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L 331/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2455/2001/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Νοεµβρίου 2001
για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητος στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων και
τροποποίησης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

όπως αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων
σχετικών διεθνών συµφωνιών, την επίτευξη συγκεντρώσεων
στο θαλάσσιο περιβάλλον οι οποίες για τις µεν φυσικώς
απαντώµενες ουσίες να πλησιάζουν το φυσικό βασικό επίπεδο, για τις δε συνθετικές που παράγονται από ανθρώπινες
δραστηριότητες να είναι σχεδόν µηδενικές. Εν όψει της
έγκρισης αυτών των µέτρων, πρέπει να θεσπιστεί, ως
παράρτηµα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ο κατάλογος των
ουσιών προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας. Ο κατάλογος καταρτίστηκε
λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 76/464/EΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Μαΐου
2001, για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της
Κοινότητας (4), και οι οδηγίες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιό
της, αντιπροσωπεύουν σήµερα το βασικό κοινοτικό εργαλείο
ελέγχου µεµονωµένων και διάχυτων απορρίψεων επικινδύνων ουσιών.

(2)

Οι κοινοτικοί έλεγχοι δυνάµει της οδηγίας 76/464/EΟΚ
έχουν αντικατασταθεί, εναρµονιστεί και περαιτέρω αναπτυχθεί µε την οδηγία 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για
την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
πολιτικής των υδάτων (5).

(3)

∆υνάµει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ πρέπει να θεσπισθούν, σε
κοινοτικό επίπεδο, ειδικά µέτρα κατά της ρύπανσης των
υδάτων από συγκεκριµένους ρύπους ή οµάδες ρύπων που
παρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού, περιλαµβανοµένων και των κινδύνων για
τα ύδατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πόσιµου
νερού. Τα µέτρα αυτά αφορούν την προοδευτική µείωση
και, για τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σηµείο 30, δεύτερη πρόταση της οδηγίας
2000/60/EΚ, την παύση ή τη σταδιακή κατάργηση απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών, εντός 20 ετών µετά την
έγκρισή τους σε κοινοτικό επίπεδο και µε απώτατο στόχο,

(1) ΕΕ C 177 Ε της 27.6.2000, σ. 74 και ΕΕ C 154 Ε της 29ης Μαΐου
2001, σ. 117.
(2) ΕΕ C 268 της 19.9.2000, σ. 11.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2001 (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001.
4
( ) ΕΕ L 129 της 18.5.1976, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/60/ΕΚ (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
(5) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

(4)

Όσον αφορά τις φυσικώς απαντώµενες ουσίες ή τις
δηµιουργούµενες διά φυσικών διαδικασιών, όπως, π.χ., το
κάδµιο, ο υδράργυρος και οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί πλήρως η σταδιακή
κατάργηση απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών. Κατά τη
σύνταξη των σχετικών επιµέρους οδηγιών, πρέπει να ληφθεί
δεόντως υπόψη αυτή η κατάσταση και τα µέτρα θα πρέπει
να αποσκοπούν στην παύση των εκποµπών, απορρίψεων και
διαρροών στο νερό των επικίνδυνων εκείνων ουσιών προτεραιότητας που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες.

(5)

Η οδηγία 2000/60/EΚ εισάγει, στο άρθρο 16 παράγραφος
2, επιστηµονικά τεκµηριωµένη µεθοδολογία επιλογής
ουσιών προτεραιότητας µε βάση τον σηµαντικό κίνδυνο που
συνεπάγονται για το υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού.

(6)

Η µεθοδολογία της οδηγίας 2000/60/EΚ, δίνει, ως ευκολότερη λύση, τη δυνατότητα εφαρµογής µιας απλοποιηµένης
διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων ακολουθώντας
επιστηµονικές αρχές και λαµβάνοντας ιδίως υπόψη:
— ενδείξεις σχετικά µε τους εγγενείς κινδύνους που παρουσιάζει δεδοµένη ουσία και, ειδικότερα, την οικοτοξικότητά της στο νερό και την τοξικότητά της στον
άνθρωπο µέσω της έκθεσής του στο υδάτινο περιβάλλον,
— ενδείξεις από παρακολούθηση της ευρύτερης περιβαλλοντικής µόλυνσης, και
— άλλους δοκιµασµένους παράγοντες οι οποίοι µπορεί να
αποκαλύψουν ευρύτερη περιβαλλοντική µόλυνση, όπως
η παραγωγή, οι όγκοι κατανάλωσης και η συνήθης
χρήση της υπόψη ουσίας.

