

της
της
της
της
της
της

24.12.1998, σ. 1.
27.7.1999, σ. 33.
16.10.1999, σ. 8.
25.7.2000, σ. 36.
17.10.2000, σ. 12.
2.8.2001, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις δόσεις που αντιστοιχούν στις ενισχύσεις οι οποίες έχουν
γενεσιουργό αίτιο την 1η Ιουλίου 2001, τα ποσά της αντισταθµιστικής ενίσχυσης για τη ∆ανία, όπως περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1639/1999, πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή 0,7776.

Άρθρο 2
Για τις δόσεις που αντιστοιχούν στις ενισχύσεις οι οποίες έχουν
γενεσιουργό αίτιο την 1η Ιουλίου 2001, δεν εγκρίνεται η
χορήγηση των αντισταθµιστικών ενισχύσεων για τη Σουηδία, όπως
περιλαµβάνονται αντίστοιχα στα παραρτήµατα των κανονισµών (ΕΚ)
αριθ. 1639/1999, (ΕΚ) αριθ. 2200/1999, (ΕΚ) αριθ. 1612/2000
και (ΕΚ) αριθ. 2293/2000.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(7) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 13.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Οκτωβρίου 2000
µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη συµφωνία για τον
ΕΟΧ
(Υπόθεση COMP/M.1845 — AOL/Time Warner)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3009]
(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/718/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο α),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε τον έλεγχο των
συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/
97 (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,
την απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2000 να κινήσει τη διαδικασία στην παρούσα υπόθεση,
Έχοντας δώσει στα ενδιαφερόµενα µέρη την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις αιτιάσεις της
Επιτροπής,
τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής συγκεντρώσεων (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 28 Απριλίου 2000, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 4064/89 (εφεξής «κανονισµός περί συγκεντρώσεων») σχετικά µε προβλεπόµενη συγκέντρωση, κατά
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, µεταξύ της
America Online, Inc. («AOL») και της Time Warner, Inc, («Time Warner») για τη δηµιουργία µιας νέας
επιχείρησης µε επωνυµία AOL Time Warner.

(2)

Με απόφαση της 19ης Ιουνίου 2000, η Επιτροπή έκρινε ότι η κοινοποιηθείσα πράξη εγείρει σοβαρές
αµφιβολίες ως προς το συµβιβάσιµό της µε την κοινή αγορά και αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία
δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων και του άρθρου 57
της συµφωνίας ΕΟΧ.

(3)

Στις 7 Σεπτεµβρίου 2000 πραγµατοποιήθηκε ακρόαση βάσει της κοινοποίησης αιτιάσεων, η οποία είχε
αποσταλεί στα ενδιαφερόµενα µέρη στις 22 Αυγούστου 2000.

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1· διορθωµένη διατύπωση στην ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ. 13.
(2) ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1.
(3) ΕΕ C 283 της 9.10.2001.
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I. ΤΑ ΜΕΡΗ

AOL
(4)

Η AOL είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο εταιρεία διεπόµενη από τη νοµοθεσία του Delaware, Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ), και η εταιρική της έδρα βρίσκεται στην πόλη Dulles, Virginia. Η AOL
αυτοχαρακτηρίζεται ως «η πρώτη εταιρεία στον κόσµο διαδραστικών υπηρεσιών, διαδικτυακών µαρκών,
τεχνολογιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου» (4).

(5)

Η AOL αποτελεί κυρίως προµηθευτή ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω του ∆ιαδικτύου. Οι υπηρεσίες αυτές
περιλαµβάνουν τρεις προµηθευτές υπηρεσιών (Internet service providers — ISP), που προσφέρουν
σύνδεση µε µόντεµ µέσω τηλεφωνικής γραµµής («dial-up access»), καθώς και διαφόρων ειδών περιεχόµενο.
Οι τρεις ISP είναι:
— η AOL, υπηρεσία που παρέχεται έναντι συνδροµής και η οποία αριθµούσε 23,2 εκατοµµύρια συνδροµητές ανά τον κόσµο τον Ιούνιο 2000 (5,6 εκατοµµύρια περισσότερους σε σχέση µε το προηγούµενο έτος),
— η CompuServe, υπηρεσία που παρέχεται έναντι συνδροµής και η οποία αριθµεί 2,8 εκατοµµύρια
συνδροµητές ανά τον κόσµο, και CompuServe Office, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και έχει
[…]* (*) συνδροµητές στη Γερµανία και
— η Netscape Online, υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν στο Ηνωµένο Βασίλειο, µε περίπου [...]* συνδροµητές.
Συνολικά, οι τρεις αυτοί ISP αριθµούν 27 εκατοµµύρια συνδροµητές, εκ των οποίων 4,3 εκατοµµύρια
βρίσκονται στην Ευρώπη.

(6)

Η AOL προσφέρει επίσης υπηρεσίες στιγµιαίας ανταλλαγής µηνυµάτων (5), οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
— AOL Instant Messenger, µε 61 εκατοµµύρια εγγεγραµµένους χρήστες εκ των οποίων, σύµφωνα µε την
AOL, πάνω από 20 εκατοµµύρια είναι τακτικοί χρήστες. Οι τακτικοί χρήστες της AOL Instant
Messenger αφιερώνουν κατά µέσο όρο δυόµισι ώρες στην υπηρεσία αυτή κάθε φορά που συνδέονται
και
— ICQ, µε 70 εκατοµµύρια εγγεγραµµένους χρήστες εκ των οποίων, σύµφωνα µε την AOL, πάνω από 20
εκατοµµύρια είναι τακτικοί χρήστες. Οι τακτικοί χρήστες της ICQ παραµένουν συνδεδεµένοι µε την
υπηρεσία αυτή επί σχεδόν τρεις ώρες την ηµέρα και την χρησιµοποιούν ενεργά για 75 λεπτά κάθε
ηµέρα.

(7)

Οι άλλες υπηρεσίες ∆ιαδικτύου που προσφέρει η AOL είναι:
— AOL.COM και Netscape Netcenter, δύο σηµαντικές πύλες του ∆ιαδικτύου,
— το δίκτυο τοπικού περιεχοµένου και ο οδηγός τοπικών υπηρεσιών που περιλαµβάνονται µεταξύ των
υπηρεσιών AOL καθώς και το Internet Digital City (Digital City: πρόκειται βασικά για οδηγό
ψυχαγωγίας και τουρισµού για τις µεγαλύτερες αµερικανικές πόλεις),
— AOL MovieFone, ο µεγαλύτερος ηλεκτρονικός οδηγός κινηµατογραφικών ταινιών και υπηρεσία
έκδοσης εισιτηρίων,
— MapQuest.com, ταξιδιωτική υπηρεσία που παρέχει χάρτες και συµβουλές για την οδήγηση και
— οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διάθεσης µουσικής Shoutcast, Spinner και Winamp. Οι χρήστες του
∆ιαδικτύου έχουν «δηµόσια» πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές µέσω των ιστοθέσεων της AOL στο
∆ιαδίκτυο.

(8)

Η AOL συµµετέχει σε διάφορες κοινές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Η AOL Europe, SA («AOL Europe»)
αποτελεί κοινή επιχείρηση, µε µερίδιο 50 %, µε τον γερµανικό όµιλο ΜΜΕ Bertelsmann AG («Bertelsmann») και παρέχει υπηρεσίες ISP σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία, η AOL Europe ασκεί
δραστηριότητες µέσω µιας κοινής επιχείρησης µεταξύ της AOL, του οµίλου Bertelsmann, και του
γαλλικού οµίλου Vivendi (µέσω των της θυγατρικής της εταιρείας στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών Cegetel
και του Canal Plus, του επί πληρωµή τηλεοπτικού καναλιού στο οποίο η Vivendi έχει ελέγχουσα
συµµετοχή). To Netscape Online είναι υπηρεσία ∆ιαδίκτυο η οποία παρέχεται δωρεάν στο Ηνωµένο
Βασίλειο.

(9)

Η AOL παρέχει επίσης λογισµικό, συµπεριλαµβανοµένου του φυλλοµετρητή Netscape navigator, τεχνική
υποστήριξη, συµβουλές και κατάρτιση σε πελάτες του επιχειρηµατικού κλάδου µέσω του Netscape
Enterprise Group. H διάθεση στο εµπόριο πραγµατοποιείται από κοινού µε την Sun Microsystems, Inc.,
µέσω της [Sun-Netscape Alliance]*.

(4) ∆ελτίο τύπου της AOL που ανακοινώνει τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα για το τέταρτο τρίµηνο του 2000.
(*) Ορισµένα τµήµατα του κειµένου έχουν απαλειφθεί για να εξασφαλισθεί η µη αποκάλυψη εµπιστευτικών πληροφοριών. Τα
τµήµατα αυτά περικλείονται σε αγκύλες και σηµειώνονται µε αστερίσκο.
(5) Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν ηλεκτρονικά µε φίλους και συναδέλφους, να στέλνουν στιγµιαία µηνύµατα και να συζητούν σε πραγµατικό χρόνο µε άλλους χρήστες. Η στιγµιαία ανταλλαγή µηνυµάτων είναι πολύ
ταχύτερη από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και, σε αντίθεση µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επιτρέπει στον χρήστη να
γνωρίζει αν οι άλλοι χρήστες είναι συνδεδεµένοι ώστε να είναι δυνατή η άµεση συζήτηση.
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Στις 16 Μαρτίου 2000, η AOL και ο όµιλος Bertelsmann εσύναψαν τετραετή σύµβαση που διέπει την
εταιρική τους σχέση όσον αφορά το περιεχόµενο και την διαφήµιση, υπό το φως της προβλεπόµενης
αποχώρησης του οµίλου Bertelsmann από την AOL Europe. Οι όροι της σύµβασης θα αναφερθούν
λεπτοµερώς στην αξιολόγηση. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι ο όµιλος Bertelsmann διαθέτει διάφορες
επιχειρήσεις που ασχολούνται µε περιεχόµενο συµπεριλαµβανοµένων των CLT-UFA, εταιρεία παραγωγής
ταινιών και τηλεοπτικών προγραµµάτων, Pearson, εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών προγραµµάτων και
εκδότρια των Financial Times, και BMG, το µουσικό της σκέλος. Συµµετέχει επίσης σε κοινή επιχείρηση µε
την Lycos, γνωστή ως Lycos Europe/Comondo, που προσφέρει κυρίως υπηρεσίες πρόσβασης στο
∆ιαδίκτυο.
Time Warner

(11)

Η Time Warner είναι επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τοµείς της ενηµέρωσης και της ψυχαγωγίας·
διέπεται από τη νοµοθεσία του Delaware, ΗΠΑ, και η εταιρική της έδρα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη (6).

(12)

Η Time Warner, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως η µεγαλύτερη εταιρεία µέσων ενηµέρωσης στον κόσµο,
ασκεί δραστηριότητες στους ακόλουθους βασικούς τοµείς:
α) προγραµµατισµός καλωδιακής τηλεόρασης, που συνίσταται κυρίως σε συµµετοχή σε δίκτυα προγραµµατισµού καλωδιακής τηλεόρασης, συµπεριλαµβανοµένων στην Ευρώπη του καναλιού κλασικών ταινιών
ΤΝΤ, του Cartoon Network και του CNN News Group. Σύµφωνα µε την ιστοθέση της Time Warner,
το CNN είναι το µεγαλύτερο δίκτυο ενηµέρωσης στον κόσµο, δεδοµένου ότι άνω του ενός δισεκατοµµυρίου ατόµων στον κόσµο έχει πρόσραση σε υπηρεσία του CNN. H Time Warner συµµετέχει σε
διάφορες ευρωπαϊκές κοινές επιχειρήσεις: έχει µερίδιο [40-50 %]* στην n-tv, µια υπηρεσία εικοσιτετράωρης τηλεοπτικής ενηµέρωσης στη γερµανική γλώσσα, µαζί µε την εταιρεία Holtzbrinck. Επίσης,
κατέχει [µειοψηφικό]* µερίδιο της Music Choice Europe, που παρέχει καλωδιακές και δορυφορικές
ψηφιακές ραδιοφωνικές υπηρεσίες επί πληρωµή, µαζί µε την Sony Software Corp και την BSkyB. Σε
συνεργασία µε τις επιχειρήσεις Universal, EMI και Sony, η Warner δηµιούργησε το γερµανόφωνο
τηλεοπτικό µουσικό κανάλι VIVA, του οποίου κατέχει [µειοψηφικό]* µερίδιο·
β) εκδοτικές δραστηριότητες, που συνίστανται κυρίως σε συµµετοχή στην έκδοση περιοδικών και βιβλίων,
συµπεριλαµβανοµένων των Time, People, Sports Illustrated, Warner Books και Time Life Inc. Τα
περιοδικά που εκδίδει η Time Warner απευθύνονται στο αµερικανικό κοινό, αν και ορισµένα κυκλοφορούν και στην Ευρώπη. Συνολικά, η Time Warner εκδίδει 36 περιοδικά µε 130 εκατοµµύρια
αναγνώστες·
γ) µουσική, που συνίσταται κυρίως σε συµµετοχή σε εγγραφή και έκδοση µουσικής, και περιλαµβάνει τις
εταιρείες Warner Music Group και τις µάρκες Atlantic, Elektra, Rhino, Sire, Warner Bros. Records
και Warner Music International, και Warner/Chappell στον τοµέα της έκδοσης µουσικής. Η Time
Warner κατέχει επίσης µερίδιο [κατώτερο από 10 %]* της CD Now, µιας µουσικής ιστοθέσης
ηλεκτρονικού εµπορίου η οποία ελέγχεται από τη Sony·
δ) ψυχαγωγικές ταινίες: πρόκειται κυρίως για συµµετοχή σε κινηµατογραφικές ταινίες ψυχαγωγικού
περιεχοµένου, παραγωγή και εκποµπή τηλεοπτικών προγραµµάτων, και περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις
Warner Bros. Studios, New Line Cinema και το WB Network. Στην Ευρώπη, η Warner Bros.
ασχολείται µε την παραγωγή και διανοµή κινηµατογραφικών ταινιών, τη διανοµή τηλεοπτικών προγραµµάτων και βίντεο και µε κινηµατογράφους µέσω διαφόρων κοινών επιχειρήσεων. Εξάλλου, η Warner
Bros. έχει συνάψει συµφωνίες συµπαραγωγής και διανοµής µε την Polygram Holdings Inc. (η οποία
σήµερα αποτελεί τµήµα της Universal), το Canal Plus και την UFA/CLT·
ε) καλωδιακά δίκτυα: πρόκειται κυρίως για συµµετοχή σε τηλεοπτικά δίκτυα τα οποία βρίσκονται στις
ΗΠΑ και όχι στην Ευρώπη. Η Time Warner είναι ένας από τους µεγαλύτερους προµηθευτές αλωδιακών
τηλεοπτικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ µε 12,6 εκατοµµύρια συνδροµητές και καλωδιακή εγκατάσταση σε
21,3 εκατοµµύρια νοικοκυριά. Η Time Warner κατέχει µέρος της Road Runner, µιας κοινής επιχείρησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, καθώς και περιεχόµενο για
καλωδιακά συστήµατα τα οποία παρέχουν ευρυζωνικές νπηρεσίες. Η Road Runner δεν ασκεί δραστηριότητες στην Ευρώπη.
II. Η ΠΡΑΞΗ

(13)

Η συναλλαγή θα έχει ως εξής: η AOL και η Time Warner θα προβούν σε συγχώνευση µε νεοσυσταθείσες
θυγατρικές µιας νεοσυσταθείσας ελέγχουσας εταιρείας, της AOL Time Warner. Σαν αποτέλεσµα της
συγχώνευσης, τόσο η AOL όσο και η Time Warner θα καταστούν θυγατρικές, υπό πλήρη κυριότητα, της
AOL Time Warner.

(6) Η Time Warner κατέχει 74,49 % της Time Warner Entertainment Company, LP («Time WarnerE»). To υπόλοιπο
25,51 % της Time WarnerE ανήκει στην MediaOne Limited Partner, της οποίας θυγατρική εταιρεία συµφώνησε να συγχωνευθεί µε την AT & T Corp.
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Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι µέτοχοι της AOL θα λάβουν το 55 % των µετοχών της AOL
Time Warner, ενώ οι µέτοχοι της Time Warner θα λάβουν το υπόλοιπο 45 %. Το αρχικό διοικητικό
συµβούλιο της AOL Time Warner θα αποτελείται από 16 µέλη, εκ των οποίων οκτώ θα διορισθούν από
την AOL και οκτώ από την Time Warner. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η κοινοποιηθείσα πράξη θα οδηγήσει σε
συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων.
III. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

(15)

Ο συνδυασµένος κύκλος εργασιών των σχετικών επιχειρήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο υπερβαίνει τα 5
δισεκατοµµύρια ευρώ (AOL: 4 780 εκατοµµύρια ευρώ, Time Warner: 25 600 εκατοµµύρια ευρώ).