L 331/2
(7)

(8)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Η Επιτροπή ανέπτυξε πάνω στη βάση αυτή ένα σύστηµα
συνδυασµένου καθορισµού προτεραιοτήτων µε βάση παρακολούθηση και προσοµοιώσεις (COMMPS), σε συνεργασία
µε εµπειρογνώµονες των ενδιαφεροµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένης της Επιστηµονικής Επιτροπής Τοξικότητας,
Οικοτοξικότητας και Περιβάλλοντος, των κρατών µελών,
των χωρών ΕΖΕΣ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκών επιχειρηµατικών ενώσεων, περιλαµβανοµένων και εκείνων που εκπροσωπούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Η Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει για τη συµµετοχή των
υποψηφίων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών στη
διαδικασία COMMPS και, κατά προτεραιότητα, των κρατών
το έδαφος των οποίων διασχίζεται από υδάτινες οδούς που
διασχίζουν επίσης το έδαφος κράτους µέλους ή εκβάλλουν
στο κράτος αυτό.

(9)

Μετά από επιλογή µε βάση τη διαδικασία (COMMPS) και
δηµόσιες και διαφανείς συζητήσεις µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη, καταρτίστηκε ένας πρώτος κατάλογος 33 ουσιών ή
οµάδων ουσιών προτεραιότητας.

(10)

Η ταχεία θέσπιση του καταλόγου αυτού είναι επιθυµητή
ώστε να γίνει δυνατή η έγκαιρη και συνεχής διενέργεια
κοινοτικών ελέγχων για τις επικίνδυνες ουσίες, δυνάµει της
στρατηγικής που προβλέπεται στο άρθρο 16 της οδηγίας
2000/60/EΚ, ιδίως στις προτάσεις περί ελέγχων, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 6, και στις προτάσεις για
τα ποιοτικά πρότυπα, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 7, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας αυτής.

(11)

Ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας που θεσπίζεται δυνάµει της παρούσας απόφασης θα αντικαταστήσει τον κατάλογο ουσιών που παρατίθεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, της 22ας Ιουνίου 1982, για τις
επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες µπορούν να συµπεριληφθούν
στον πίνακα Ι της οδηγίας 76/464/EΟΚ του Συµβουλίου (1).

(12)

(13)

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, ο προσδιορισµός των επικινδύνων ουσιών
προτεραιότητας απαιτεί να ληφθεί υπόψη η επιλογή ανησυχητικών ουσιών η οποία επιχειρήθηκε στην οικεία κοινοτική νοµοθεσία περί επικίνδυνων ουσιών ή στις οικείες διεθνείς συµφωνίες. Οι επικίνδυνες ουσίες χαρακτηρίζονται
στην ανωτέρω οδηγία ως «ουσίες ή οµάδες ουσιών που είναι
τοξικές, σταθερές και επιρρεπείς σε βιοσυσσώρευση, καθώς
και άλλες ουσίες ή οµάδες ουσιών που δηµιουργούν ανάλογο βαθµό ανησυχίας».
Οι σχετικές διεθνείς συµφωνίες περιλαµβάνουν µεταξύ
άλλων τη σύµβαση OSPAR για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, τη
σύµβαση HELCOM για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος στη Βαλτική Θάλασσα, τη σύµβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση,
τις συµβάσεις του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού
(ΙΜΟ), τη σύµβαση του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος
των Ηνωµένων Εθνών (UNEP) για τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους και το πρωτόκολλο της σύµβασης της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UN-

(1) ΕΕ C 176 της 14.7.1982, σ. 3.

15.12.2001

ECE) για την µεγάλης απόστασης διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση από ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους
(ΡΟΡ).
(14)

Η επιλογή των ουσιών προτεραιότητας και ο προσδιορισµός
των επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας που επιλέγονται για
τη διενέργεια ελέγχων εκποµπής, απόρριψης και διαρροής,
θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών και στην
τήρηση των κοινοτικών υποχρεώσεων που απορρέουν από
διεθνείς συµβάσεις για την προστασία των θαλασσίων
υδάτων, ιδίως δε στην εφαρµογή της στρατηγικής περί επικινδύνων ουσιών που θεσπίστηκε στη διυπουργική διάσκεψη
OSPAR 1998 στα πλαίσια της σύµβασης για την προστασία
του θαλασσίου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού, σύµφωνα µε την απόφαση 98/249/ΕΚ του Συµβουλίου (2).

(15)