(16)

Κάθε µία από τις εν λόγω επιχειρήσεις έχει συνολικό κύκλο εργασιών εντός του ΕΟΧ ανώτερο από 250
εκατοµµύρια ευρώ (AOL: [...]* ευρώ, Time Warner: [...]* ευρώ), αλλά δεν πραγµατοποιεί περισσότερο από
τα δύο τρίτα του συνολικού κύκλου εργασιών εντός του ΕΟΧ σε ένα και µόνο κράτος µέλος. Κατά
συνέπεια, η κοινοποιηθείσα πράξη έχει κοινοτική διάσταση κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2
του κανονισµού περί συγκεντρώσεων.
IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

A. Οι σχετικές αγορές
Μουσική on-line (περιεχόµενο στενής ζώνης)
(17)

Η µουσική on-line συνεπάγεται τις ακόλουθες δραστηριότητες.
Μεταφόρτωση (Downloading)

(18)

Η µεταφόρτωση µουσικής αποτελεί νέο τρόπο διάθεσης µουσικής στους καταναλωτές µέσω του ∆ιαδικτύου. Πρόκειται για τεχνολογία η οποία επιτρέπει την ηλεκτρονική µεταφορά ενός ολόκληρου µουσικού
αρχείου σε υπολογιστή προτού να επιτραπεί η ακρόαση του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το αρχείο αυτό
παραµένει στον υπολογιστή του ατόµου που προέβη στη µεταφόρτωση ως µόνιµο αντίγραφο αντί για
προσωρινό [βλέπε το τµήµα σχετικά µε τη συνεχή ροή (Streaming)], Η µεταφόρτωση µουσικής βασίζεται
στη διανοµή ψηφιακών µουσικών αρχείων και δεν πρέπει να συγχέεται µε την ηλεκτρονική πώληση, η οποία
συνίσταται στην φυσική πώληση (ήτοι την πώληση ενός πραγµατικού αγαθού, όπως ένα CD) µέσω του
∆ιαδικτύου.

(19)

Η µουσική προσφέρεται για άµεση ηλεκτρονική διάθεση επειδή είναι ψηφιακό προϊόν µε χαµηλές απαιτήσεις όσον αφορά το εύρος της ζώνης.

(20)

Τα µέρη δεν θεωρούν ότι η µουσική που µεταφορτώνεται αποτελεί χωριστή αγορά, αλλά είναι της γνώµης
ότι αποτελεί µέρος της ευρύτερης αγοράς µαγνητοφωνηµένης µουσικής. Ισχυρίζονται ότι η µουσική που
µπορεί να µεταφορτωθεί µπορεί να υποκαταστήσει την µουσική που διατίθεται µε φυσικούς φορείς.

(21)

Αντίθετα, µπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι υπάρχουν πολλές σηµαντικές διαφορές λόγω των οποίων η
µουσική που µπορεί να µεταφορτωθεί τοποθετείται σε τελείως διαφορετικό επιχειρηµατικό πλαίσιο και
χωριστή αγορά. Για παράδειγµα, όσον αφορά τη ζήτηση, οι καταναλωτές µπορούν να έχουν πρόσβαση ή να
αγοράσουν και να λάβουν αµέσως µουσική (ενώ µε το ηλεκτρονικό εµπόριο πρέπει να περιµένουν το CD
που παρήγγειλαν) από οποιονδήποτε υπολογιστή µε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, χωρίς να πρέπει να
επισκεφτούν το κατάστηµα, σε οποιαδήποτε ώρα και από οποιαδήποτε τοποθεσία. Οι καταναλωτές µπορούν
να µεταφορτώνουν µεµονωµένα µουσικά κοµµάτια, χωρίς να είναι απαραίτητο να αγοράσουν όλα τα
κοµµάτια που περιλαµβάνει ο δίσκος και να δηµιουργούν δικές τους µουσικές συλλογές. Εκτός από τον
υπολογιστή, οι καταναλωτές χρειάζονται επίσης ειδικό λογισµικό για να µπορούν να ακούν τη µουσική που
µεταφόρτωσαν. Σε επίπεδο ζήτησης, η διάρθρωση της ηλεκτρονικής διάθεσης µουσικής προς µεταφόρτωση
είναι εντελώς διαφορετική από τη «φυσική» διάθεση µουσικής (τόσο σε πραγµατικά καταστήµατα ή µέσω
ηλεκτρονικού εµπορίου). Η µεταφόρτωση µουσικής δεν περιλαµβάνει κατασκευή, αποθήκευση, φυσική
πώληση και διανοµή. Οι διαφορές αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα να υπάρχουν δύο τελείως χωριστές αγορές
για την µεταφόρτωση και τα CD. Επιπλέον, η µεταφόρτωση µουσικής και τα CD έχουν τελείως διαφορετική
δοµή όσον αφορά τον καθορισµό της τιµής (7) ενώ η τιµή και ο όγκος συναλλαγών των CD δεν έχουν
µειωθεί σαν αποτέλεσµα της δυνατότητας µεταφόρτωσης µουσικής. Στην υπό εξέταση περίπτωση, τα µέρη
δεν παρείχαν απτές αποδείξεις ότι η τιµή της µουσικής που διατίθεται µε παραδοσιακά µέσα περιορίζεται
από την τιµή της µουσικής που µεταφορτώνεται ή ότι η τιµή των CD έχει µειωθεί σαν αποτέλεσµα της
δυνατότητας µεταφόρτωσης µουσικής. Κατά συνέπεια, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι υπάρχει µια
εκκολαπτόµενη, αλλά ξεχωριστή, αγορά για την µεταφόρτωση µουσικής.

(7) Παραδείγµατα εταιρειών που πωλούν µεταφορτώσεις στο ∆ιαδίκτυο είναι η CDNOW και η Musicmaker.
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Συνεχής ροή ήχου («Streaming»)
(22)

To «streaming» είναι µια µέθοδος αναπαραγωγής ήχου µέσω του ∆ιαδικτύου. Ένα σύστηµα συνεχούς ροής
ήχου µετατρέπει τον υπολογιστή σε εικονικό «τζουκ-µποξ». Ο χρήστης κλικάρει πάνω στο µουσικό αρχείο
το οποίο αρχίζει να παίζει µετά από λίγα δευτερόλεπτα. Η βασική διαφορά µεταξύ της µεταφόρτωσης και
της συνεχούς ροής είναι ότι στην πρώτη περίπτωση το µουσικό αρχείο διαβιβάζεται από έναν υπολογιστή
στον άλλο, αποθηκεύεται και είναι διαθέσιµο άµεσα στον υπολογιστή του παραλήπτη ενώ, στη δεύτερη
περίπτωση, το αρχείο µεταφέρεται προσωρινά στο µηχανισµό αναπαραγωγής ήχου του παραλήπτη. Οι
καταναλωτές µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αρχεία συνεχούς ροής και τα οποία είναι αποθηκευµένα σε
κεντρικές «θυρίδες», οι οποίες µπορούν να ανοιχθούν µε ένα ενιαίο σύνθηµα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι
χρήστες µπορούν να ανοίξουν τη «θυρίδα» τους από οποιοδήποτε υπολογιστή συνδεδεµένο µε το ∆ιαδίκτυο. Σε µια από τις ιστοθέσεις της, την Shoutcast.com, η AOL προσφέρει ένα σύστηµα συνεχούς ροής
που χρησιµοποιεί το µηχανισµό αναπαραγωγής µουσικής Winamp µε τον οποίο οι χρήστες µπορούν να
δηµιουργούν ηλεκτρονικά µουσικά προγράµµατα ή να ακούν µουσικά προγράµµατα που έχουν δηµιουργήσει άλλοι χρήστες.

(23)

Επί του παρόντος, το σύστηµα συνεχούς ροής παρέχεται συνήθως δωρεάν και χρηµατοδοτείται από τα
έσοδα που προκύπτουν από τις διαφηµίσεις στο ∆ιαδίκτυο. Ωστόσο, είναι εύλογο να αναµένει κανείς ότι οι
χρήστες θα πρέπει να πληρώνουν για τη συνεχή ροή στο εγγύς µέλλον. Σχετικά µε το θέµα αυτό, είναι
σκόπιµο να αναφερθεί ότι µετά τη σύναψη συµφωνίας εκµετάλλευσης µε την Time Warner και τον όµιλο
Bertelsmann, η διαδικτυακή µουσική εταιρεία MP3 ανακοίνωσε το σχέδιο της να δηµιουργήσει µια
µουσική υπηρεσία στο ∆ιαδίκτυο βάσει συνδροµής (δηλαδή ένα σύστηµα βάσει του οποίου οι χρήστες θα
καταβάλλουν συνδροµή για τις «θυρίδες»).

(24)

Μια επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες µεταφόρτωσης και συνεχούς ροής µουσικής από το ∆ιαδίκτυο
πρέπει να λάβει άδεια και να αποκτήσει τα συγγραφικά δικαιώµατα που απαιτούνται για τη χρήση µουσικών
συνθέσεων. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του κατόχου των δικαιωµάτων
αυτών για να είναι δυνατή η ηλεκτρονική εκµετάλλευση µουσικών συνθέσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι στιχουργοί και οι συνθέτες παραχωρούν τα δικαιώµατα τους στους εκδότες, δεδοµένου ότι είναι
λίγοι αυτοί που εκδίδουν µόνοι τους τα έργα τους (8). Ο εκδότης θα είναι αρµόδιος να αποφασίσει ποια
δικαιώµατα να παραχωρήσει, σε ποιον και υπό ποιους όρους. Όταν δίνει άδεια σε δισκογραφική εταιρεία να
χρησιµοποιήσει ένα µουσικό κοµµάτι, ο εκδότης θα µπορεί να αποφασίσει αν η δισκογραφική εταιρεία θα
µπορεί να διαθέσει το σχετικό έργο µέσω του ∆ιαδικτύου. Ειδικότερα, ο εκδότης µπορεί να αρνηθεί να
παραχωρήσει το δικαίωµα ηλεκτρονικής διάθεσης ή να ζητήσει την καταβολή επιπλέον αµοιβής.

(25)

Κατά συνέπεια, η εξασφάλιση των συγγραφικών δικαιωµάτων αποτελεί το πρώτο λογικό και νοµικό βήµα,
καθώς και την προϋπόθεση για την ηλεκτρονική εκµετάλλευση µουσικής µέσω του ∆ιαδικτύου. Μια
εταιρεία η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά όσον αφορά τη χορήγηση των απαιτούµενων
δικαιωµάτων για την ηλεκτρονική διάθεση µουσικής θα µπορούσε να είναι σε θέση να υπαγορεύει τους
όρους για τη διάθεση µουσικής µέσω του ∆ιαδικτύου µε το να αρνείται να χορηγήσει άδειες ή να απειλεί
ότι δεν θα παραχωρήσει τα δικαιώµατα.

Συµπέρασµα
(26)

Μπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι υπάρχει µια εκκολαπτόµενη αγορά για ηλεκτρονική διάθεση
µουσικής. Για τους σκοπούς της παρούσας εκτίµησης δεν είναι απαραίτητο να αποφασισθεί αν η µεταφόρτωση και η συνεχής ροή µουσικής αποτελούν µία ή δύο χωριστές αγορές προϊόντων, εφόσον η πράξη
θα οδηγούσε σε κάθε περίπτωση στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης.

(27)

Όσον αφορά τη γεωγραφική διάσταση της αγοράς ηλεκτρονικής διάθεσης µουσικής, οι δυνατότητες που
προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία οδηγούν σε ορισµό της γεωγραφικής αγοράς που σίγουρα υπερβαίνει τα
εθνικά σύνορα και θα µπορούσε να περιλαµβάνει τουλάχιστον τον ΕΟΧ. Σε κάθε περίπτωση, από τις
έρευνες που πραγµατοποίησε η Επιτροπή προκύπτει ότι η πράξη θα οδηγούσε σε δεσπόζουσα θέση ακόµα
και αν η αγορά θεωρείτο παγκόσµια. Κατά συνέπεια, δεν είναι αναγκαίος ο ακριβής προσδιορισµός του
γεωγραφικού πεδίου της αγοράς.

(8) Η έκδοση µουσικών έργων συνίσταται, µεταξύ άλλων, στην απόκτηση των δικαιωµάτων µουσικών έργων και την επακόλουθη
εκµετάλλευση τους επ’ αµοιβή, συνήθως υπό µορφή προµήθειας που εισπράττει ο εκδότης επί των εσόδων που προέρχονται
από την εµπορική εκµετάλλευση των µουσικών έργων. Η «αυτόνοµη έκδοση» συνεπάγεται προώθηση, χορήγηση αδειών και
διαχείριση εκ µέρους του συγγραφέα χωρίς τη βοήθεια επαγγελµατία εκδότη.
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Mηχανισµός αναπαραγωγής µουσικής (Music player)
(28)

Η µεταφόρτωση και η συνεχής ροή µουσικής στηρίζονται γενικά στις ακόλουθες τρεις τεχνολογίες:
α) συµπίεση/αποσυµπίεση, η οποία συµπιέζει τη µουσική προκειµένου να διατεθεί µέσω του ∆ιαδικτύου
και την αποσυµπιέζει όταν πρόκειται να ακουστεί. Η συµπίεση περιορίζει το µέγεθος ενός ψηφιακού
αρχείου µουσικής και, κατ’ επέκταση, τον όγκο των πληροφοριών («δυαδικών στοιχείων») που πρέπει να
διαβιβασθούν ηλεκτρονικά χωρίς σηµαντική µείωση της ποιότητας του ήχου. Η συµπίεση καθιστά
ταχύτερη τη διάθεση της µουσικής και αυξάνει τις δυνατότητες αποθήκευσης. Επί του παρόντος, η
ποιότητα του ήχου των συµπιεσµένων αρχείων είναι ουσιαστικά όµοια µε αυτήν ενός CD. Υπάρχουν
διάφορες εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτύξει αλγορίθµους συµπίεσης και αποσυµπίεσης («codec») οι
οποίοι χρησιµοποιούνται για αρχεία µουσικής. Το πιο διαδεδοµένο πρότυπο συµπίεσης είναι το MP3
(που αναπτύχθηκε από το Fraunhofer Institut). Άλλα ευρέως διαδεδοµένα πρότυπα είναι τα Windows
Media Audio (που αναπτύχθηκε από τη Microsoft), G2 (που αναπτύχθηκε από τη Real Networks),
AAC (που αναπτύχθηκε από το Fraunhofer Institut, τη Sony, την AT&T και τη Dolby Laboratories· η
άδεια εκµετάλλευσης χορηγείται από τη Dolby), και την ATRAC (που αναπτύχθηκε από την Sony)·
β) κρυπτογράφηση/αποκρυτπογράφηση, η οποία παρέχει ασφάλεια για τις ψηφιακές µεταφορτώσεις µέσω
της συγκάλυψης ενός ψηφιακού αρχείου «scrambling» έτσι ώστε να µπορεί να αναπαραχθεί χρησιµοποιώντας µόνον το κατάλληλο λογισµικό αποκρυπτογράφησης. Ορισµένες από τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα είναι οι Audiosoft, IBM, Intel, Mjuice και Microsoft. Κατά
γενικό κανόνα, οι εταιρείες αυτές παρέχουν τις τεχνολογίες τους σε εταιρείες διαχείρισης ψηφιακών
δικαιωµάτων·
γ) διαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων (Digital Rights Management «DRM»), που βοηθά στη διαχείριση
της διαδικασίας µεταφοράς αρχείων ήχου από την πηγή στους λήπτες. Το λογισµικό DRM χρησιµεύει
για τη µεταφορά ενός συγκεκριµένου µουσικού κοµµατιού προς µεταφόρτωση, εξακριβώνει ότι έχει
ληφθεί και καταχωρεί την πράξη. Η τεχνολογία DRM πρέπει να είναι διαλειτουργική µε την τεχνολογία
κρυπτογράφησης εφόσον η κρυπτογράφηση χρησιµοποιείται από τα περισσότερα συστήµατα DRM για
να εµποδίζεται η άνευ άδειας πρόσβαση στο περιεχόµενο. Τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα DRM είναι:
Liquid Audio (που αναπτύχθηκε από τη Liquid Audio), Mjuice (που αναπτύχθηκε από την ARTIST
Direct), Windows Media Audio (που αναπτύχθηκε από τη Microsoft), Intertrust (που αναπτύχθηκε
από την Intertrust), IBM/EMMS (που αναπτύχθηκε από την IBM).