Ο χαρακτηρισµός των «επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας»
στον πίνακα ουσιών προτεραιότητας πραγµατοποιείται λαµβανοµένων ιδιαιτέρως υπόψη των επικινδύνων ουσιών των
οποίων προβλέπεται η σταδιακή εξάλειψη ή η παύση των
απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών σε διεθνείς συµφωνίες.
Επικίνδυνες ουσίες η σταδιακή εξάλειψη των οποίων έχει
αποφασισθεί σε διεθνή φόρα, συµπεριλαµβανοµένων του
ΙΜΟ, της UNEP ή της UN-ECE. Επικίνδυνες ουσίες των
οποίων η παύση των απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών
έχει αποφασισθεί κατά προτεραιότητα στη σύµβαση
OSPAR, συµπεριλαµβανοµένων των επικινδύνων ουσιών που
προσδιορίζονται στον κατάλογο OSPAR DYNAMEC, Επιλογή Ι (3) ή Επιλογή ΙΙΙ (4). Επικίνδυνες ουσίες που δηµιουργούν «ισοδύναµο επίπεδο ανησυχιών» λόγω του ότι είναι
δυσαποδόµητες, τοξικές και βιοσυσσωρεύσιµες (∆ΤΒ), όπως
οι ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστηµα οι
οποίες αναγνωρίζονται στη στρατηγική OSPAR. Βαρέα
µέταλλα που περιλαµβάνονται στο πρωτόκολλο περί βαρέων
µετάλλων της σύµβασης UN-ECE για την µεγάλης ακτίνας
διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση, που έχουν επιλεγεί
για µέτρα προτεραιότητας βάσει των συµφωνιών OSPAR
1998 και OSPAR 2000, και τα οποία δηµιουργούν «ισοδύναµο επίπεδο ανησυχιών» µε τις ουσίες ∆ΤΒ.

(16)

Προκειµένου να καταστήσει αποτελεσµατικά τα µέτρα κατά
της ρύπανσης των υδάτων, η Επιτροπή οφείλει να προωθεί
τον συγχρονισµό των ερευνών και των πορισµάτων που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της σύµβασης OSPAR,
καθώς και στο πλαίσιο της διαδικασίας COMMPS.

(17)

Η διαδικασία COMMPS είναι ένα δυναµικό εργαλείο για τον
καθορισµό προτεραιοτήτων σε επικίνδυνες ουσίες, δυνάµενο
να υποστεί συνεχείς βελτιώσεις και εξελίξεις, µε στόχο την
αναθεώρηση και προσαρµογή του πρώτου καταλόγου
ουσιών προτεραιότητας το αργότερο 4 έτη µετά τη θέση σε
ισχύ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και εν συνεχεία τουλάχιστον
κάθε τέσσερα έτη. Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι κατά
την επόµενη διαδικασία επιλογής θα ληφθούν υπόψη όλες
οι εν δυνάµει ουσίες προτεραιότητας, επιβάλλεται να µην
αποκλείεται συστηµατικά καµία ουσία, να αξιοποιούνται οι
βέλτιστες διαθέσιµες γνώσεις, και να περιληφθούν στη διαδικασία επιλογής όλες οι χηµικές ουσίες και όλα τα ζιζανιοκτόνα στην αγορά της ΕΕ και όλες οι ουσίες που χαρακτηρίζονται από την OSPAR ως «επικίνδυνες».

(2) ΕΕ L 104 της 3.4.1998, σ. 1.
(3) Μη εγγενώς βιοαποδοµήσιµες και log Κow (octanol-water coefficient)
≥ 5 ή BCF (bioconcentration factor) ≥ 5 000 και οξεία υδατική τοξικότητα ≤ 0,1 mg/l ή έχουσες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές
για την αναπαραγωγή επιδράσεις για τα θηλαστικά.
4
( ) Μη εγγενώς βιοαποδοµήσιµες και log Κow ≥ 4 ή BCF ≥ 500 και οξεία
υδατική τοξικότητα ≤ 1 mg/l ή έχουσες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες
ή τοξικές για την αναπαραγωγή επιδράσεις για τα θηλαστικά.
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(19)

(20)

(21)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας COMMPS εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από το κατά πόσον είναι διαθέσιµα τα
απαιτούµενα δεδοµένα. Η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία για
τις χηµικές ουσίες διαπιστώθηκε ότι πάσχει από σοβαρή
έλλειψη δεδοµένων. Οι στόχοι της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
µπορούν να εκπληρωθούν πλήρως µόνον εάν εξασφαλισθεί η
πλήρης διαθεσιµότητα των απαιτουµένων δεδοµένων,
πράγµα που προϋποθέτει την αναθεώρηση της κοινοτικής
νοµοθεσίας για τις χηµικές ουσίες.
Η αναφορά στη διαδικασία COMMPS δεν αφαιρεί από την
Επιτροπή τη δυνατότητα να προσφεύγει σε τεχνικές αξιολόγησης του βλαβερού χαρακτήρα ορισµένων ουσιών, τεχνικές οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί ή και εφαρµοσθεί στο
πλαίσιο άλλων µέτρων κατά της ρύπανσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2000/
60/ΕΚ, οι µελλοντικές επανεξετάσεις του καταλόγου ουσιών
προτεραιότητας που διενεργούνται βάσει του άρθρου 16
παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής, θα να συµβάλλουν στην
εξάλειψη, µέχρι το 2020, των εκποµπών, απορρίψεων και
διαρροών όλων των επικινδύνων ουσιών, µε την προοδευτική
συµπλήρωση του καταλόγου αυτού µε περαιτέρω ουσίες.
Κατά την αναθεώρηση και προσαρµογή του καταλόγου
ουσιών προτεραιότητας, θα πρέπει να λαµβάνονται δεόντως
υπόψη, εκτός από την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας
COMMPS, τα πορίσµατα των επανεξετάσεων στο πλαίσιο
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93
του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες
ουσίες (2), και της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου
1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (3) και, ενδεχοµένως, περαιτέρω επιστηµονικά στοιχεία από την
αναθεώρηση ισχυουσών ή νέων οδηγιών, ιδίως στο πλαίσιο
της νοµοθεσίας για τις χηµικές ουσίες. Πρέπει να αποφεύγονται οι επικαλύψεις ελέγχων, δεδοµένου του υψηλού τους
κόστους. Κατά την προσαρµογή των καταλόγων, πρέπει να
είναι δυνατή η ταξινόµηση ουσιών τόσο σε χαµηλότερη όσο
και σε υψηλότερη κατηγορία,