(29)

Οι δισκογραφικές εταιρείες µορφοποιούν τα τραγούδια τους χρησιµοποιώντας έναν συνδυασµό τεχνολογιών συµπίεσης, κρυπτογράφησης και DRM. Όταν ένα µουσικό αρχείο έχει µεταφορτωθεί ή αναγνωσθεί
µέσω συνεχούς ροής, οι χρήστες µπορούν να το ακούσουν στον προσωπικό τους υπολογιστή µε τη βοήθεια
ενός µηχανισµού αναπαραγωγής µουσικής, δηλαδή ενός λογισµικού το οποίο ενσωµατώνεται στον προσωπικό υπολογιστή που αναπαράγει το µουσικό αρχείο και παρέχει διασύνδεση µε τον χρήστη (γραφική οθόνη
µε την οποία ο χρήστης µπορεί να θέσει σε λειτουργία τους διακόπτες που ρυθµίζουν την αρχή και το
τέλος της ακρόασης, την ένταση του ήχου κ.λπ.). Ένα ψηφιακό αρχείο µπορεί να αναπαραχθεί εκ νέου
προβαίνοντας σε τρεις ενέργειες. Πρώτον, ένα λογισµικό δοµοστοιχείο το οποίο καλείται συνδεόµενη
µονάδα εισροής (input plug-in) αποκωδικοποιεί το µουσικό αρχείο (από τεχνική άποψη, το αρχείο
µετατρέπεται σε «ακατέργαστα» ψηφιακά δεδοµένα ήχου)· δεύτερον, προσαρµόζεται η ποιότητα του ήχου·
τρίτον, ένα άλλο λογισµικό δοµοστοιχείο καλούµενο συνδεόµενη µονάδα εκροής (output plug-in), αναπαράγει τη µουσική. Το λογισµικό του µηχανισµού αναπαραγωγής µουσικής πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την τεχνολογία συµπίεσης του φακέλου και, εφόσον χρησιµεύει, µε τις τεχνολογίες DRM και
κρυπτογράφησης. Όσο περισσότερες τεχνολογίες µπορεί να δεχθεί το λογισµικό του µηχανισµού αναπαραγωγής µουσικής, τόσο περισσότερα είδη µουσικής θα µπορεί να αναπαράγει. Κατά συνέπεια, οι κατασκευαστές λογισµικού για µηχανισµούς αναπαραγωγής µουσικής έχουν συµφέρον να διαθέτουν άδειες
εκµετάλλευσης όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού τεχνολογιών. Μεταξύ των πιο γνωστών µηχανισµών
αναπαραγωγής µουσικής είναι ο Realplayer (που αναπτύχθηκε από τη Real Networks), Microsoft Media
Player (που αναπτύχθηκε από τη Microsoft), ο Winamp (9) (που αναπτύχθηκε από τη Nullsoft, µια
εταιρεία που αγοράσθηκε από την AOL το 1999), ο QuickTime (που αναπτύχθηκε από την Apple) και ο
MusicMatch Jukebox (που αναπτύχθηκε από τη MusicMatch). Τα περισσότερα προϊόντα λογισµικού
παρέχονται συνήθως δωρεάν µέσω του ∆ιαδικτύου, ενώ άλλα πρέπει να αγορασθούν (για παράδειγµα, η
τιµή του Music Match Jukebox είναι 29,99 δολάρια ΗΠΑ).

(30)

Η µεταφορτωµένη µουσική µπορεί επίσης να µεταφερθεί δοκιµαστικά (burnt) σε φυσικό φορέα, όπως ένα
CD για µαγνητοφώνηση, µια κάρτα ήχου ή µια µικροδισκέτα.

(31)

Κατά συνέπεια, υπάρχει αγορά για την προµήθεια λογισµικού για µηχανισµούς αναπαραγωγής µουσικής.

(9) Σύµφωνα µε άρθρο µε τίτλο «MP3» του Glyn Moody, στο New Scientist της 19ης Ιουνίου 1999, ο Winamp, µε 160 000
µεταφορτώσεις την ηµέρα, κυριαρχεί στον τοµέα των µηχανισµών αναπαραγωγής µουσικής.
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Όσον αφορά τη γεωγραφική διάσταση, η αγορά λογισµικού για µηχανισµούς αναπαραγωγής µουσικής είναι
παγκόσµια. Η γλώσσα του κειµένου του ευρετηρίου των αρχείων µπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να
προσαρµοσθεί σε πολλές γλώσσες. Για παράδειγµα, το Winamp παρέχει δωρεάν γλωσσικά πακέτα στην
ιστοθέση του. Οι εταιρείες που ερωτήθηκαν εξέφρασαν την άποψη ότι η επίπτωση της γλώσσας είναι
ελάχιστη· ο εντοπισµός του λογισµικού για µηχανισµούς αναπαραγωγής µουσικής (δηλαδή η προσαρµογή
του λογισµικού στις ανάγκες της τοπικής αγοράς) γίνεται συχνά και εύκολα.

Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης (πρόσβαση στενής ζώνης)
(33)

Στην απόφαση Telia/Telenor (10) η Επιτροπή εντόπισε την ύπαρξη ζήτησης για την προµήθεια υπηρεσιών
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και πραγµατοποίησε διάκριση µεταξύ της πρόσβασης µέσω τηλεφωνικής
γραµµής και της αποκλειστικής πρόσβασης. Όταν πρόκειται για αποκλειστική πρόσβαση, ο χρήστης έχει
πρόσβαση στο ISP µέσω αποκλειστικής µόνιµης καλωδιακής σύνδεσης, ενώ στην περίπτωση της πρόσβασης
µέσω τηλεφωνικής γραµµής ο χρήστης συνδέεται µε κανονική γραµµή PSTN. Όσον αφορά τη ζήτηση, οι
δύο αυτοί τρόποι πρόσβασης αποτελούν δύο διαφορετικές αγορές προϊόντων. Η πρόσβαση µέσω τηλεφωνικής γραµµής απευθύνεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις (δηλαδή µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις), ενώ η
αποκλειστική πρόσβαση, χρησιµοποιείται κυρίως από µεγάλες επιχειρήσεις. Στην υπόθεση ΒΤ/ESAT (11),
κατά την έρευνα της αγοράς προέκυψε ότι στον τοµέα της πρόσβασης µέσω τηλεφωνικής γραµµής µπορεί
να γίνει διάκριση µεταξύ της πρόσβασης εκ µέρους νοικοκυριών και εκ µέρους επιχειρήσεων (µεγάλων
εταιρειών) για τις οποίες απαιτούνται πιο εξελιγµένοι µηχανισµοί τηλεφωνικής σύνδεσης. Στο παρόν στάδιο
δεν είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί αν η πρόσβαση εκ µέρους νοικοκυριών και η πρόσβαση εκ µέρους
επιχειρήσεων συνιστούν δύο ξεχωριστές σχετικές αγορές προϊόντων εφόσον η πράξη θα οδηγούσε σε κάθε
περίπτωση στην δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ISP.

(34)

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η γεωγραφική αγορά για υπηρεσίες ISP µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης είναι κυρίως
εθνική και βασίζεται στην ανάγκη µιας υπηρεσίας τοπικού βρόχου. Στην απόφαση Telia/Telenor, η
Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το χαρακτηριστικό αυτό περιορίζει το βαθµό στον οποίο οι
υπάρχουσες αγορές πρόσβασης θα µπορούσαν να υπερβούν τα εθνικά σύνορα. Το συµπέρασµα αυτό ισχύει
και στην παρούσα περίπτωση όπου ως σχετική γεωγραφική αγορά θα θεωρηθεί καθένα από τα εννέα κράτη
µέλη στα οποία ασκεί δραστηριότητες η AOL (Βέλγιο, Γερµανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες,
Αυστρία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο).

Περιεχόµενο επί πληρωµή εκτός της µουσικής (ευρυζωνικό περιεχόµενο)
(35)

Η Επιτροπή προσδιόρισε αγορά,για το περιεχόµενο επί πληρωµή στην απόφαση Telia/Telenor/Schibsted (12). Στο πλαίσιο των ερευνών της, η Επιτροπή βρήκε αποδείξεις ότι υπάρχει µια αναπτυσσόµενη
ζήτηση για ολοκληρωµένη παροχή ευρυζωνικού περιεχοµένου µέσω του ∆ιαδικτύου. Η ζήτηση αφορά
µεικτό οπτικοακουστικό περιεχόµενο (για παράδειγµα, ταινίες συν σπορ συν συναυλίες ποπ µουσικής) µέσω
του ∆ιαδικτύου και ως εκ τούτου φαίνεται να διαφέρει από τη ζήτηση για κινηµατογραφικές ταινίες και
τηλεοπτικά προγράµµατα που παρέχονται µέσω των πιο παραδοσιακών δικτύων διανοµής (όπως τα
τηλεοπτικά προγράµµατα επί πληρωµή, τα βίντεο ή η ενοικίαση DVD/βίντεο). Τα διάφορα ευρυζωνικά
περιεχόµενα δεν θα ήταν υποκατάστατα αλλά συµπληρωµατικά αγαθά. Ένας ISP ικανός να παράσχει τόσο
ευρύ φάσµα περιεχοµένου θα µπορούσε να συγκριθεί µε υπεραγορά η οποία προσφέρει µεγάλη ποικιλία
συµπληρωµατικών προϊόντων στο ίδιο µέρος. Η αγορά θα µπορούσε να συµπεριλάβει τις ακόλουθες
κατηγορίες περιεχοµένου.

(36)

Όσον αφορά τη γεωγραφική διάσταση, λόγω των γλωσσικών απαιτήσεων των θεατών ταινιών και τηλεοπτικών προγραµµάτων στα διάφορα κράτη, είναι πολύ πιθανό η αγορά αυτή, όπως και οι αγορές για
ισοδύναµα τηλεόρασης επί πληρωµή, να είναι εθνική (13). Από την άλλη πλευρά, η προσφορά ταινιών µέσω
του ∆ιαδικτύου αποτελείται κυρίως από αµερικανικές ταινίες και προγράµµατα (κινούµενα σχέδια) τα οποία
είναι διεθνώς γνωστά και αγαπητά σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ.

(37)

Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης, δεν είναι αναγκαίο να αποφασισθεί αν υπάρχει χωριστή
αγορά για την ολοκληρωµένη προµήθεια ευρυζωνικού περιεχοµένου, εφόσον µπορεί να συναχθεί ότι η
πράξη δεν οδηγεί στην δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στον τοµέα αυτό.

(10)
(11)
(12)
(13)

Απόφαση της Επιτροπής: υπόθεση IV/M.1439, Telia/Telenor.
Απόφαση της Επιτροπής: υπόθεση COMP/M. 1838 BT/Esat.
Απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση JV 1.
Βλέπε απόφαση 1999/242/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/36.237 — TPS (ΕΕ L 90 της 2.4.1999, σ. 6) αιτιολογική
σκέψη 43.
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Ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο
(38)

Κατά τη διενέργεια των ερευνών της, η Επιτροπή συγκέντρωσε αποδείξεις σχετικά µε την ύπαρξη αναπτυσσόµενης ζήτησης για υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο σε νοικοκυριά. Η
ευρυζωνική πρόσβαση παρέχει ταχεία πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και προσφέρει καλύτερη οπτικοακουστική
ποιότητα σε σχέση µε την πρόσβαση µέσω τηλεφωνικής γραµµής (στενής ζώνης). Τούτο περιλαµβάνει
οπτικοακουστική συνεχή ροή, εικονοµηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, διαδραστική διαφήµιση και
τηλεδιασκέψεις, υπηρεσίες οι οποίες δεν µπορούν να παρασχεθούν αποτελεσµατικά µέσω των παραδοσιακών γραµµών στενής ζώνης.

(39)

Η ευρυζωνική πρόσβαση δεν είναι ακόµα ευρέως διαδεδοµένη στην Ευρώπη και είναι γενικά ακριβότερη
από τη σύνδεση µέσω τηλεφώνου.

(40)

Οι πιο σύγχρονες εναλλακτικές λύσεις στην ευρυζωνική πρόσβαση είναι η ψηφιακή συνδροµητική γραµµή
(Digital Subscriber Line — DSL) και τα καλωδιακά µόντεµ. Η DSL είναι νέα τεχνολογία που χρησιµοποιεί
τα καλώδια του υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου για να προσφέρει ψηφιακή σύνδεση. Η DSL µπορεί να
µοιραστεί το καλώδιο µε την παραδοσιακή τηλεφωνική γραµµή έτσι ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να
λάβει υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και συνήθεις τηλεφωνικές υπηρεσίες µε την ίδια γραµµή. Η DSL
παρέχει ένα ενιαίο κανάλι δεδοµένων και ένα αποκλειστικό κύκλωµα το οποίο χρησιµοποιείται συνήθως για
τη σύνδεση µιας κατοικίας σε έναν ISP. Τα καλωδιακά µόντεµ προσφέρουν υψηλές ταχύτητες πολλών
megabit µέσω του τοπικού καλωδιακού τηλεοπτικού δικτύου.

(41)

Η αγορά για ευρυζωνικές υπηρεσίες στο ∆ιαδίκτυο φαίνεται να είναι κυρίως εθνική, και βασίζεται στην
ανάγκη εγκατάστασης µιας φυσικής σύνδεσης (τηλεφωνική γραµµή για τη DSL και καλώδιο για το
καλωδιακό µόντεµ) µεταξύ των πελατών και του ISP. Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης δεν
είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί αν υπάρχει χωριστή αγορά για την ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο,
αν η DSL, η καλωδιακή και οι άλλες µορφές ταχείας πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο ανήκουν στην ίδια σχετική
αγορά προϊόντων και αν η αγορά αυτή είναι εθνική, εφόσον, µετά από µελέτη, συνάγεται το συµπέρασµα
ότι η πράξη δεν οδηγεί σε δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στον εν λόγω τοµέα.
B. Εκτίµηση
1. Εισαγωγή
Οι σχέσεις µεταξύ της AOL και της Bertelsmann

(42)

Η AOL και η Bertelsmann, η γερµανική επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης, έχουν εταιρική σχέση από την αρχή
της εµπορίας του ∆ιαδικτύου. Το 1995, δηµιούργησαν την κοινή επιχείρηση AOL Europe, µε µερίδιο
50 % η καθεµία, η οποία κατέστησε δυνατή την επέκταση της AOL στην Ευρώπη. Επιπλέον, η AOL και η
Bertelsmann, µαζί µε τη Vivendi, έχουν δηµιουργήσει κοινή επιχείρηση στη Γαλλία.

(43)

Τον Μάρτιο 2000, η AOL και η Bertelsmann εσύναψαν συµφωνία κοινής προώθησης, διανοµής και
πώλησης. Οι βασικές υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών µπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
α) υποχρεώσεις της Bertelsmann. H Bertelsmann θα διαθέσει [...]* για διαφήµιση στην AOL κατά τα
επόµενα τέσσερα έτη και θα επωφεληθεί από ευνοϊκούς όρους για την διαφήµιση αυτή, [...]*. Η
Bertelsmann θα [προσελκύσει και θα δηµιουργήσει]* νέους συνδροµητές για την AOL Europe. Αν οι
δραστηριότητες προώθησης της Bertelsmann είναι λιγότερο επιτυχείς από ό,τι αναµένεται, απαγορεύεται στη Bertelsmann να θέσει στο εµπόριο οποιοδήποτε άλλον ISP έως ότου αποκατασταθεί το
έλλειµµα. Η Bertelsmann θα προµηθεύει την AOL µε περιεχόµενο [µε προτιµησιακούς]* όρους·
β) υποχρεώσεις της AOL. H AOL θα προβεί σε διαπραγµατεύσεις µε τις ελεγχόµενες από τη Bertelsmann
εταιρείες ηλεκτρονικού λιανικού εµπορίου barnes&noble.com και Bertelsmann Online («BOL») ώστε
να δηµιουργήσει σχέσεις στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου όπως οι [...]* εταίροι του στον τοµέα
αυτό. Τούτο σηµαίνει ότι οι εταιρείες αυτές, µαζί µε άλλες εταιρείες που ασχολούνται µε το ηλεκτρονικό λιανικό εµπόριο, θα έχουν προτιµησιακή τοποθέτηση (για παράδειγµα µε τη µίσθωση υπερσυνδέσµου, που σηµαίνει µόνιµη παρουσία µέσω σήµατος ή διαφήµισης από όπου ο επισκέπτης µπορεί να
µεταβεί απευθείας στην ιστοθέση του διαφηµιστή) στις κατάλληλες ιστοσελίδες της AOL. Η AOL θα
αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε διάφορες άλλες ιδιόκτητες ιστοθέσεις και επιχειρήσεις της Bertelsmann
στο ∆ιαδίκτυο για να τους προσφέρει [...]* διαφηµιστικές υπηρεσίες. Τέλος, η AOL θα διαπραγµατευτεί
καλή τη πίστη σε περίπτωση που η Bertelsmann την προσεγγίσει σχετικά µε τη συµφωνία για διαφήµιση
ηλεκτρονικής λιανικής πώλησης βιβλίων και µουσικής σε συγκεκριµένη ιστοθέση της AOL (όπως
µίσθωση υπερσυνδέσµου ή διαφηµιστικά «πάνω» ιστοσελίδας για µικρότερο χρονικό διάστηµα) [...]*·
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γ) αµοιβαίες υποχρεώσεις. Η AOL και η Bertelsmann συµφωνούν να ανταλλάσσουν [...]* διαφηµιστικό
υλικό κατά τα επόµενα τέσσερα έτη (αυτό σηµαίνει ότι η AOL θα παρέχει πακέτο ηλεκτρονικών
διαφηµιστικών εκστρατειών στη Bertelsmann και θα λαµβάνει σε αντάλλαγµα πακέτο ηλεκτρονικών και
µη διαφηµιστικών ενεργειών —όπως διαφηµίσεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στον Τύπο— από
τη Bertelsmann). Επιπλέον, αν η AOL συγχωνευθεί µε την Time Warner, η AOL και η Bertelsmann
έχουν αναλάβει την υποχρέωση να [προβούν σε περαιτέρω διαφηµιστική προβολή]*. Τέλος, η AOL και
η Bertelsmann είναι σύµφωνες να συνεργασθούν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι η µουσική της
Bertelsmann έχει µορφοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατό να αναπαραχθεί από το
λογισµικό αναπαραγωγής ήχου Winamp της AOL. Ειδικότερα, η συµφωνία προβλέπει ότι η Bertelsmann θα χρησιµοποιήσει εύλογα από εµπορικής απόψεως µέσα για να εξασφαλίσει ότι οποιοδήποτε
σύστηµα DRM χρησιµοποιήσει θα είναι συµβατό και έτοιµο να χρησιµοποιηθεί µε κάθε συσκευή
ανάγνωσης ήχου της AOL. Σαν εναλλακτική δυνατότητα, βάσει της συµφωνίας, η AOL µπορεί να
αποφασίσει να µορφοποιήσει εκ νέου το σύστηµα ή το περιεχόµενο της Bertelsmann ώστε να καταστεί
συµβατό µε τον µηχανισµό αναπαραγωγής µουσικής της [...]* και η Bertelsmann, ανεξάρτητα από το
αν αυτό είναι οικονοµικά συµφέρον για την ίδια, θα επιτρέψει στην AOL να το πράξει και θα
συνεργασθεί µαζί της στις προσπάθειες αυτές.
(44)

Σαν συµπέρασµα µπορεί να λεχθεί ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτοί, ιδίως, οι διαρθρωτικοί δεσµοί και, σε
µικρότερο βαθµό, οι συµβατικοί δεσµοί µεταξύ της AOL και της Bertelsmann παρέχουν στη Bertelsmann
ισχυρό κίνητρο να ορίσει την AOL ως τον βασικό της φορέα περιεχοµένου, δηλαδή να διαθέτει το
περιεχόµενο της κατά προτίµηση µέσω της AOL. Τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίµηση της
θέσης της AOL/Time Warner στην αγορά ηλεκτρονικής διάθεσης µουσικής. Κατά συνέπεια, τα µερίδια
αγοράς της Bertelsmann προστέθηκαν σε αυτά της Time Warner στις αγορές των δικαιωµάτων εκτέλεσης
και µηχανικής αναπαραγωγής προκειµένου να υπολογισθεί η ισχύς που έχει η νέα επιχείρηση στην αγορά.
Η πράξη Time Warner/EMI

(45)

Ένα περαιτέρω στοιχείο είναι το γεγονός ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2000, η Time Warner και η ΕΜΙ
εσύναψαν συµφωνία η οποία αφορούσε συνδυασµό των δραστηριοτήτων τους στους τοµείς της εγγραφής
και της έκδοσης µουσικής. Η συµφωνία αυτή όµως έχει εγκαταλειφθεί.
Μουσική on-line

(46)

Η AOL/Time Warner θα ελέγχει τα εκδοτικά δικαιώµατα της Time Warner, και κυρίως λόγω των κοινών
επιχειρήσεων και, σε µικρότερο βαθµό, τη σύµβαση µε τη Bertelsmann, η AOL θα έχει πρόσβαση στη
µουσική δισκοθήκη της Bertelsmann και τα σχετικά δικαιώµατα. Σαν αποτέλεσµα των διευθετήσεων αυτών,
η AOL θα εξασφαλίσει την πρόσβαση της στη σηµαντικότερη πηγή δικαιωµάτων έκδοσης. Η Time Warner
και η Bertelsmann διαθέτουν περίπου [30-40 %]* των δισκογραφικών δικαιωµάτων όσον αφορά τόσο τα
δικαιώµατα µηχανικής αναπαραγωγής όσο και τα δικαιώµατα εκτέλεσης (14) στον ΕΟΧ ([10-20 %]* η Time
Warner και [10-20 %]* η Bertelsmann). Η επόµενη κατά σειρά δισκογραφική εταιρεία είναι η ΕΜΙ η οποία
διαθέτει [10-20 %]* των δικαιωµάτων εκτέλεσης και [15-25 %]* των δικαιωµάτων µηχανικής αναπαραγωγής, ακολουθούµενη από την Universal µε άνω του 10 % σε δικαιώµατα µηχανικής αναπαραγωγής
και σχεδόν 10 % σε δικαιώµατα εκτέλεσης, και τη Sony µε ποσοστό κάτω του 10 % και στις δύο
κατηγορίες δικαιωµάτων. Στην Ισπανία, τη Γερµανία, τις Κάτω Χώρες και την Ιταλία το συνολικό µερίδιο
αγοράς τους κυµαίνεται µεταξύ [25-35 %]* και [30-40 %]*. Στις σκανδιναβικές χώρες, την Ελλάδα και την
Πορτογαλία, συνολικό µερίδιο αγοράς τους κυµαίνεται µεταξύ [40-50 %]* και [50-60 %]* (15).

(47)

Μια επιχείρηση που ελέγχει µια τόσο µεγάλη µουσική δισκοθήκη θα µπορούσε να έχει µεγάλη δύναµη στην
αγορά, µε το να αρνείται να χορηγεί άδειες εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων της, ή να απειλεί ότι δεν θα το
πράξει, ή µε το να επιβάλλει υψηλές ή διακριτικές τιµές και άλλους µη δίκαιους εµπορικούς όρους στους
πελάτες που επιθυµούν να αποκτήσουν τα δικαιώµατα αυτά (όπως οι λιανικοί έµποροι του ∆ιαδικτύου που
προσφέρουν µεταφόρτωση και συνεχή ροή µουσικής).

(48)

Τα µέρη διαφωνούν µε το σκεπτικό αυτό το οποίο, κατά τη γνώµη τους, βασίζεται σε ουσιαστική
παρανόηση της σχέσης AOL/Bertelsmann. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι η συµφωνία µε τη Bertelsmann έχει
συναφθεί επί µη αποκλειστικής βάσης και έτσι δεν επιτρέπει στην AOL να ελέγχει το µουσικό σκέλος της
Bertelsmann.

(49)

Η Επιτροπή δεν συµµερίζεται την άποψη των µερών αλλά θεωρεί ότι, λόγω των χρηµατοοικονοµικών της
συµφερόντων στην AOL Europe και στην κοινή επιχείρηση στη Γαλλία, η Bertelsmann έχει οικονοµικό
κίνητρο να συνεργασθεί µε την AOL.

(14) Τα δικαιώµατα µηχανικής αναπαραγωγής είναι απαραίτητα για να επιτραπεί η αναπαραγωγή προστατευµένων µουσικών έργων
µε µηχανικά µέσα, όπως CD και MD από δισκογραφική εταιρεία. Τα δικαιώµατα εκτέλεσης είναι απαραίτητα για να
επιτραπεί η εκτέλεση ενώπιον κοινού προστατευµένων µουσικών έργων από εµπορικούς χρήστες όπως από την τηλεόραση, το
ραδιόφωνο, καλωδιακούς και δορυφορικούς σταθµούς, οργανωτές συναυλιών, δισκοθήκες, ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ. Και οι
δύο κατηγορίες δικαιωµάτων πρέπει να έχουν παραχωρηθεί προκειµένου να είναι δυνατή η εκµετάλλευση on-line µουσικών
έργων στο ∆ιαδίκτυο.
15
( ) Ένας εκδότης που ελέγχει τα εκδοτικά δικαιώµατα σε µια δεδοµένη χώρα του ΕΟΧ θα µπορούσε να ελέγχει την εκµετάλλευση on-line των αντίστοιχων µουσικών έργων, τουλάχιστον στη σχετική χώρα.
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(50)

Τα µέρη θεωρούν ότι η Επιτροπή δεν λαµβάνει υπόψη το ρόλο των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και
είσπραξης δικαιωµάτων. Κατά την άποψη των µερών, στις περισσότερες περιπτώσεις οι προαναφερόµενοι
οργανισµοί —και όχι οι δισκογραφικές εταιρείες— ελέγχουν τα δικαιώµατα που είναι αναγκαία για να
επιτραπεί η εκµετάλλευση της µουσικής τους στο ∆ιαδίκτυο, δεδοµένου ότι τα δικαιώµατα αυτά έχουν
παραχωρηθεί και βρίσκονται υπό τον έλεγχο των εν λόγω οργανισµών. Κατά συνέπεια, οι δισκογραφικές
εταιρείες δεν µπορούν να αποσύρουν τα ηλεκτρονικά δικαιώµατα έκδοσης από τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, διότι για να πράξουν αυτό θα πρέπει να αποσύρουν όλα τα δικαιώµατα που αφορούν ένα
έργο —καθώς επίσης να λάβουν τη σύµφωνη γνώµη του συνθέτη ο οποίος µε τη σειρά του θα πρέπει να
αποσύρει όλα τα δικαιώµατα από τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης— πράγµα που δεν είναι ούτε
πρακτικό ούτε προσοδοφόρο.

(51)

Η Επιτροπή ανακάλυψε ότι δεν είναι επί του παρόντος σαφές, στο µουσικό κόσµο, αν οι οργανισµοί
συλλογικής διαχείρισης και όχι οι δισκογραφικές εταιρείες ελέγχουν τα δικαιώµατα ηλεκτρονικής εκµετάλλευσης της µουσικής. Ακόµα και αν υποτεθεί ότι οι οργανισµοί συλλογής ελέγχουν τα δικαιώµατα αυτά,
δεν υπάρχουν νοµικοί φραγµοί που να εµποδίζουν τις δισκογραφικές εταιρείες να αποσύρουν ορισµένες
κατηγορίες δικαιωµάτων από τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης. Τούτο µπορεί να γίνει για καθεµία
από τις «κατηγορίες» ή «µορφές χρησιµοποίησης» που ορίζονται στις αποφάσεις GEMA Ι (16) και GEMA
ΙΙ (17). Αυτό σηµαίνει ότι είναι δυνατή η άρση ορισµένων δικαιωµάτων µηχανικής αναπαραγωγής ή/και
εκτέλεσης. Οι εφαρµοζόµενοι κανόνες δείχνουν ότι στα περισσότερα κράτη µέλη, εξαιρουµένων του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, µπορεί να χρειάζεται η άδεια του συγγραφέα ή του συνθέτη για να
είναι δυνατή η αφαίρεση των δικαιωµάτων από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. Ο συγγραφέας ή
συνθέτης µπορεί βέβαια να θεωρεί ότι η αφαίρεση ορισµένων δικαιωµάτων είναι προς το συµφέρον του.

(52)

Στο πλαίσιο του ψηφιακού ∆ιαδικτύου, η Επιτροπή ανακάλυψε ότι η άσκηση, εκ µέρους των κατεχόντων
δικαιώµατα, του αποκλειστικού δικαιώµατος να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν κάθε διάδοση στο κοινό
έργων που υπόκεινται σε συγγραφικά δικαιώµατα, µε καλωδιακά ή µη καλωδιακά µέσα, παρέχει τη
δυνατότητα σε έναν εκδότη που βρίσκεται σε ισχυρή θέση να αποκτά ακόµα µεγαλύτερη δύναµη στην
αγορά όσον αφορά την χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης των σχετικών έργων µε ψηφιακά µέσα σε σύγκριση
µε τον παραδοσιακό τοµέα έκδοσης µουσικών έργων.

(53)

Η AOL θα µπορούσε να ιδρύσει δική της εταιρεία για τη διανοµή µουσικής µέσω του ∆ιαδικτύου ή να
αγοράσει µια υπάρχουσα εταιρεία [...]*. Η έρευνα της αγοράς που πραγµατοποίησε η Επιτροπή δείχνει ότι,
δεδοµένου του όγκου µουσικού περιεχοµένου που ελέγχεται από τη νέα επιχείρηση και την ισχύ της AOL
στον τοµέα της διανοµής µέσω του ∆ιαδικτύου στις ΗΠΑ, οι ανταγωνιστικές µουσικές εταιρείες θα είναι
αναγκασµένες να ενωθούν µε την AOL. Η AOL είναι ο µεγαλύτερος ISP στον κόσµο και ο µεγαλύτερος,
κατά πολύ, ISP στις ΗΠΑ. Η AOL µπορεί να βασισθεί στις δύο υπηρεσίες της στιγµιαίας ανταλλαγής
µηνυµάτων (ICQ και Instant Messenger) οι οποίες µαζί, αντιστοιχούν σε περισσότερα από 130 εκατοµµύρια εγγεγραµµένους δυνητικούς χρήστες και πάνω από 34 εκατοµµύρια τακτικούς χρήστες. Επιπλέον, η
AOL είναι η πύλη µε περισσότερους επισκέπτες στις ΗΠΑ µε 59 εκατοµµύρια µοναδικούς επισκέπτες (18)
το Μάιο 2000 (19). Κανένας άλλος ISP δεν διαθέτει τόσο µεγάλο ηλεκτρονικό δίκτυο διανοµής. Εξάλλου,
λόγω του ελκυστικού περιεχοµένου της, η AOL µπορεί πιο εύκολα να κρατά την προσοχή των χρηστών για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (το φαινόµενο αυτό αναφέρεται γενικά ως «φαινόµενο προσκόλλησης»).

(54)

Οι δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες πωλούν διεθνή ποπ µουσική, η οποία έχει εξ ορισµού παγκόσµια
απήχηση, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη διανοµή των προϊόντων τους µέσω των καταστηµάτων on-line της
AOL προκειµένου να επιτύχουν τη µέγιστη διάθεση των προϊόντων τους. Η AOL θα µπορούσε να
χρησιµοποιήσει τη θέση της είτε εφαρµόζοντας µη ανταγωνιστικές τιµές για να µεταφέρει το περιεχόµενο
είτε περιορίζοντας την πρόσβαση στην ηλεκτρονική αγορά µουσικής µε το να ευνοεί την Time Warner και
την Bertelsmann και να υποβιβάζει την ποιότητα πρόσβασης για τους ανταγωνιστές προµηθευτές περιεχοµένου.

(55)

Επιπλέον, η έρευνα της Επιτροπής δείχνει ότι η επιχείρηση που θα προέκυπτε από τη συγχώνευση θα ήταν
σε θέση να υπαγορεύει τις τεχνικές προδιαγραφές (όσον αφορά την περιγραφή των σχετικών τεχνολογιών
και τον µηχανισµό αναπαραγωγής µουσικής) για τη διάθεση µουσικής µέσω του ∆ιαδικτύου. Πρέπει να
τονισθεί ότι, σύµφωνα µε το προ της συγχώνευσης έγγραφο της AOL που αναφέρεται στην αιτιολογική
σκέψη 53, ένας από τους στόχους της συγχώνευσης Time Warner/AOL είναι «[να εξασφαλισθεί η µαζική
υιοθέτηση προδιαγραφών διαβίβασης της ψηφιακής µεταφόρτωσης]*». Σύµφωνα µε το ίδιο έγγραφο, αυτή
η στρατηγική στον τοµέα της µουσικής µπορεί να συµπληρωθεί µε [πολιτική στρατηγικών κτήσεων]*.

(16) Απόφαση 71/224/ΕΟΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/26.760 — GEMA (EE L 134 της 20.6.1971, σ. 15).
(17) Απόφαση 72/268/ΕΟΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/26.760 — ΕΜΑ (ΕΕ L 166 της 24.7.1972, σ. 22).
(18) Μοναδικοί επισκέπτες σηµαίνει τον αριθµό διαφορετικών προσώπων που συνδέονται µε µια συγκεκριµένη ιστοθέση σε σχέση
µε το συνολικό αριθµό προβλεπόµενων προσώπων.
(19) Σύµφωνα µε τη Media Matrix.
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(56)

Το αποτέλεσµα αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί, σύµφωνα µε την έρευνα αγοράς που πραγµατοποίησε η
Επιτροπή, µε την ανάπτυξη ή απόκτηση µιας µη ανοικτής αποκλειστικής τεχνολογίας µορφοποίησης για
όλες τις ενέργειας µεταφόρτωσης και συνεχούς ροής µουσικών κοµµατιών της Time Warner. Με το να
κυκλοφορεί όλα τα µουσικά έργα της µε αποκλειστικούς κωδικούς ή µορφές, η νέα επιχείρηση θα
µπορούσε να εµποδίσει τη µεταφόρτωση ή τη συνεχή ροή του τεράστιου µουσικού περιεχοµένου της µέσω
ανταγωνιστικών τεχνολογιών. Λόγω της έκτασης των εκδοτικών δικαιωµάτων της Time Warner και της
Bertelsmann, την επιτυχία του καταλόγου τους, τεχνογνωσία της AOL στον τοµέα του ∆ιαδικτύου και την
τεράστια κοινότητά της στο ∆ιαδίκτυο, η νέα επιχείρηση θα είχε τη δυνατότητα να επιβάλει την δική της
τεχνολογία ή την δική της γλώσσα µορφοποίησης ως πρότυπο της βιοµηχανίας. Για παράδειγµα, µε το να
απειλεί ότι δεν θα χορηγήσει άδεια εκµετάλλευσης της τεχνολογίας της, η νέα επιχείρηση θα µπορούσε να
αναγκάσει τους κατασκευαστές µηχανισµών αναπαραγωγής µουσικής να µην υποστηρίζουν ανταγωνιστικές
τεχνολογίες. Οι ανταγωνιστικές δισκογραφικές εταιρείες που θα επιθυµούν να διαθέσουν την µουσική τους
ηλεκτρονικά θα έπρεπε να µορφοποιούν τη µουσική χρησιµοποιώντας την τεχνολογία της νέας επιχείρησης
η οποία, σαν αποτέλεσµα του ελέγχου που θα ασκεί επί της σχετικής τεχνολογίας, θα είναι σε θέση να
ελέγχει την µεταφόρτωση και τη συνεχή ροή µουσικής µέσω του ∆ιαδικτύου και να αυξάνει τις δαπάνες των
ανταγωνιστών µε το να χορηγεί άδειες εκµετάλλευσης σε υπερβολικά υψηλή τιµή.