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2001/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 29.12.2001,
σ. 61).
2
( ) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.
(3) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Θεσπίζεται ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας, συµπεριλαµβανοµένων των ουσιών που επισηµαίνονται ως επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφοι 2 και
3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ο κατάλογος, όπως περιλαµβάνεται
στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης, καθίσταται παράρτηµα Χ
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Άρθρο 2
Ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας της παρούσας απόφασης
αντικαθιστά τον κατάλογο ουσιών της ανακοίνωσης της Επιτροπής
της 22ας Ιουνίου 1982.
Άρθρο 3
Προκειµένου να ληφθούν µετά βεβαιότητας υπόψη όλες οι ουσίες
που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως ουσίες προτεραιότητας,
η Επιτροπή και τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία σχετικά µε την κάθε ουσία και τις συνέπειες που έχει η έκθεση σε
αυτήν, που χρειάζονται για την εφαρµογή της διαδικασίας
COMMPS, είναι διαθέσιµα.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την εποµένη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20 Νοεµβρίου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

A. NEYTS−UYTTEBROECK
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον τοµέα της πολιτικής υδάτων (*)

Αριθµός CAS (1)

Αριθµός ΕΕ (2)

Ουσία προτεραιότητας

Χαρακτηρισµός: επικίνδυνη
ουσία προτεραιότητας

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlor

(2)

120-12-7

204-371-1

Αθρακένιο

(X) (***)

(3)

1912-24-9

217-617-8

Ατραζίνη

(X) (***)

(4)

71-43-2

200-753-7

Βενζόλιο

(5)

n.a.

n.a.

Βρωµιούχοι διφαινυλαιθέρες (**)

X (****)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Κάδµιο και παράγωγα

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Χλωροαλκάνια C10-13 (**)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlorfenvinphos

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-∆ιχλωροαιθάνιο

(11)

75-09-2

200-838-9

∆ιχλωροµεθάνιο

(12)

117-81-7

204-211-0

Φθαλικό δι (2-αιθυλεξύλιο) (DEHP)

(X) (***)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

(X) (***)

(14)

115-29-7

204-079-4

Ενδοσουλφάνιο

(X) (***)

959-98-8

n.a.

(άλφα-ενδοσουλφάνιο)

(15)

206-44-0

205-912-4

Φλουορανθένιο (*****)

(16)

118-74-1

204-273-9

Εξαχλωροβενζόλιο

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Εξαχλωροβουταδιένιο

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

X

58-89-9

200-401-2

(Λινδάνιο, γ-ισοµερές)

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

(X) (***)

(20)

7439-92-1

231-100-4

Μόλυβδος και παράγωγα

(X) (***)

(21)

7439-97-6

231-106-7

Υδράργυρος και παράγωγα

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Ναφθαλένιο

(X) (***)

(23)

7440-02-0

231-111-4

Νικέλιο και παράγωγα

(X) (***)
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Αριθµός CAS (1)

(24)

Ουσία προτεραιότητας

Χαρακτηρισµός: επικίνδυνη
ουσία προτεραιότητας

25154-52-3

246-672-0

Εννεϋλοφαινόλες

104-40-5

203-199-4

(4-π-εννεϋλοφαινόλη)

1806-26-4

217-302-5

Οκτυλοφαινόλες

140-66-9

n.a.

(para-ter-οκτυλοφαινόλες)

(26)

608-93-5

210-172-5

Πενταχλωροβενζόλιο

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Πενταχλωροφαινόλη

(X) (***)

(28)

n.a.

n.a.

Πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες

X

50-32-8

200-028-5

(Βενζο (α) πυρένιο)

205-99-2

205-911-9

(Βενζο (b) φλουορανθένιο)

191-24-2

205-883-8

(Βενζο (g,h,i) περυλένιο)

207-08-9

205-916-6

(Βενζο (k) φλουορανθένιο)

193-39-5

205-893-2

(Ινδενο (1,2,3-cd) πυρένιο)

(29)

122-34-9

204-535-2

Σιµαζίνη

(X) (***)

(30)

688-73-3

211-704-4

Παράγωγα τριβουτυλτίνης

X

36643-28-4

n.a.