(57)

Η νέα επιχείρηση θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιήσει την ισχυρή θέση που κατέχει η AOL στις ΗΠΑ
όσον αφορά τη διανοµή µέσω του ∆ιαδικτύου για να επιβάλει την αποκλειστική τεχνολογία της. Η νέα
επιχείρηση θα µπορούσε να δεχθεί να διανέµει προϊόντα ανταγωνιστικών εταιρειών (όπως διεθνείς δίσκους
ποπ µουσικής που πωλούνται παγκοσµίως) υπό τον όρο ότι οι εταιρείες αυτές υιοθετούν την τεχνολογία
της. Οι δισκογραφικές εταιρείες θα ήταν διατεθειµένες να πληρώσουν ακριβά προκειµένου να έχουν
πρόσβαση στην AOL.

(58)

Τα µέρη ισχυρίζονται ότι η νέα επιχείρηση δεν θα έχει ούτε την ισχύ ούτε και λόγους να εφαρµόσει
στρατηγική αποκλειστικής µορφοποίησης. Επιπλέον, δηλώνουν ότι στον τοµέα κυριαρχούν καθιερωµένοι,
ισχυροί ανταγωνιστές, όπως οι Microsoft, Intel, IBM Sony Fraunhofer Institut και ΑΤ&Τ Οποιαδήποτε
από τις επιχειρήσεις αυτές είναι σε θέση να προβάλει σθεναρή αντίσταση σε κάθε προσπάθεια εκ µέρους
µιας νέας επιχείρησης να επιβάλει µη ανοικτή αποκλειστική µορφή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το επιχείρηµα
αυτό πρέπει να απορριφθεί εφόσον κανένας από τους εν λόγω ανταγωνιστές, εξαιρουµένης της Sony,
χαρακτηρίζεται από κάθετη ολοκλήρωση και, ως εκ τούτου, ελέγχει εκδοτικά δικαιώµατα. Όσον αφορά την
Sony, το µέγεθος της µουσικής δισκοθήκης της ([1-10 %]* κατά µέσον όρο του συνόλου των εκδοτικών
δικαιωµάτων µουσικής) δεν µπορεί να συγκριθεί µε αυτό της νέας επιχείρησης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή
θεωρεί ότι η µουσική δισκοθήκη της Sony δεν είναι αρκετά µεγάλη ώστε να επιτρέπει στη Sony να
επιβάλλει στρατηγική µορφοποίησης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Sony έχει ήδη αναπτύξει µια µορφή
συµπίεσης αποκλειστικής εκµετάλλευσης («ATRAC»), η οποία δεν έχει καταστεί πρότυπο για τη βιοµηχανία
αλλά ανταγωνίζεται διάφορες άλλες µορφές.

(59)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η νέα επιχείρηση θα κατείχε δεσπόζουσα θέση στην ηλεκτρονική
αγορά µουσικής (on line).

Μηχανισµός αναπαραγωγής µουσικής

(60)

Από την έρευνα της αγοράς που πραγµατοποίησε η Επιτροπή συνάγεται ότι η επιχείρηση που θα προκύψει
από τη συγχώνευση, αντί να αναπτύξει τεχνολογία αποκλειστικής εκµετάλλευσης, θα µπορούσε να αποφασίσει να µορφοποιήσει την µουσική της Time Warner ώστε να είναι συµβατή µόνο µε το σύστηµα
αναπαραγωγής µουσικής Winamp, µε αποτέλεσµα το σύστηµα να καταστεί το µόνο που θα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την αναπαραγωγή της µουσικής της.

(61)

Η AOL έχει επίσης το δικαίωµα να µορφοποιήσει και τη µουσική της Bertelsmann ώστε να είναι συµβατή
µε το Winamp. Αναφέρθηκε ανωτέρω ότι η Bertelsmann έχει υποχρέωση, η οποία απορρέει από τη
σύµβαση, να εξασφαλίσει ότι η µουσική της έχει µορφή που να είναι συµβατή µε το Winamp. Εξάλλου,
βάσει της σύµβασης, η AOL µπορεί να αποφασίσει να «επαναµορφοποιήσει» το περιεχόµενο της Bertelsmann ώστε να γίνει συµβατό µε το σύστηµα της, µε έξοδα δικά της και της Bertelsmann, ανεξάρτητα από
το αν η πράξη αυτή είναι οικονοµικά συµφέρουσα για την τελευταία. Η Bertelsmann είναι υποχρεωµένη να
συνεργάζεται µε την AOL στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών.
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(62)

Το σύστηµα Winamp µπορεί να δεχθεί άλλες µορφές και τεχνολογίες (π.χ. ΜΡ3 ή WMA), µε τις οποίες οι
άλλες εταιρείες θέτουν σε κυκλοφορία τη µουσική τους (ή το µεγαλύτερο µέρος της). Σαν αποτέλεσµα του
γεγονότος αυτού, το Winamp θα µπορούσε να καταστεί το µόνο σύστηµα αναπαραγωγής µουσικής στον
κόσµο ικανό να αναπαράγει το σύνολο σχεδόν της µουσικής που διατίθεται στο ∆ιαδίκτυο. Οι άλλες
δισκογραφικές εταιρείες δεν θα είχαν κανένα λόγο να µορφοποιήσουν τη µουσική τους χρησιµοποιώντας
πρότυπα αποκλειστικής εκµετάλλευσης επειδή δεν διαθέτουν ούτε λογισµικό αναπαραγωγής µουσικής
(όπως το Winamp της AOL), ούτε και ηλεκτρονικό δίκτυο διανοµής µουσικής συγκρίσιµο µε αυτό της
AOL, και δεν έχουν τον ίδιο όγκο όσον αφορά τα µουσικά αρχεία. Με το να µην επιτρέπει την
εκµετάλλευση της τεχνολογίας της, η νέα επιχείρηση θα µπορούσε να επιβάλει το Winamp ως το δεσπόζον
σύστηµα αναπαραγωγής µουσικής, εφόσον κανένα άλλο σύστηµα δεν θα µπορεί να αποκωδικοποιήσει τη
µορφή αποκλειστικής εκµετάλλευσης της µουσικής της Time Warner και της Bertelsmann. Λόγω των
τεχνικών περιορισµών τους, τα ανταγωνιστικά συστήµατα αναπαραγωγής µουσικής δεν θα είναι σε θέση να
επηρεάσουν προς τα κάτω την τιµή του Winamp. Κατά συνέπεια, σαν αποτέλεσµα της πράξης, η νέα
επιχείρηση θα ελέγχει το δεσπόζον λογισµικό αναπαραγωγής µουσικής και θα µπορεί να το διαθέσει σε µη
ανταγωνιστικές τιµές.

(63)

Τα µέρη υποστηρίζουν ότι µια στρατηγική βασισµένη στην επαναµορφοποίηση της µουσικής ώστε να είναι
συµβατή µόνο µε το Winamp θα σήµαινε εµπορική καταστροφή. Ισχυρίζονται ότι, σύµφωνα µε πρόσφατα
στατιστικά στοιχεία, το Winamp χρησιµοποιείται µόνον από το [10-20 %]* των ακροατών µουσικής
online (τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα αναπαραγωγής µουσικής είναι το Real µε [70-80 %]*, το Microsoft Media Player µε [40-50 %]* και το QuickTime µε [20-30 %]*). Κατά συνέπεια, η διανοµή της
µουσικής σε µορφή συµβατή µόνο µε το σύστηµα Winamp θα ήταν αντίθετη προς τα εµπορικά
συµφέροντα της Time Warner και της Bertelsmann, εφόσον µε αυτόν τον τρόπο θα έφθαναν µόνο
[10-20 %]* όλων των ακροατών µουσικής online. Κατά την άποψη της Επιτροπής, το γεγονός ότι το
Winamp (το οποίο σύµφωνα µε την ιστοθέση της AOL είναι «ο ηγέτης της µουσικής στο ∆ιαδίκτυο») θα
έφθανε σήµερα µικρότερο αριθµό ακροατών σε σύγκριση µε ανταγωνιστικά συστήµατα είναι άνευ σηµασίας
αν ληφθεί υπόψη ότι η AOL µπορεί να επαναµορφοποιήσει τη µουσική της Time Warner και της
Bertelsmann. Τα συστήµατα αναπαραγωγής µουσικής µπορούν να µεταφορτωθούν εύκολα και δωρεάν σε
προσωπικό υπολογιστή, ο οποίος µπορεί να δεχθεί περισσότερα από ένα τέτοια συστήµατα. Το κλειδί της
επιτυχίας κάθε συστήµατος είναι προφανώς η ικανότητα να αναπαράγει το µεγαλύτερο δυνατό φάσµα
µουσικής. Στην προκειµένη περίπτωση, ο µουσικός κατάλογος που θα µορφοποιηθεί εκ νέου από την AOL
θα προσελκύσει τους ακροατές online στο Winamp και όχι το αντίθετο. Οι χρήστες του ∆ιαδικτύου που
θα επιθυµούν να µεταφορτώσουν, για παράδειγµα, ένα µουσικό κοµµάτι καλλιτέχνη της Time Warner θα
καλούνται συγχρόνως να µεταφορτώσουν το Winamp, το οποίο σύντοµα θα καταστεί το πιο διαδεδοµένο
σύστηµα στον κόσµο.

(64)

Τα µέρη παρατηρούν επίσης ότι το Winamp δεν περιέχει επί του παρόντος σηµαντική τεχνολογία
αποκλειστικής εκµετάλλευσης, αλλά όλα τα βασικά συνθετικά στοιχεία προέρχονται από µη ελεγχόµενα
τρίτα µέρη. Η απάντηση στο επιχείρηµα αυτό είναι ότι τίποτα δεν θα εµποδίσει τη νέα επιχείρηση να
αναπτύξει ή να παράσχει άδεια εκµετάλλευσης για µια τέτοια µορφή αποκλειστικής εκµετάλλευσης. Για
παράδειγµα, η AOL έχει ήδη συνάψει συµφωνία µε την Intertrust, βάσει της οποίας θα χρησιµοποιεί το
σύστηµα DRM της Intertrust. Η συµφωνία αυτή, η οποία καθιστά την Intertrust προτιµώµενο προµηθευτή
τεχνολογίας για την AOL, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη τεχνολογίας
αποκλειστικής εκµετάλλευσης.

(65)

Κατά συνέπεια, µπορεί να συναχθεί ότι η νέα επιχείρηση θα αποκτούσε δεσπόζουσα θέση στην αγορά για το
λογισµικό µουσικής.
Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης
Θέση της ΑΟL στις ΗΠΑ και επιχειρηµατικό της πρότυπο

(66)

Η AOL είναι χωρίς αµφιβολία ο µεγαλύτερος ISP στις ΗΠΑ και κατέχει, σύµφωνα µε τα µέρη, µερίδιο
[40-50 %]* της αγοράς [...]*.

(67)

Το πρότυπο ανάπτυξης της AOL στις ΗΠΑ βασίζεται (τουλάχιστον εν µέρει) στα µοναδικά χαρακτηριστικά
της AOL. H AOL προσφέρει µεγάλη ποσότητα εύχρηστου περιεχοµένου, αντί να αποτελεί απλώς πύλη που
επιτρέπει την πρόσβαση σε περιεχόµενο που βρίσκεται γενικά στο ∆ιαδίκτυο.

(68)

Ένα τµήµα του περιεχοµένου και των συναφών υπηρεσιών (όπως φόρουµ, περιοδικά, βάσεις δεδοµένων και
υπηρεσίες ενηµέρωσης) που προσφέρει η AOL είναι αποκλειστικής εκµετάλλευσης και είναι διαθέσιµο µόνο
σε συνδροµητές και όχι στο ευρύ κοινό του ∆ιαδικτύου (20).

(20) Βλέπε «The Internet-the rough guide 2000», του Angus J. Kennedy, σ. 41.

L 268/39

L 268/40

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(69)

Εξάλλου, το µέγεθος της AOL στις ΗΠΑ της επέτρεψε να αποκτήσει περιεχόµενο µε ευνοϊκούς όρους,
όπως αποδεικνύεται από τη συναλλαγή µε τη Bertelsmann. To περιεχόµενο και οι συναφείς υπηρεσίες της
AOL, σε συνδυασµό µε µια τεράστια βάση συνδροµητών, δηµιουργεί επιπτώσεις δικτύου οι οποίες
αφαιρούν από τον συνδροµητή κάθε κίνητρο να εγκαταλείψει την AOL. Οι νέοι χρήστες είναι επίσης
πρόθυµοι να γίνουν συνδροµητές της AOL για να µπορούν να επικοινωνούν και να συνοµιλούν µε τη
µεγάλη κοινότητα της στο ∆ιαδίκτυο. Όπως περιγράφεται παρακάτω, η επίπτωση δικτύου είναι αµφίδροµη:
περισσότεροι συνδροµητές συνεπάγονται µεγαλύτερο περιεχόµενο και αντιστρόφως.

(70)

Η υπηρεσία της AOL έχει επίσης χαρακτηρισθεί «περιφραγµένος κήπος» ή «κατάστηµα µιας στάσης», όπου
οι περισσότεροι χρήστες του ∆ιαδικτύου έχουν την εντύπωση ότι µπορούν να βρουν ό,τι επιθυµούν. Αυτό
φαίνεται να σηµαίνει ότι µεγάλος αριθµός υπηρεσιών και πολύ περιεχόµενο προσφέρονται στην ιστοσελίδα
της AOL. Η AOL έχει την αποκλειστική εκµετάλλευση µεγάλου µέρους των εν λόγω υπηρεσιών και
περιεχοµένου. Όταν ο χρήστης κλικάρει στις υπερσυνδέσεις αυτές εισέρχεται σε ένα αδιέξοδο από το οποίο
έχει πρόσβαση µόνο σε άλλες συνδεδεµένες υπηρεσίες και ένα ορισµένο βασικό εξωτερικό περιεχόµενο.
Ωστόσο, οι πελάτες της AOL µπορούν να οδηγηθούν µακριά από περιεχόµενο που ανταγωνίζεται πολύ
επιθετικά την εταιρεία αυτή. Η έκταση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου της AOL µπορούν να
οδηγήσουν σε αδράνεια των χρηστών, δεδοµένου ότι οι τελευταίοι θα µπορούσαν να ταυτίσουν την AOL
µε το ∆ιαδίκτυο και να µην αναζητήσουν ανταγωνιστικές ιστοθέσεις. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο
περιεχόµενο και περισσότερους χρήστες αποκτά η AOL, τόσο λιγότερους λόγους έχει ένας συνδροµητής
να εγκαταλείψει τον «περιφραγµένο κήπο» της AOL, και τόσο περισσότεροι λόγοι υπάρχουν για δυνητικούς
χρήστες του ∆ιαδικτύου να γίνουν συνδροµητές της AOL. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνει διάκριση
µεταξύ των παθητικών και ενεργητικών χρηστών του ∆ιαδικτύου. Οι πρώτοι είναι άπειροι χρήστες οι οποίοι
τείνουν να παραµένουν στην AOL, κλικάροντας στις υπερσυνδέσεις που παρέχει η AOL. Αντίθετα, οι
ενεργητικοί χρήστες του ∆ιαδικτύου είναι έµπειροι χρήστες οι οποίοι ψάχνουν για συγκεκριµένες πληροφορίες και είναι σε θέση να κινηθούν µόνοι τους στο ∆ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε µια παρουσίαση του Bob
Pitman, γενικού διευθυντή της AOL, υπάρχουν αποδείξεις ότι οι συνδροµητές της AOL αφιερώνουν
[σηµαντικό µέρος]* του χρόνου αναζήτησης στην AOL (προσκόλληση Αυτό δείχνει ότι το µεγαλύτερο
µέρος των πελατών της AOL είναι παθητικοί χρήστες.

(71)

Σύµφωνα µε την AOL, η Επιτροπή έχει παρανοήσει το επιχειρηµατικό πρότυπο της. Η AOL δεν θα
µπορούσε να αποτελεί «περιφραγµένο κήπο», δεδοµένου ότι θα έδινε στους συνδροµητές της online
απεριόριστη πρόσβαση στο περιεχόµενο της επιλογής τους µέσα στο ∆ιαδίκτυο, συµπεριλαµβανοµένων των
ανταγωνιστικών ιστοθέσεων και προϊόντων, καθώς και του περιεχοµένου που δεν έχει καµία απολύτως
σχέση µε την AOL. Η AOL υποστηρίζει ότι µια στρατηγική που περιορίζει την πρόσβαση των συνδροµητών της όσον αφορά το περιεχόµενο που δεν ανήκει στην AOL θα ήταν αυτοκαταστροφική διότι µε
αυτόν τον τρόπο η AOL θα έχανε πελατεία και τα αντίστοιχα έσοδα από διαφηµίσεις και δράσεις
προώθησης. Εξάλλου, από ορισµένες µελέτες που επισυνάπτονται στην απάντηση της AOL στη δήλωση των
αιτιάσεων της Επιτροπής προκύπτει ότι, όσον αφορά τη χρήση σχετικού «περιεχοµένου» (που σηµαίνει
χρήση on-line εξαιρουµένης της συζήτησης (chat) και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), οι χρήστες της
AOL αφιερώνουν [σηµαντικό µέρος]* του χρόνου τους εκτός της AOL.