(Κατιόν τριβουτιλτίνης)

12002-48-1

234-413-4

(Τριχλωροβενζόλια)

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-Τριχλωροβενζόλιο)

(32)

67-66-3

200-663-8

Τριχλωροµεθάνιο (χλωροφόρµιο)

(33)

1582-09-8

216-428-8

Τριφθοραλίνη

(25)

(31)

(*)

Αριθµός ΕΕ (2)
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X

(X) (***)

(X) (***)

(X) (***)

Όπου έχουν επιλεγεί οµάδες ουσιών, τυπικοί µεµονωµένοι εκπρόσωποι καταγράφονται ως ενδεικτικές παράµετροι (σε παρενθέσεις και χωρίς αριθµό). Η διενέργεια ελέγχων θα
επικεντρωθεί στις συγκεκριµένες αυτές ουσίες, µε την επιφύλαξη ενσωµάτωσης και άλλων µεµονωµένων εκπροσώπων, ανάλογα µε την περίπτωση.
(**)
Οι οµάδες αυτές ουσιών κανονικά περιλαµβάνουν σηµαντικό αριθµό µεµονωµένων ενώσεων. Επί του παρόντος, δεν µπορούν να δοθούν οι κατάλληλες ενδεικτικές παράµετροι.
(***) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε επανεξέταση για τον χαρακτηρισµό της ως πιθανής “επικίνδυνης ουσίας προτεραιότητας”. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την τελική της κατάταξη 12 µήνες το αργότερο µετά τη θέσπιση του παρόντος καταλόγου. Η επανεξέταση αυτή δεν επηρεάζει το
χρονοδιάγραµµα για την υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής για την εφαρµογή των ελέγχων που ορίζει το άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
(****) Μόνο ο πενταβρωµοδιφαινυλαιθέρας (αριθµός CAS 32534-81-9).
(*****) Το φθορανθένιο περιλαµβάνεται στον κατάλογο ως ουσία ενδεικτική άλλων περισσότερο επικίνδυνων πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων.
(1)
CAS: Chemical Abstract Services.
(2)
Αριθµός ΕΕ: δηλαδή Ευρωπαϊκός κατάλογος χηµικών ουσιών του εµπορίου (EINECS) ή Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιηµένων Χηµικών Ουσιών (ELINCS).»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2456/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 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 15 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 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 14ης ∆εκεµβρίου 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
204
212
999
052
628
999
052
204
999
052
204
388
508
528
999
052
204
999

77,1
82,8
110,1
90,0
140,3
207,8
174,1
152,4
163,1
157,8
52,9
60,4
15,5
30,4
31,0
38,0
52,5
61,0
56,8

052
204
464
999
052
388
600
999
060
400
404
720
999
052
064
400
720
999

59,9
33,2
141,8
78,3
56,9
58,7
58,7
58,1
38,5
93,4
89,9
125,4
86,8
99,6
69,0
102,7
131,1
100,6

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2457/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό του ποσού της µείωσης που εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής
σόργου στην Ισπανία
σταση των διεθνών τιµών του σόργου και των τιµών των
σιτηρών στην ισπανική αγορά, αυτό το ποσό µείσης µπορεί
να καθοριστεί εις τρόπον ώστε να καταργεί το δασµό εισαγωγής που ισχύει έως το τέλος της περιόδου εισαγωγής
που προβλέπεται στη συµφωνία επί της γεωργίας και για
ανώτατη ολική ποσότητα 250 000 τόνων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(5)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, για κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Βάσει της συµφωνίας επί της γεωργίας που συνήφθη στο
πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
γύρου της Ουρουγουάης, η Κοινότητα δεσµεύτηκε να εισάγει στην Ισπανία ορισµένη ποσότητα σόργου.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1839/95 της Επιτροπής, της 26ης
Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής
των δασµολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβοσίτου και σόργου στην Ισπανία και αραβοσίτου στην Πορτογαλία (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (4), περιλαµβάνει τις διατάξεις που
ρυθµίζουν τη διαχείριση των εισαγωγών αυτών.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συµβουλίου, της
20ής Ιουλίου 1998, για το καθεστώς των γεωργικών
προϊόντων και των προϊόντων µεταποίησης γεωργικών
προϊόντων καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής
και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 (5), προβλέπει κυρίως µείωση
κατά 60 % του δασµού που εφαρµόζεται κατά την εισαγωγή
σόργου µέχρις εξαντλήσεως ανωτάτου ορίου 100 000
τόνων κατά ηµερολογιακό έτος και κατά 50 % πέραν του
ανωτάτου αυτού ορίου. Ενδείκνυται να αποφευχθεί σώρευση
των µειώσεων βάσει των διαφόρων καθεστώτων.

(3)

Το ποσό της µείωσης που εφαρµόζεται στον εισαγωγικό
δασµό σόργου στην Ισπανία πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο
που να επιτρέπει, αφενός µεν την εισαγωγή των ποσοτήτων
που προβλέπονται από τη συµφωνία επί της γεωργίας και
αφετέρου να αποφευχθούν στρεβλώσεις της ισπανικής αγοράς των σιτηρών. Λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα κατά-

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
193
177
256
215

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
28.7.1995, σ. 4.
10.10.2000, σ. 13.
1.8.1998, σ. 12.