(72)

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι µελέτες αυτές είναι παραπλανητικές εφόσον θεωρούν το χρόνο που
αφιερώνουν οι χρήστες σε ιστοθέσεις, εντός του δικτύου, οι οποίες δεν ανήκουν στην AOL, ως χρόνο εκτός
της AOL. Αυτό αντικρούεται από ένα εσωτερικό έγγραφο της AOL (η παρουσίαση του Bob Pitmann που
αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 70), σύµφωνα µε το οποίο το περιεχόµενο το οποίο επισκέπτονται οι
χρήστες στο εσωτερικό της AOL αποτελεί [σηµαντικό µέρος]* της χρήσης. Μόνο [ένα µικρότερο µέρος]*
επισκέπτεται το ∆ιαδίκτυο γενικότερα, γεγονός που —όπως πολλοί από σας γνωρίζουν— συνιστά τη
βασική διαφορά µεταξύ της AOL και µιας κανονικής υπηρεσίας ISP η οποία παρέχει απλώς πρόσβαση στο
∆ιαδίκτυο και συνεπάγεται σχεδόν 100 % χρήση γενικού περιεχοµένου του ∆ιαδικτύου.

(73)

Όσον αφορά τον «περιφραγµένο κήπο», η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι χρήστες της AOL
τείνουν να «ταξιδεύουν» στο ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιώντας τα µέσα πλοήγησης που παρουσιάζονται στις
σελίδες της AOL (όπως συνδέσεις µε ιστοθέσεις τρίτων µερών), αντί να χρησιµοποιούν συστήµατα
αναζήτησης ή να γράφουν τη διεύθυνση των ιστοθέσεων που αναζητούν. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιµο
να επαναλάβουµε ότι πέραν της βασικής σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο, η AOL συγκεντρώνει και ταξινοµεί
περιεχόµενο από το ∆ιαδίκτυο προς εξυπηρέτηση των πελατών της (οι υπηρεσίες αυτές είναι παρόµοιες µε
εκείνες που παρέχει ένας εκδότης ο οποίος συγκεντρώνει και ταξινοµεί έργα άλλων). Στο πλαίσιο της
εκδοτικής αυτής δραστηριότητας, η AOL πωλεί διαφηµίσεις και µισθώνει θέσεις πραγµατοποίησης αγορών
εντός του δικτύου της σε προµηθευτές περιεχοµένου. Οι συµβάσεις που συνάπτει η AOL περιέχουν
περιοριστικές ρήτρες που απαγορεύουν διαφήµιση ή συνδέσεις µε ιστοθέσεις εκτός του δικτύου της AOL ή
την πώληση προϊόντων που ανταγωνίζονται αυτά της AOL. Σαν αποτέλεσµα των περιορισµών αυτών, οι
χρήστες της AOL παραµένουν εντός του δικτύου AOL, ακόµα και αν έχουν την εντύπωση ότι κινούνται
ελεύθερα στο ∆ιαδίκτυο.
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Όσον αφορά την έλλειψη οικονοµικού κινήτρου που να ωθεί την AOL να έχει αποκλειστική συµπεριφορά,
η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα επιχειρήµατα των µερών αφορούν κυρίως την υπόθεση ότι η AOL αρνείται
κατηγορηµατικά να συµπεριλάβει περιεχόµενο ανταγωνιστικού τρίτου µέρους. Ωστόσο, η AOL δεν λαµβάνει υπόψη µια πιο ρεαλιστική υπόθεση βάσει της οποίας η AOL δέχεται να συµπεριλάβει περιεχόµενο µη
συνδεδεµένων εταιρειών αλλά υπό διακριτικούς όρους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κάθετη ολοκλήρωση του
περιεχοµένου της Time Warner µε τις υπηρεσίες της AOL στο ∆ιαδίκτυο θα µεταβάλουν τα κίνητρα της
AOL όσον αφορά την επιβολή εισφοράς πρόσβασης σε µη συνδεδεµένους προµηθευτές περιεχοµένου.
Μετά τη συγχώνευση, η AOL θα λαµβάνει υπόψη, κατά τις συναλλαγές της µε προµηθευτές περιεχοµένου
τρίτων µερών, την επίπτωση του ανταγωνισµού στην αποδοτικότητα της Time Warner. Κατά συνέπεια, η
AOL θα έχει λόγους να καταστήσει αυστηρότερους τους όρους των συναλλαγών και να αυξήσει την τιµή
πρόσβασης έτσι ώστε να προστατέψει την αποδοτικότητα της Time Warner και να αντισταθµίσει την
οφειλόµενη στον ανταγωνισµό µείωση των εσόδων της Time Warner.
Η θέση της AOL στην Ευρώπη

(75)

Στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεφωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, στην οποία ακόµα επικρατούν σε µεγάλο
βαθµό οι υπάρχουσες τηλεφωνικές εταιρείες που ελέγχουν τον τοπικό βρόχο, η AOL είναι ο µόνος ISP που
είναι παρών στα περισσότερα κράτη µέλη. Είναι ο δεύτερος κατά σειρά ISP στη Γαλλία, τη Γερµανία και το
Ηνωµένο Βασίλειο.

(76)

Σύµφωνα µε τα µέρη, η θέση της AOL και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών στην αγορά, µε βάση τον
αριθµό πελατών, σε τέσσερις κύριες αγορές, είναι η ακόλουθη:
α) στη Γαλλία, µε [10-20 %]* (AOL [10-20 %]* και CompuServe [κάτω του 10 %]*, η AOL είναι ο
δεύτερος µεγαλύτερος ISP µετά το Wanadoo, που ανήκει στην France Telecom, µε µερίδιο αγοράς
[30- 40 %]*·
β) στη Γερµανία, µε [10-20 %]* (AOL [10-20 %]* και CompuServe [κάτω του 10 %]*, η AOL είναι ο
δεύτερος µεγαλύτερος ISP µετά την T-Online, που ανήκει στην Deutsche Telecom, µε [50-60 %]*.
Πρέπει να τονισθεί ότι η θέση της AOL στην αγορά ενισχύεται από το γεγονός ότι ο εταίρος της, ήτοι η
Bertelsmann, που κατέχει 50 % της AOL Europe, ελέγχει από κοινού την Lycos Europe. To σύστηµα
Comundo, δηλαδή ο µε τηλεφωνική σύνδεση ISP της Lycos Europe, κατέχει µερίδιο της γερµανικής
αγοράς [κατώτερο του 10 %]*·
γ) στις κάτω Χώρες, η AOL (CompuServe) έχει µερίδιο [κατώτερο του 10 %]*, και αντιπροσωπεύει τον
όγδοο µεγαλύτερο ISP·
δ) όσον αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο, βλέπε αιτιολογική σκέψη 78 παρακάτω.

(77)

Η διείσδυση του ∆ιαδικτύου στην Ευρώπη είναι, κατά µέσον όρο, πολύ µικρότερη σε σχέση µε τις ΗΠΑ.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πρόσβαση και η χρήση του ∆ιαδικτύου στην Αµερική είναι πολύ
φθηνότερη από την Ευρώπη, όπου οι τοπικές κλήσεις συνήθως χρεώνονται βάσει µετρητή. Στις ΗΠΑ δεν
χρησιµοποιείται µετρητής για τις τοπικές κλήσεις και οι περισσότεροι ISP χρηµατοδοτούν τις δραστηριότητες τους µέσω κατ’ αποκοπήν συνδροµής από τους συνδροµητές, των εσόδων από διαφηµίσεις στο
∆ιαδίκτυο (που σηµαίνει έσοδα από την πώληση χώρου για διαφηµίσεις στις ιστοθέσεις τους) και
προµηθειών από το ηλεκτρονικό εµπόριο (ήτοι µέρος της τιµής ενός αντικειµένου που πωλείται σε
ιστοσελίδα η πρόσβαση στην οποία γίνεται µέσω υπερσυνδέσµου που βρίσκεται στην ιστοθέση του ISP).
Είναι πολύ πιθανό ότι ∆ιαδίκτυο στην Ευρώπη θα αναπτυχθεί µε συνεχώς µειούµενο κόστος πρόσβασης,
γεγονός που θα διευκολυνθεί από την εξοµάλυνση του τοπικού βρόχου στις τηλεπικοινωνίες, και την
προώθηση της πρόσβασης χωρίς µετρητή. Η εξοµάλυνση του τοπικού βρόχου επιτρέπει σε περισσότερους
ανταγωνιστές να ασκούν δραστηριότητες χωρίς να πρέπει να δηµιουργήσουν ανταγωνιστική υποδοµή
τοπικού βρόχου και να ανταγωνισθούν την υπάρχουσα εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Λόγω της µείωσης του
κόστους πρόσβασης, το περιεχόµενο θα πρέπει να καταστεί ο βασικός παράγων προσδιορισµού της
ανταγωνιστικότητας ενός ISP.
Θέση της AOL στο Ηνωµένο Βασίλειο

(78)

Αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει στη Γαλλία και τη Γερµανία, όπου οι δεσπόζοντες ISP καταβάλλουν εισφορά
στους ISP που ελέγχονται από τις υφιστάµενες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, η αγορά του ∆ιαδικτύου στο
Ηνωµένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται από την παρουσία ορισµένων ISP άνευ συνδροµής. Όσον αφορά τον
αριθµό πελατών, ο σηµαντικότερος ISP είναι ο Freeserve. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της
αγοράς (σε όρους ενεργών συνδροµητών) που δηµοσιεύθηκαν τον Ιουνίου 2000, οι κυριότεροι φορείς της
αγοράς είναι οι ακόλουθοι:
— Freeserve: [15-25 %]*,
— AOL: [15-25 %]* (AOL UK [λιγότερο από 10 %]*, Netscape On Line [λιγότερο από 10 %]* και
CompuServe [λιγότερο από 10 %]*),
— Line One: [λιγότερο από 10 %]*,
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— Virgin Net: [λιγότερο από 10 %]*,
— Breath Online: [λιγότερο από 10 %]*,
— BT Internet: [λιγότερο από 10 %]*.

(79)

Ωστόσο, η αξιολόγηση της θέσης στην αγορά ενός ISP µόνον µε αναφορά στον αριθµό συνδροµητών του
µπορεί να είναι παραπλανητική. Πολλοί περιστασιακοί χρήστες του ∆ιαδικτύου µπορούν να εγγράφονται σε
ISP άνευ συνδροµής και να τους χρησιµοποιούν πολύ σπάνια, µε αποτέλεσµα να µην επιφέρουν έσοδα από
διασυνδέσεις. Μια εναλλακτική µέθοδος εκτίµησης της θέσης ενός ISP στην αγορά θα ήταν µε βάση τα
έσοδα. Τα µέρη δεν µπόρεσαν να υπολογίσουν τα µερίδια αγοράς βάσει των εσόδων, επειδή οι περισσότεροι
ISP δεν είναι δηµόσιες επιχειρήσεις και δεν είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα τους.
Ωστόσο, αν τα µερίδια αγοράς υπολογίζονταν µε αυτόν τον τρόπο, το µερίδιο αγοράς της AOL θα ήταν
πολύ µεγαλύτερο από αυτό της Freeserve και το µεγαλύτερο, κατά πολύ, στο Ηνωµένο Βασίλειο. Τα έσοδα
της Freeserve από την τηλεφωνική πρόσβασηr στο ∆ιαδίκτυο (δηλαδή τα έσοδα από την διασύνδεση)
ανέρχονταν σε 9,6 εκατοµµύρια λίρες στερλίνες για την περίοδο 1999/2000, ενώ τα ακαθάριστα αντίστοιχα έσοδα της AOL ανέρχονταν σε [...]* λίρες στερλίνες (δηλαδή έσοδα από τη διασύνδεση και οι
συνδροµές), ενώ τα καθαρά έσοδα (δηλαδή το ποσό των συνδροµών µετά την αφαίρεση του κόστους του
δικτύου, ήτοι των ποσών που καταβάλλει η AOL στην τοπική εταιρεία τηλεπικοινωνιών) ανέρχονταν σε
[...]* λίρες στερλίνες. Κατά συνέπεια, τα έσοδα της AOL είναι [πολλές φορές]* υψηλότερα από της
Freeserve. Τα έσοδα της AOL είναι [υψηλότερα]* από το σύνολο των εσόδων στο ∆ιαδίκτυο των βασικών
ανταγωνιστών της (Freeserve, Line One και Virgin Net, που µαζί αντιστοιχούν στο [35-45 %]* των
συνδροµητών στο Ηνωµένο Βασίλειο). Αν τα µερίδια αγοράς υπολογίζονταν βάσει των εσόδων στο
∆ιαδίκτυο, η AOL θα θεωρείτο σίγουρα ο µεγαλύτερος προµηθευτής υπηρεσιών µε τηλεφωνική σύνδεση
στο ∆ιαδίκτυο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, αντίθετα µε τα όσα ισχυρίζονται τα µέρη, η
ανάλυση των µεριδίων αγοράς βάσει των εσόδων δεν είναι πρωτάκουστη. Στην απόφαση Telia/Telenor, η
Επιτροπή υπολόγισε τα µερίδια στην αγορά τηλεφωνικής σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο τόσο βάσει των εσόδων
όσο και το αριθµού συνδροµητών.

(80)

Με βάση τον αριθµό συνδροµητών, η AOL κατείχε στο παρελθόν το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς ύψους
[35-45 %]* (AOL UK [15-25 %]* και CompuServe [15-25 %]*) πριν από την είσοδο στην αγορά της
Preserve τον Σεπτέµβριο 1998. Η επιτυχία της Freeserve οφείλεται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση µε την
AOL, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (οι συνδροµητές πληρώνουν µόνο την τηλεφωνική
κλήση) και συνέβαλε στην µείωση του κόστους χρήσης του ∆ιαδικτύου. Ωστόσο, η Freeserve λειτουργεί
εδώ και µικρό διάστηµα και η οικονοµική της κατάσταση είναι δύσκολη. Στις 29 Απριλίου 2000, η
Freeserve είχε καθαρή ζηµία της τάξεως των 18,4 εκατοµµυρίων λιρών στερλινών και επιχειρησιακή ζηµία
26,4 εκατοµµύρια λίρες στερλίνες. Σύµφωνα µε πρόσφατες προβλέψεις, το 2001, οι ζηµίες πριν από την
αφαίρεση των φόρων της Freeserve θα ανέλθουν σε 61 εκατοµµύρια λίρες στερλίνες, σε σύγκριση µε
προηγούµενες προβλέψεις -27,4 εκατοµµύρια λίρες στερλίνες. Η δύσκολη χρηµατοοικονοµική κατάσταση
της Freeserve και τα άσχηµα αποτελέσµατα της οδηγούν σε αµφιβολίες σχετικά µε τη µελλοντική της
βιωσιµότητα και αξιοπιστία ως ανταγωνιστού πολύ µεγαλυτέρων, οικονοµικά ισχυρότερων πολυτοµεακών
εταιρειών, όπως η AOL. Οι οικονοµικοί αναλυτές έχουν γενικά αµφιβολίες ως προς την χρηστότητα ενός
επιχειρηµατικού προτύπου βασισµένου στη «δωρεάν» πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι οι άλλοι δύο προµηθευτές δωρεάν πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, LineOne και VirginNet,
πρόσφατα ακύρωσαν και καθυστέρησαν τις προσφορές τους που αφορούσαν την πρόσβαση (21). Κατά
συνέπεια, δεν µπορούµε να αποκλείσουµε ότι, τουλάχιστον στο Ηνωµένο Βασίλειο, το αµερικανικό πρότυπο
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µε συνδροµή θα υπερισχύσει στο µέλλον.

(81)

Σε ένα περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται από επί πληρωµή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, θα επιτύχουν οι ISP
που θα µπορούν να προσφέρουν ελκυστικό περιεχόµενο ώστε να δικαιολογούν το ποσό της συνδροµής
τους. Αυτό επιβεβαιώνεται σε έκθεση της Jupiter Communications η οποία αναφέρει ότι «η AOL
εξακολουθεί να είναι η “βασίλισσα” των πυλών και των ISP. Τα 30 λεπτά κατά µέσον όρο που οι
καταναλωτές αφιερώνουν στην AOL κάθε ηµέρα δικαιολογούνται πλήρως από το υψηλής ποιότητας
περιεχόµενο της και τις προσφορές της στο ηλεκτρονικό εµπόριο» (22). Αντίθετα µε τους ανταγωνιστές της
που δεν διαθέτουν περιεχόµενο αποκλειστικής εκµετάλλευσης, η AOL θα ήταν σε θέση να συνδυάσει το
τεράστιο µουσικό περιεχόµενο της Time Warner και της Bertelsmann µε την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και
υπηρεσίες αποκλειστικής εκµετάλλευσης και να παρέχει στους συνδροµητές της αποκλειστική ή προτιµησιακή πρόσβαση στο εν λόγω περιεχόµενο (οι συνδροµητές της AOL θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να
έχουν πρόσβαση στη µουσική της Time Warner πολλούς µήνες πριν από τους µη συνδροµητές TT/gAOL).

(21) Βλέπε «Setbacks cast doubts on “free” Net access του Chris Ayres, στους The Times της 20ής Ιουλίου 2000».
(22) Έκθεση της Jupiter Communication, «Competitive landscapes, UK market — Fourth Quarter 2000».
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(82)

Ο όγκος του περιεχοµένου αυτού σε συνδυασµό µε την ισχύ της AOL όσον αφορά τη διανοµή στο
∆ιαδίκτυο στις ΗΠΑ θα δράσει ως µαγνήτης και θα προσελκύσει ακόµα περισσότερο περιεχόµενο στο
«κατάστηµα on-line/βασική µονάδα» της AOL. Η µουσική αποτελεί µεγάλο πόλο έλξης και θα προσελκύσει
νέους συνδροµητές στην AOL. Στο πλαίσιο της ερευνάς της, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η µουσική είναι
ένα από τα πιο αγαπητά και περιζήτητα στοιχεία του περιεχοµένου του ∆ιαδικτύου.