Άρθρο 1
Η µείωση κατά την εισαγωγή σόργου στην Ισπανία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95, ισούται µε
τον εισαγωγικό δασµό που ισχύει κατά τη δήλωση της θέσης σε
ελεύθερη κυκλοφορία για συνολική ποσότητα 250 000 τόνων σόργου, εφόσον η δήλωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία έχει γίνει
πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2001.

Άρθρο 2
Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών εισαγωγής σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό γίνονται αποδεκτές έως την ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 και, οπωσδήποτε, έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ποσοτήτων για τις
οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικού εισαγωγής για µία
ηµέρα υπερβαίνει τη διαθέσιµη ποσότητα κατά την ηµέρα αυτή, η
αρµόδια ισπανική αρχή κατά την έκδοση των πιστοποιητικών εφαρµόζει συντελεστή µειώσεως, στις ποσότητες για τις οποίες έχουν
υποβληθεί αιτήσεις.
Η αρµόδια ισπανική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή για τις αιτήσεις
πιστοποιητικού εισαγωγής βάσει του παρόντος κανονισµού που
έγιναν κάθε µέρα και για τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν κάθε
µέρα βάσει του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2458/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 327/98 για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης
ορισµένων δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού
συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 327/98
και να αντικατασταθεί το παράρτηµα III.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συµβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 1996, περί εφαρµογής των παραχωρήσεων του καταλόγου
CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγµατεύσεων του άρθρου
XXIV παράγραφος 6 της ΓΣ∆Ε (1), και ιδίως το άρθρο 1,
την απόφαση 96/317/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996,
σχετικά µε την ολοκλήρωση των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων µε την Ταϊλάνδη στο πλαίσιο του άρθρου XXIII της ΓΣ∆Ε (2),
και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 327/98 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 8, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— το αργότερο εντός δύο εργάσιµων ηµερών µετά από την
έκδοσή τους, τις ποσότητες κατανεµηµένες ανά κωδικούς
ΣΟ µε οκτώ ψηφία και ανά χώρα καταγωγής για τις οποίες
εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, µε την ηµεροµηνία
έκδοσης, τον αριθµό του πιστοποιητικού εξαγωγής, τον
αριθµό του εκδιδοµένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και
το όνοµα και τη διεύθυνση του δικαιούχου του πιστοποιητικού.»

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 327/98 της Επιτροπής, της 10ης
Φεβρουαρίου 1998, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής
ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 648/98 (4), περιλαµβάνει, στο
παράρτηµα Ι, το πιστοποιητικό εξαγωγής της Ταϊλάνδης και,
στο παράρτηµα III, υπόδειγµα των ανακοινώσεων των
κρατών µελών προς την Επιτροπή.

(2)

Επειδή η Ταϊλάνδη τροποποίησε το πιστοποιητικό εξαγωγής,
θα πρέπει να αντικατασταθεί το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 327/98.

2. Τα παραρτήµατα Ι και III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 327/98
αντικαθίστανται από τα κείµενα που εµφαίνονται στα παραρτήµατα Ι και II του παρόντος κανονισµού.

(3)

Από την πείρα που αποκτήθηκε στη διαχείριση των
ποσοστώσεων αυτών απεδείχθη το πλεονέκτηµα να προστεθεί ο αριθµός των πιστοποιητικών εξαγωγής στις ανακοινώσεις των κρατών µελών προς την Επιτροπή. Πρέπει,