(83)

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες προώθησης των υπηρεσιών που παρέχει η AOL µε τηλεφωνική σύνδεση
στο ∆ιαδίκτυο µέσω του περιεχοµένου της Time Warner. Για παράδειγµα, η AOL θα µπορούσε να
προσφέρει ελκυστικά πακέτα που να συνδυάζουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σε µουσική, χρησιµοποιώντας τη µουσική ως εργαλείο προώθησης ή προσέλκυσης (επί ζηµία) πελατών (π.χ., γίνετε συνδροµητές
στην AOL και θα έχετε µουσική από την Time Warner και τη Bertelsmann δωρεάν για ένα µήνα, ή γίνετε
συνδροµητές και θα µπορείτε να ακούσετε το νέο δίσκο ενός διάσηµου καλλιτέχνη που δεν έχει ακόµα
κυκλοφορήσει στο κοινό). Η µουσική µπορεί να διατεθεί εύκολα µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω συνδέσεων
στενής ζώνης, δεδοµένου ότι είναι ήδη ψηφιακό προϊόν, έχει χαµηλές ευρυζωνικές απαιτήσεις και το βασικό
της ακροατήριο είναι παρόµοιο µε αυτό των χρηστών του ∆ιαδικτύου. Η AOL µπορεί να χρησιµοποιήσει τη
µουσική on-line σαν µέσον για να προσελκύσει αρκετούς νέους συνδροµητές ώστε να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά τηλεφωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. Η AOL θα µπορούσε επίσης να προσαρµόσει τα CD των Time Warner και Bertelsmann ώστε να είναι συµβατά µε το λογισµικό της AOL,
ενθαρρύνοντας έτσι τους καταναλωτές να γίνουν συνδροµητές στην AOL ή να λάβουν την AOL δωρεάν.
Ως προς το θέµα αυτό, πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τη σύµβαση AOL/Bertelsmann, ένα από τα
µέσα προώθησης που µπορεί να χρησιµοποιήσει η Bertelsmann για να επιτύχει τους στόχους της ως προς
τους συνδροµητές (όπως αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 43) είναι να δίνει τη δυνατότητα στην AOL
να ενσωµατώνει το λογισµικό της στα CD, DVD και CD-ROM της Bertelsmann και να περιλαµβάνει
αυτοκόλλητα και έντυπα που να διαφηµίζουν αυτή την ολοκλήρωση του λογισµικού της AOL.

(84)

Τα µέρη ισχυρίζονται ότι το επιχειρηµατικό πρότυπο της AOL δεν θα µεταβληθεί µετά τη συγχώνευση µε
την Time Warner. Η AOL και η Time Warner δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να ακολουθήσουν στρατηγική
αποκλειστικής προώθησης ή διανοµής της µουσικής της Time Warner µέσω της AOL. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι τα έσοδα που προέρχονται από την προώθηση και διανοµή σε µεγάλη κλίµακα υπερβαίνουν κατά
πολύ οποιοδήποτε κέρδος µπορεί να υπάρξει από δυνατότητες αποκλειστικής εκµετάλλευσης. Οι απώλειες
που συνίστανται σε πωλήσεις οι οποίες δεν πραγµατοποιούνται όταν µόνον ένα τµήµα της µουσικής
διατίθεται προς πώληση —και η αξία σε διαφηµίσεις των πωλήσεων αυτών— δεν µπορούν να ανακτηθούν
ούτε και µε σηµαντική αύξηση των πωλήσεων του διαφηµιζόµενου περιεχοµένου. Όταν υπολογίζονται οι
απώλειες «θεατών» που οφείλονται στην µη προώθηση της πιο δηµοφιλούς µουσικής, τα κέρδη για το
συνδυασµό AOL/Time Warner είναι ακόµα µικρότερα από το µη αποκλειστικό πρότυπο [...]*. Το
αποτέλεσµα είναι ότι το τρέχον διαφηµιστικό πρότυπο της AOL (ήτοι ευρεία προώθηση και διανοµή)
αποφέρει µεγαλύτερα κέρδη από οποιοδήποτε ανταγωνιστικό πρότυπο αποκλειστικής διανοµής.

(85)

Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η ανάλυση της AOL βασίζεται σε στατική αντίληψη της αγοράς διανοµής
µουσικής, η οποία δεν λαµβάνει υπόψη τις συνέργιες και τις µεταβολές που θα προκαλέσει η συγχώνευση.
Για παράδειγµα, τα επιχειρήµατα των µερών δεν λαµβάνουν υπόψη ότι ο όγκος του µουσικού περιεχοµένου
στην ιστοθέση της AOL —Time Warner και Bertelsmann— θα προσελκύσει µουσική από άλλες
δισκογραφικές εταιρείες. Λόγω του ευρύτατου περιεχοµένου και του δικτύου διανοµής της, οι ανταγωνιστικές δισκογραφικές εταιρείες θα αισθάνονται υποχρεωµένες να ενωθούν µε την AOL, µε αποτέλεσµα να
έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσµα µουσικής. Εξάλλου, τα µέρη δεν λαµβάνουν υπόψη ότι η AOL, µε το να
προωθεί τη µουσική της Time Warner και της Bertelsmann κατ’ αποκλειστικότητα ή κατά προτίµηση
µέσω της AOL (δηλαδή, µε το να µην επιτρέπει πρόσβαση στο περιεχόµενο της ή να ζητά µη ανταγωνιστικές τιµές από τους άλλους ISP) θα προσελκύσει περισσότερους συνδροµητές στο ∆ιαδίκτυο και, κατ’
επέκταση, θα καταστήσει την AOL σηµαντικότερο φορέα σε σχέση µε τους ανταγωνιστικούς προµηθευτές
περιεχοµένου. Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ή µορφών
αποκλειστικής εκµετάλλευσης για διανοµή µουσικής µέσω του ∆ιαδικτύου θα ήταν αρκετή για να µεταβάλει το επιχειρηµατικό πρότυπο της AOL.

(86)

∆εν είναι απαραίτητο να συναχθεί κατά πόσον η πράξη θα οδηγούσε στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης
στην αγορά τηλεφωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο στο Ηνωµένο Βασίλειο δεδοµένου ότι η δυνατότητα
αυτή δεν υφίσταται σαν αποτέλεσµα των επιπτώσεων των µέτρων που έλαβαν τα µέρη στον τοµέα της
µουσικής.
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Ευρυζωνικό περιεχόµενο

Ταινίες και τηλεοπτικά προγράµµατα
(87)

Η κοινοποιηθείσα πράξη περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την κάθετη ολοκλήρωση του αρχείου ταινιών και
τηλεοπτικών προγραµµάτων της Time Warner µε το µερίδιο της AOL στο ∆ιαδίκτυο και τις υπηρεσίες της
διανοµής on-line.

(88)

Η νέα επιχείρηση θα είναι ο πρώτος κάθετα ολοκληρωµένος ευρυζωνικός προµηθευτής περιεχοµένου. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι µια επιχείρηση ικανή να συνδυάζει την ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µε
εκτεταµένο ελκυστικό ευρυζωνικό περιεχόµενο (και µουσική) θα διαθέτει σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι µη ολοκληρωµένων προµηθευτών περιεχοµένου ή εταιρειών ικανών να προσφέρουν λιγότερο
ευρύ περιεχόµενο.

(89)

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκφράσθηκαν ανησυχίες σχετικά µε τη δυνατότητα της AOL να
µεταφέρει τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στις ΗΠΑ στον ΕΟΧ. Η AOL είναι ο µεγαλύτερος ISP µε τη
µεγαλύτερη στον κόσµο κοινότητα στο ∆ιαδίκτυο. Είναι ο αναµφισβήτητος ηγέτης στις ΗΠΑ και ο µόνος
ISP που είναι παρών στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δύο υπηρεσίες στιγµιαίας ανταλλαγής
µηνυµάτων της AOL αποτελούν σηµαντικότατο µέσο διανοµής και δίκτυο περίπου 130 εκατοµµυρίων
δυνητικών χρηστών. Οι ΙΜ και ICQ θα µπορούσαν να επιτρέπουν σε περισσότερους του ενός χρήστες να
ακούν το ίδιο µουσικό αρχείο. Οι χρήστες της ΙΜ και της ICQ θα µπορούν να βλέπουν µια ταινία της Time
Warner και συγχρόνως να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά µε την ταινία. Στη συνέχεια, θα µπορούν να
δηµιουργούν χώρους συζήτησης και «fan clubs» και να προωθούν το περιεχόµενο αυτό µέσω της
συζήτησης. Οι κοινότητες ανταλλαγής µηνυµάτων θα µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την
προώθηση ειδικών προσφορών: για παράδειγµα, αν ο συνδροµητής στείλει µια ταινία Time Warner σε δέκα
χρήστες θα λαµβάνει έκπτωση για τη συνεχή ροή της επόµενης ταινίας. Εξάλλου, σαν αποτέλεσµα της
πράξης, η AOL θα έχει πρόσβαση στην ευρυζωνική καλωδιακή υποδοµή της Time Warner, ενός από τους
µεγαλύτερους καλωδιακούς χειριστές στις ΗΠΑ.

(90)

Λόγω της έκτασης, της τεράστιας βάσης πελατών και των κοινοτήτων άµεσης ανταλλαγής µηνυµάτων της,
η έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή έδειξε ότι τα τρίτα µέρη, και ιδίως οι εταιρείες διεθνούς ενηµέρωσης
και ψυχαγωγίας που διαθέτουν τα προϊόντα τους στην παγκόσµια αγορά, πρέπει να έχουν πρόσβαση στην
AOL στις ΗΠΑ προκειµένου να εξασφαλίσουν τη µέγιστη διανοµή του περιεχοµένου τους. Για να µην
υπάρχει καµία αµφιβολία ως προς το θέµα αυτό, τα µέρη συµφώνησαν ότι κατά τα τρία έτη που θα
ακολουθήσουν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της AOL µε την Time Warner, η AOL δεσµεύεται να
µην απαιτήσει, ως όρο για τη σύναψη συµφωνίας µεταφοράς περιεχοµένου για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
της στις ΗΠΑ, ότι ο προµηθευτής περιεχοµένου πρέπει να προβεί σε διακανονισµό σχετικά µε το
περιεχόµενο µε κανέναν συνδεδεµένο µε την AOLISP στον ΕΟΧ. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη δέσµευση
αυτή.

(91)

Όσον αφορά το περιεχόµενο της Time Warner, η Warner Brothers, ως µεγάλο κινηµατογραφικό στούντιο
του Χόλυγουντ, αποτελεί σηµαντικό προµηθευτή περιεχοµένου στην αγορά αυτή. Τα µερίδια αγοράς των
παραγωγών ταινιών εξαρτώνται από τον αριθµό επιτυχιών κατά τη διάρκεια ενός δεδοµένου έτους. Σε
όρους αξίας των ταινιών βάσει του αριθµού εισιτηρίων στην Ευρώπη, η Warner Brothers, θα κατέχει
µερίδιο αγοράς µεταξύ 10 και 20 % οποιοδήποτε έτος. Για παράδειγµα, το 1997 η Warner Brothers ήταν
το δεύτερο στούντιο κατά σειρά επιτυχίας µε µερίδιο αγοράς [10-20 %]*, ενώ το 1995 η Warner
Brothers ήταν το στούντιο µε τη µεγαλύτερη επιτυχία µε µερίδιο αγοράς [10-20 %]* (23). Η Time Warner
διαθέτει εκτεταµένο αρχείο τηλεοπτικών προγραµµάτων στην αγγλική γλώσσα και πολλές παγκόσµια
δηµοφιλείς σειρές (όπως «ER» και «Friends»). Ωστόσο, η Time Warner δεν αποτελεί τον µοναδικό ή
µεγαλύτερο προµηθευτή ευρυζωνικού περιεχοµένου στον ΕΟΧ. Το µερίδιο αγοράς της Time Warner όσον
αφορά την παραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων για προβολή είναι χαµηλότερο από [10 %]* σε κάθε
χώρα του ΕΟΧ.

(92)

Από τα ανωτέρω µπορεί να συναχθεί ότι ο συνδυασµός της Time Warner και της AOL δεν θα οδηγήσει
στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ευρυζωνικού περιεχοµένου στον ΕΟΧ.

(23) European Audiovisual Observatory Statistical Yearbook 1998, σ. 92.
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Ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο
(93)

Η τεράστια ιδιόκτητη συλλογή βίντεο και ταινιών της Time Warner (όπως το CNN και η ταινιοθήκη της
Warner Bros.) είναι ιδανική για διανοµή µε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας µέσω του ∆ιαδικτύου. Η νέα
επιχείρηση θα µπορούσε να θέσει το ευρυζωνικό περιεχόµενο της Time Warner στην εκκολαπτόµενη
ευρωπαϊκή αγορά πρόσβασης υψηλής ταχύτητας στο ∆ιαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, η AOL θα µπορούσε
να χρησιµοποιήσει το εν λόγω περιεχόµενο ως προϊόν για την προσέλκυση (επί ζηµία) πελατών ή/και να
συνδυάσει το περιεχόµενο του µε τις συνδροµές στην AOL. Ωστόσο, ούτε η AOL ούτε η Time Warner
διαθέτουν υποδοµή εκποµπής στην Ευρώπη, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία εδραιωµένων
καλωδιακών και τηλεφωνικών εταιρειών. Η Time Warner κατέχει µεγάλη καλωδιακή υποδοµή στις ΗΠΑ µε
περίπου 12,6 εκατοµµύρια συνδροµητές στο τέλος του 1999, αλλά δεν δείχνει ενδιαφέρον για κανένα
ευρωπαϊκό καλωδιακό σύστηµα.

(94)

∆εδοµένων των ανωτέρω, η Επιτροπή, µετά από εξέταση, θεωρεί ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη βάση για να
συναχθεί ότι η νέα επιχείρηση θα κυριαρχεί, στο προβλεπόµενο µέλλον, στην εκκολαπτόµενη ευρυζωνική
αγορά στον ΕΟΧ. Κατά συνέπεια, η συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε δεσπόζουσα θέση στον τοµέα αυτόν.
V. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ

(95)

Προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα ως προς τον ανταγωνισµό που εντόπισε η Επιτροπή, τα µέρη
υπέβαλαν δεσµεύσεις στις 20 Σεπτεµβρίου 2000. Τα προτεινόµενα µέτρα µπορούν να συνοψισθούν ως
εξής:
α) τα µέρη δηµιούργησαν µηχανισµό µέσω του οποίου η Bertelsmann θα εξέλθει προοδευτικά από το
κεφάλαιο της AOL Europe SA («AOL Europe») και, της AOL CompuServe France SAS («AOL
France»)·
β) µέχρι να ολοκληρωθεί η έξοδος αυτή, τα µέρη αποφάσισαν την εφαρµογή µέτρων που διασφαλίζουν την
µη άσκηση ελέγχου της Bertelsmann επί της AOL Europe ή της AOL France, και δεν επιφυλάσσει
στην AOL µεταχείριση µε όρους διαφορετικούς από εκείνους της αγοράς:
i) όσον αφορά την AOL Europe, η Bertelsmann έχει παραιτηθεί από όλα τα δικαιώµατα αρνησικυρίας, έγκρισης και αποδοχής που απορρέουν από τη σύµβαση· όσον αφορά την AOL France,
συµφώνησε να ασκήσει τα δικαιώµατα αυτά για λογαριασµό της AOL και µετά από υπόδειξή της·
ii) επίσης, η AOL υποχρέωσε την AOL Europe να παραχωρήσει µετοχές που αντιστοιχούν σε 1 % του
συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της AOL Europe σε επενδυτή ο οποίος δεν ελέγχεται από ή
συνδέεται µε τη Bertelsmann AG. Η πράξη αυτή µείωσε τα δικαιώµατα συµµετοχής και ψηφοφορίας της Bertelsmann AG σε επίπεδο κάτω του 50 %·
iii) η AOL δεσµεύεται ότι οι διευθυντές της AOL Europe, της AOL France και των άλλων συνδεδεµένων µε την AOL Europe εταιρειών δεν θα συνδεθούν µε τη Bertelsmann·
iv) η AOL Time Warner δεν θα προβεί σε καµία ενέργεια η οποία θα έχει σαν αποτέλεσµα να καταστεί
η µουσική της Bertelsmann διαθέσιµη on-line αποκλειστικά µέσω της AOL ή να µορφοποιηθεί σε
µορφή αποκλειστικής εκµετάλλευσης που µπορεί να αναπαραχθεί αποκλειστικά από µηχανισµό
αναπαραγωγής µουσικής της AOL·
v) η AOL Time Warner δεν θα ζητεί από τη Bertelsmann να προωθεί αποκλειστικά τις υπηρεσίες ISP
της AOL·
vi) η AOL θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι η Bertelsmann δεν ασκεί
επιχειρησιακό έλεγχο ή αρνητικό έλεγχο επί της AOL Europe ή της AOL France κατά την έννοια
του κοινοτικού κανονισµού περί συγκεντρώσεων·
γ) η AOL έχει δεσµευτεί να παραιτηθεί από ορισµένα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση
εµπορίας της µε την Bertelsmann:
i) η AOL δεν θα ασκήσει τα δικαιώµατα της που απορρέουν από τη σύµβαση εµπορίας σχετικά µε την
µορφοποίηση του µουσικού περιεχοµένου της Bertelsmann ώστε να είναι συµβατό µε το µηχανισµό
αναπαραγωγής ήχου και εικόνας της AOL κατά τρόπο που να προωθεί ή να ευνοεί µια µορφή η
οποία δεν διατίθεται σε τρίτους σε λογικούς εµπορικούς όρους·
ii) η AOL δεν θα εφαρµόσει καµία διάταξη της σύµβασης εµπορίας η οποία απαγορεύει στην
Bertelsmann να προωθεί ISP τρίτων µερών·
δ) θα διορισθεί ένας ανεξάρτητος ελεγκτής της τήρησης των δεσµεύσεων ώστε να εξασφαλίσει την τήρηση
εκ µέρους της AOL Time Warner των δεσµεύσεων που αφορούν την Bertelsmann έως ότου η
Bertelsmann εξέλθει από το κεφάλαιο της AOL Europe και της AOL CompuServe France.
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VI. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
(96)

Η Επιτροπή εξέτασε το σύστηµα που προτείνεται στην αιτιολογική σκέψη 95 στοιχείο α) και θεωρεί ότι
αυτό θα επιτρέψει να λυθούν οι διαρθρωτικοί δεσµοί µεταξύ της AOL και της Bertelsmann σε εύθετο
χρόνο. Τούτο θα εµποδίσει τη νέα επιχείρηση να έχει πρόσβαση στην σηµαντικότερη πηγή δικαιωµάτων
έκδοσης (24) —αναγκαίων για την εκµετάλλευση µουσικής on-line στο ∆ιαδίκτυο— και κατά συνέπεια θα
εµποδίσει τη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά µουσικής on-line music, µηχανισµών αναπαραγωγής µουσικής και τηλεφωνικής σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο. Τα προσωρινά µέτρα που προβλέπονται στα
στοιχεία β) και γ), καθώς και τα µέτρα ελέγχου, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι, πριν από τη έξοδο της
Bertelsmann από την AOL Europe και την AOL France, οι σχέσεις µεταξύ της Bertelsmann και της AOL
δεν θα είναι στενές.