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

146 της 20.6.1996, σ. 1.
122 της 22.5.1996, σ. 15.
37 της 11.2.1998, σ. 5.
88 της 24.3.1998, σ. 3.
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Ρύζι — Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 327/98
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2459/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 28/97 και την κατάρτιση προβλέψεων εφοδιασµού µε
ορισµένα φυτικά έλαια (εκτός του ελαιολάδου) που προορίζονται για τη βιοµηχανία µεταποίησης στα
γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα
το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
28/97 και να επιτραπεί, για το µήνα αυτό και µόνο, η
υποβολή των αιτήσεων πιστοποιητικών στο διάστηµα των
πέντε εργάσιµων ηµερών που ακολουθεί την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού, και να καθορισθεί ως προθεσµία
για την έκδοση των πιστοποιητικών το διάστηµα των δέκα
εργάσιµων ηµερών που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, για ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των υπερπόντιων γαλλικών διαµερισµάτων, και για
την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ.
3763/91 (Poseidom) (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 28/97 της Επιτροπής, της 9ης
Ιανουαρίου 1997, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των
ειδικών µέτρων εφοδιασµού των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων µε ορισµένα φυτικά έλαια που προορίζονται για
τη βιοµηχανία µεταποίησης και την κατάρτιση προβλέψεων
εφοδιασµού (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 127/2001 (3), κατάρτισε προβλέψεις
εφοδιασµού γι’ αυτά τα προϊόντα για το έτος 2001.
Οι προβλέψεις εφοδιασµού για το έτος 2001 µε φυτικά
έλαια (εκτός του ελαιολάδου) προβλέπουν ποσότητα 8 908
τόνων για το διαµέρισµα της Ρεϊνιόν. Από την εξέταση των
στοιχείων που παρασχέθηκαν από τις γαλλικές αρχές, µπορεί
να προβλέψει ότι η ποσότητα αυτή δεν θα επαρκέσει για την
κάλυψη των αναγκών της βιοµηχανίας µεταποίησης της Ρεϊνιόν. Πρέπει, λοιπόν, η εν λόγω ποσότητα να αυξηθεί µέχρι
τους 10 522 τόνους. Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 28/97.
Ο παρών κανονισµός θα τεθεί σε ισχύ µετά τη λήξη της
προθεσµίας του τάσσεται για την υποβολή των αιτήσεων
πιστοποιητικών κατά το ∆εκέµβριο 2001. Προκειµένου να
αποφευχθεί διακοπή του εφοδιασµού των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 28/97 αντικαθίσταται
από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 28/97, κατά το ∆εκέµβριο του 2001, οι αιτήσεις πιστοποιητικών υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή εντός πέντε εργασίµων
ηµερών µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 28/97, κατά τον ∆εκέµβριο του 2001, τα πιστοποιητικά
εκδίδονται εντός δέκα εργάσιµων ηµερών µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.
(2) ΕΕ L 6 της 10.1.1997, σ. 15.
(3) ΕΕ L 22 της 24.1.2001, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προβλέψεις εφοδιασµού των υπερπόντιων γαλλικών διαµερισµάτων µε φυτικά έλαια (εκτός του ελαιολάδου) που
προορίζονται για τη βιοµηχανία µεταποίησης και υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1507 έως 1516 (εκτός 1509 και
1510) για το έτος 2001
Ποσότητα
(σε τόνους)

∆ιαµέρισµα

Γουιάνα

311

Μαρτινίκα

1 549

Ρεϊνιόν

10 522

Γουαδελούπη

232
Σύνολο

12 614»
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L 331/15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2460/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για την έναρξη διαρκούς διαγωνισµού για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο γαλλικός οργανισµός
παρέµβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

δηµοπρασία για την εξαγωγή κριθής που βρίσκεται στην κατοχή
του.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 300 000 τόνων
κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τον Καναδά και το Μεξικό.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες είναι
αποθηκευµένοι οι 300 000 τόνοι κριθής.

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.

1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η τιµή που πρέπει να καταβάλλεται για
την εξαγωγή είναι αυτή που αναφέρεται στην προσφορά.

(2)

Στην παρούσα κατάσταση της αγοράς, πρέπει να ανοίξει
διαρκής διαγωνισµός για την εξαγωγή 300 000 τόνων
κριθής που κατέχει γαλλικός οργανισµός παρέµβασης.

2.
Για τις εξαγωγές που πραγµατοποιούνται βάσει του παρόντος
κανονισµού, δεν εφαρµόζεται καµία επιστροφή ή φόρος στην
εξαγωγή, ούτε µηνιαία προσαύξηση.

(3)

Οι ειδικές λεπτοµέρειες πρέπει να καθοριστούν προκειµένου
να εξασφαλιστεί ο κανονικός ρυθµός των εργασιών και των
ελέγχων τους. Για το σκοπό αυτό, σκόπιµο είναι να προβλεφθεί ένα σύστηµα εγγυήσεων που εξασφαλίζει την τήρηση
των επιδιωκόµενων στόχων, αποφεύγοντας τα υπερβολικά
βάρη για τους συναλλασσόµενους. Πρέπει, κατά συνέπεια,
να θεσπιστεί παρέκκλιση από ορισµένους κανόνες, κυρίως
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93.

3.
Το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2131/93 δεν εφαρµόζεται.

(1)

Στην περίπτωση που η ανάληψη της κριθής έχει καθυστερήσει κατά περισσότερο από πέντε ηµέρες, ή που η αποδέσµευση µιας από τις απαιτούµενες εγγυήσεις αναβάλλεται
λόγω γεγονότων που καταλογίζονται στον οργανισµό
παρέµβασης, το σχετικό κράτος µέλος θα πρέπει να καταβάλει αποζηµιώσεις.

(4)

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

(5)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 3

Άρθρο 4
1.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής έχουν ισχύ από την ηµεροµηνία
έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 ως το τέλος του τέταρτου µήνα από την
ηµεροµηνία αυτή.
2.
Οι προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού δεν µπορούν να συνοδεύονται από αιτήσεις για την
έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 49 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (5).
Άρθρο 5
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η προθεσµία για την υποβολή προσφορών για τον πρώτο µερικό διαγωνισµό λήγει στις 20 ∆εκεµβρίου 2001, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).