(97)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τελική πρόταση των µερών σχετικά µε µέτρα επανόρθωσης
αποµακρύνει όλες τις ανησυχίες που είχε προκαλέσει η πράξη ως προς τον ανταγωνισµό εντός του ΕΟΧ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η συγκέντρωση βάσει της οποίας η America Online Inc. θα συγχωνευθεί µε την Time Warner Inc. κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 είναι, µε την επιφύλαξη
της πλήρους τήρησης της τελικής πρότασης δεσµεύσεων που υπέβαλαν τα µέρη και η οποία περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα, συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις:
America Online, Inc.
22000 AOL Way
20166-9323
USA
φαξ: 001-703-265-3992

Time Warner Inc.
75 Rockefeller Plaza Dulles, VA
New York, NY 10019
USA
φαξ: 001-212-586-9812

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής

(24) Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το µερίδιο αγοράς της Time Warner, όσον αφορά τόσο τα δικαιώµατα µηχανικής αναπαραγωγής όσο και τα δικαιώµατα εκτέλεσης, δεν υπερβαίνουν σε κανένα κράτος µέλος το [15-30 %].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆εσµεύσεις δυνάµει του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89

Όσον αφορά την συγκέντρωση µεταξύ της America Online, Inc. («AOL») και την Time Warner Inc. («Time Warner»), η AOL
και η Time Warner αναλαµβάνουν τις ακόλουθες δεσµεύσεις δυνάµει του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων και µε την επιφύλαξη ότι η Επιτροπή θεωρεί τη συγκέντρωση µεταξύ της AOL και της Time Warner
συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων:
1. Έκδοση µετοχών της AOL Europe ώστε να µειωθεί η συµµετοχή της Bertelsmann. Βάσει των δικαιωµάτων της AOL
που απορρέουν από τη σύµβαση µε την Bertelsmann AG («Bertelsmann») της 16ης Μαρτίου 2000, εντός τριών µηνών από
την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής και εκτός εάν η Bertelsmann πωλήσει τη συµµετοχή της στην AOL Europe, SA
(«AOL Europe»), η AOL θα υποχρεώσει την AOL Europe να παραχωρήσει µετοχές που αντιστοιχούν σε 1 % του συνολικού
µετοχικού κεφαλαίου της AOL Europe που έχει εκδοθεί και παραµένει µετά την έκδοση αυτή, σε επενδυτή ο οποίος δεν
βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή δεν είναι συνδεδεµένος µε την Bertelsmann AG.
2. Μεταβατικά µέτρα έως ότου η Bertelsmann εξέλθει από την AOL Europe και τη AOL CompuServe France. Με
την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης µε την Time Warner, η AOL και η Time Warner συµφωνούν ότι µέχρι να
εξέλθει η Bertelsmann AG από την AOL Europe και την AOL CompuServe France SAS, i) η AOL Time Warner δεν θα
προβεί σε καµία ενέργεια η οποία θα έχει σαν αποτέλεσµα να καταστεί η µουσική της Bertelsmann διαθέσιµη online
αποκλειστικά µέσω της AOL ή να µορφοποιηθεί σε µορφή αποκλειστικής εκµετάλλευσης που µπορεί να αναπαραχθεί
αποκλειστικά από µηχανισµό αναπαραγωγής µουσικής της AOL, ii) σε περίπτωση που η AOL επιθυµεί να διορίσει νέο γενικό
διευθυντή για την AOL Europe ή µια από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις της, ο διευθυντής αυτός δεν θα έχει σχέση µε την
Bertelsmann, iii) η AOL Time Warner δεν θα απαιτεί από την Bertelsmann να προωθεί αποκλειστικά τις υπηρεσίες ISP της
AOL και iv) η AOL θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι η Bertelsmann δεν ασκεί καθοριστική επιρροή
ή αρνητικό έλεγχο στην AOL Europe ή την AOL CompuServe France SAS κατά την έννοια του κοινοτικού κανονισµού περί
συγκεντρώσεων.
3. [Η AOL και η Bertelsmann έχουν δηµιουργήσει µηχανισµό µέσω του οποίου η Bertelsmann θα εξέλθει προοδευτικά από την AOL Europe και την γαλλική κοινή επιχείρηση AOL CompuServe.]*
4. Αλλαγές στην σύµβαση εµπορίας της Bertelsmann. Σύµφωνα µε τη σύµβαση διαδραστικών υπηρεσιών και εµπορίας
µεταξύ της AOL, της AOL Europe και της Bertelsmann της 16ης Μαρτίου 2000 «σύµβαση εµπορίας») και µετά την
ολοκλήρωση της συγχώνευσης µεταξύ της AOL και της Time Warner, η AOL αναλαµβάνει τις ακόλουθες δεσµεύσεις:
α) για να επιτρέψει στη Bertelsmann να προωθήσει τον ISP οποιουδήποτε τρίτου µέρους, µετά την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης µεταξύ της AOL και της Time Warner, η AOL θα ανακοινώσει στην Bertelsmann ότι δεν θα εφαρµόσει το
τµήµα Β.2.3 του παραρτήµατος Β της σύµβασης εµπορίας η οποία επί του παρόντος δεν επιτρέπει στην Bertelsmann να
προωθεί ISP τρίτων µερών αν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ως προς τους συνδροµητές οι οποίοι ορίζονται στο εν λόγω
τµήµα της σύµβασης·
β) η AOL θα ανακοινώσει στην Bertelsmann ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωµα που προβλέπεται στο τµήµα C.1 του
παραρτήµατος Β της σύµβασης εµπορίας, δηλαδή να µορφοποιήσει εκ νέου το περιεχόµενο της Bertelsmann ώστε να
καταστεί συµβατό µε το σύστηµα αναπαραγωγής πολυµέσων της AOL κατά τρόπο που να προωθεί ή να ευνοεί µια µορφή
η οποία δεν παραχωρείται µε άδεια σε τρίτους υπό δίκαιους και µη διακριτικούς όρους.
5. Ανεξάρτητος ελεγκτής της τήρησης των δεσµεύσεων. Το αργότερο δύο εβδοµάδες µετά την έγκριση εκ µέρους της
Επιτροπής της απόφασης που επιτρέπει τη συγχώνευση της AOL και της Time Warner merger, η AOL Time Warner θα
προτείνει τα ονόµατα τριών ανεξάρτητων και έµπειρων ατόµων και η Επιτροπή θα επιλέξει ένα από τα άτοµα αυτά για να
ασκήσει καθήκοντα ανεξάρτητου ελεγκτή της τήρησης των δεσµεύσεων. Η πρόταση θα αναφέρει και θα αιτιολογεί πλήρως την
ανεξαρτησία και την πείρα των υποψηφίων. Η Επιτροπή θα απορρίψει και τα τρία ονόµατα µόνον εφόσον κανένας από τους
υποψηφίους δεν διαθέτει την απαιτούµενη ανεξαρτησία και πείρα και, αν συµβεί αυτό, η Επιτροπή θα επιλέξει έναν ανεξάρτητο
και έµπειρο άτοµο ως ανεξάρτητο ελεγκτή της τήρησης των δεσµεύσεων. Η AOL Time Warner θα διορίσει τον ανεξάρτητο
ελεγκτή της τήρησης των δεσµεύσεων εντός πέντε εργάσιµων ηµερών µετά την έγκριση της Επιτροπής και θα υποβάλει
αντίγραφο της υπογεγραµµένης συµφωνίας µε τον ελεγκτή η οποία θα περιλαµβάνει γραπτή περιγραφή των καθηκόντων και
των αρµοδιοτήτων του.
α) Η συµφωνία θα περιγράφει τα καθήκοντα του ανεξάρτητου ελεγκτή της τήρησης των δεσµεύσεων, τους όρους αντικατάστασης και παύσης του, τις υποχρεώσεις ενηµέρωσης και την αµοιβή του. Τα καθήκοντα του ανεξάρτητου ελεγκτή θα
πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή. Τα µέρη θα τροποποιήσουν το σχέδιο εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή και θα
αλλάξουν τα καθήκοντα µετά από αιτιολογηµένη αίτηση της Επιτροπής ή του ανεξάρτητου ελεγκτή αν οι όροι δεν
επιτρέπουν στον ελεγκτή να ασκήσει σωστά τα καθήκοντά του τήρησης των προαναφερόµενων σηµείων 1, 2, 3 και 4
σχετικά µε τις δεσµεύσεις («δεσµεύσεις της Bertlesmann»).
β) Ο ανεξάρτητος ελεγκτής θα ασκεί καθήκοντα έως ότου η Bertlesmann εξέλθει από την AOL Europe και την AOL
Compuserve France SAS και θα εξασφαλίσει την τήρηση εκ µέρους της AOL Time Warner των δεσµεύσεων της
Bertlesmann.
γ) Ο ανεξάρτητος ελεγκτής θα λάβει όλα τα µέτρα που είναι ευλόγως απαραίτητα για να εξασφαλίσει την τήρηση των
δεσµεύσεων της Bertlesmann από την AOL Time Warner, και η AOL Time Warner θα λάβει όλα τα εύλογα µέτρα που
θα διατάξει ο ανεξάρτητος ελεγκτής τα οποία είναι αναγκαία για την τήρηση των δεσµεύσεων της Bertlesmann, εντός της
χρονικής περιόδου που αυτός ορίζει. Εξάλλου, η AOL Time Warner θα παράσχει στον ανεξάρτητο ελεγκτή κάθε βοήθεια
και πληροφορία που µπορεί εύλογα να ζητήσει.

L 268/47
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δ) Ο ανεξάρτητος ελεγκτής θα διαβιβάζει, κάθε έξι µήνες, γραπτές εκθέσεις στην αγγλική γλώσσα στην Επιτροπή σχετικά µε
την εκτέλεση των καθηκόντων του, αναφέροντας κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει τα
καθήκοντά του. Η AOL Time Warner θα λαµβάνει συγχρόνως µη εµπιστευτικό αντίγραφο των εκθέσεων αυτών. Ο
ανεξάρτητος ελεγκτής θα παρέχει, ανά πάσα στιγµή, στην Επιτροπή, µετά από αίτησή της, γραπτή ή προφορική έκθεση
σχετικά µε θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του. Η AOL Time Warner θα λαµβάνει συγχρόνως µη εµπιστευτικό
αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης.

9.10.2001

9.10.2001
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Οκτωβρίου 2001
για την τροποποίηση της κοινής θέσης 96/184/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε τις εξαγωγές όπλων στην πρώην
Γιουγκοσλαβία και της κοινής θέσης 98/240/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας
(2001/719/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 26 Φεβρουαρίου 1996, το Συµβούλιο υιοθέτησε την
κοινή θέση 96/184/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά µε τις εξαγωγές
όπλων στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία τροποποιήθηκε
από τις αποφάσεις 98/498/ΚΕΠΠΑ (2) και 99/481/
ΚΕΠΠΑ (3) και από την κοινή θέση 2000/722/ΚΕΠΠΑ (4).

(2)

Στις 10 Σεπτεµβρίου 2001, το Συµβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών ενέκρινε το ψήφισµα 1367(2001) για την
άρση της απαγόρευσης πώλησης ή παροχής όπλων στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, την οποία
είχε επιβάλει το ψήφισµα 1160(1998) του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί η κοινή θέση 96/184/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Εξυπακούεται ότι όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, τα κράτη
µέλη θα εφαρµόσουν αυστηρά τον κώδικα συµπεριφοράς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε εξαγωγές όπλων, που
θεσπίστηκε στις 8 Ιουνίου 1998,
Κατόπιν της προόδου που έχει σηµειώσει η Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας στην οδό της εδραίωσης
και του εκδηµοκρατισµού των πολιτικών της δοµών, η
επιβληθείσα, µε την κοινή θέση 98/240/ΚΕΠΠΑ, της 19ης
Μαρτίου 1998, σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (5), απαγόρευση της προµήθειας προς τη χώρα αυτή υλικού ικανού
να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς εσωτερικής καταστολής ή
τροµοκρατίας έχει καταστεί πλέον άνευ αντικειµένου.

(4)

Απαιτείται δράση της Κοινότητας για την υλοποίηση ορισµένων µέτρων,

(5)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

58 της 7.3.1996, σ. 1.
225 της 12.8.1998, σ. 1.
188 της 21.7.1999, σ. 3.
292 της 21.11.2000, σ. 1.
95 της 27.3.1998, σ. 1.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
Η κοινή θέση 96/184/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:
1. στο σηµείο 2 i), οι λέξεις «την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας» διαγράφονται·
2. το σηµείο 2 ii), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«ii) µε τηv επιφύλαξη των ψηφισµάτων 1021(1995) και
1244(1999) τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv, oι αιτήσεις αδειώv εξαγωγής πρoς τηv πρώηv Γιoυγκoσλαβική ∆ηµoκρατία της Μακεδovίας (FYROM), την
Κροατία και την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας θα εξετάζovται κατά περίπτωση.
Η παρoύσα διάταξη εγκρίvεται µε τηv προϋπόθεση ότι τα
κράτη µέλη θα εφαρµόσουν µε αυστηρότητα τον κώδικα
συµπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις
εξαγωγές όπλων, ο οποίος θεσπίστηκε στις 8 Ιουνίου 1998.
Θα λάβoυv επίσης υπόψη τoυς στόχoυς της πoλιτικής της
Ευρωπαϊκής Έvωσης στηv περιoχή, η oπoία βασικά απoβλέπει στηv εγκαθίδρυση της ειρήvης και της σταθερότητας
και περιλαµβάvει επίσης τηv αvάγκη ελέγχoυ και περιoρισµoύ τωv εξoπλισµώv στo κατώτερo δυvατό επίπεδo και
λήψης µέτρωv δηµιoυργίας κλίµατoς εµπιστoσύvης.»
Άρθρο 2
To άρθρο 2 της κοινής θέσης 98/240/ΚΕΠΠΑ καταργείται.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία υιοθέτησής της.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Λουξεµβούργο, 8 Οκτωβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. MICHEL
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1815/2001 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεµβρίου 2001, για την τροποποίηση
των παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής
διαδικασίας για τον καθορισµό των ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα ζωικής
προέλευσης
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(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 246 της 15ης Σεπτεµβρίου 2001)

Σελίδα 13 του παραρτήµατος, στοιχείο Α σηµείο 2.2.3:
αντί:

«∆ελταµεθρίνη

Κατάλοιπο δείκτης

∆ελταµεθρίνη

Ζωικά είδη

Ανώτατα όρια
καταλοίπων

Ιστοί-στόχοι

Βοοειδή

10
50
10
10
20

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Μύες
Λιπώδης ιστός
Ήπαρ
Νεφροί
Γάλα

Πρόβατα

10
50
10
10

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Μύες
Λιπώδης ιστός
Ήπαρ
Νεφροί

Άλλες διατάξεις

Να µην χρησιµοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο»

διάβαζε:
Φαρµακολογικώς ενεργός
ουσία

«∆ελταµεθρίνη

Κατάλοιπο δείκτης

∆ελταµεθρίνη

Ζωικά είδη

Ανώτατα όρια
καταλοίπων

Ιστοί-στόχοι

10
50
10
10
20

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Μύες
Λιπώδης ιστός
Ήπαρ
Νεφροί
Γάλα

Πρόβατα

10
50
10
10

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Μύες
Λιπώδης ιστός
Ήπαρ
Νεφροί

Άλλες διατάξεις

Να µην χρησιµοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο»

9.10.2001

Βοοειδή
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Φαρµακολογικώς ενεργός
ουσία