Άρθρο 1

2.
Η προθεσµία υποβολής προσφορών για τον επόµενο µερικό
διαγωνισµό λήγει κάθε Πέµπτη, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ο
γαλλικός οργανισµός παρέµβασης προβαίνει, υπό τους όρους που
καθορίζονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, σε διαρκή

3.
Η προθεσµία για τον τελευταίο µερικό διαγωνισµό λήγει στις
30 Μαΐου 2002, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
193
191
187

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
31.7.1993, σ. 76.
26.7.2000, σ. 24.

4.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο γαλλικό οργανισµό
παρέµβασης.
(5) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
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Άρθρο 6
1.
Ο οργανισµός παρέµβασης, ο προβαίνων στην αποθεµατοποίηση και, εφόσον το επιθυµεί ο υπερθεµατιστής, προβαίνουν,
κατόπιν κοινής συµφωνίας, είτε πριν από την έξοδο είτε κατά την
έξοδο από την αποθήκη µε επιλογή του υπερθεµατιστή, σε δειγµατοληψία επανελέγχου µε συχνότητα τουλάχιστον µία δειγµατοληψία ανά 500 τόνους και στην ανάλυση των δειγµάτων αυτών. Ο
οργανισµός παρέµβασης δύναται να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο, υπό τον όρο ότι αυτός δεν είναι ο προβαίνων στην αποθεµατοποίηση.
Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων ανακοινώνονται αµέσως στην
Επιτροπή σε περίπτωση αµφισβητήσεως.
Η δειγµατοληψία επανελέγχου και η ανάλυση των δειγµάτων πραγµατοποιούνται εντός της προθεσµίας επτά εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του υπερθεµατιστή ή εντός
τριών εργάσιµων ηµερών εάν η δειγµατοληψία διενεργείται κατά
την έξοδο από την αποθήκη. Εάν από το τελικό αποτέλεσµα των
πραγµατοποιηθεισών αναλύσεων επί των δειγµάτων προκύπτει
ποιότητα:
α) ανώτερη από εκείνη που αναφέρεται στην προκήρυξη του
διαγωνισµού, ο υπερθεµατιστής θα πρέπει να αποδεχθεί την
παρτίδα ως έχει·
β) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέµβαση, αλλά κατώτερη από την ποιότητα που περιγράφεται
στην προκήρυξη του διαγωνισµού, παραµένοντας εντός των
ορίων µιας αποκλίσεως που µπορεί να φθάσει έως:
— 2 χιλιόγραµµα ανά εκατόλιτρο για το ειδικό βάρος, χωρίς
ωστόσο να είναι κατώτερο από 60 χιλιόγραµµα ανά εκατόλιτρο,
— µια ποσοστιαία µονάδα για την περιεκτικότητα σε υγρασία,
— µισή ποσοστιαία µονάδα για τις προσµείξεις που αναφέρονται στα σηµεία Β.2 και Β.4 αντιστοίχως του παραρτήµατος
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής (1), και
— µισή ποσοστιαία µονάδα για τις προσµείξεις που αναφέρονται στο σηµείο Β.5 του παραρτήµατος του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 824/2000, χωρίς ωστόσο να τροποποιηθούν τα
ποσοστά που είναι αποδεκτά για τους βλαβερούς σπόρους
και την αίρα,
ο υπερθεµατιστής πρέπει να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει·
γ) ανώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην
παρέµβαση, αλλά κατώτερη από την ποιότητα που περιγράφεται
στην προκήρυξη του διαγωνισµού και όταν διαπιστώνεται διαφορά πέραν της αποκλίσεως που αναφέρεται στο στοιχείο β) ο
υπερθεµατιστής µπορεί:
— είτε να αποδεχθεί την παρτίδα ως έχει,
— είτε να αρνηθεί να αναλάβει την εν λόγω παρτίδα. Εντούτοις, αποδεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις για την εν
λόγω παρτίδα, συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων, µόνον
αφού ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή και τον οργανισµό
παρέµβασης, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ· ωστόσο, εάν
ζητήσει από τον οργανισµό παρέµβασης να του προµηθεύσει άλλη παρτίδα κριθής παρέµβασης της προβλεπόµενης
ποιότητας και χωρίς συµπληρωµατικές δαπάνες, δεν αποδεσµεύεται η εγγύηση. Η αντικατάσταση της παρτίδας πρέπει
να επέλθει εντός τριών ηµερών το πολύ µετά την αίτηση του
(1) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31.
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υπερθεµατιστή. Ο υπερθεµατιστής ενηµερώνει αµέσως την
Επιτροπή σχετικώς σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ·
δ) κατώτερη από τα ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά στην
παρέµβαση, ο υπερθεµατιστής δεν µπορεί να παραλάβει την εν
λόγω παρτίδα. Εντούτοις, αποδεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την εν λόγω παρτίδα, συµπεριλαµβανοµένων των εν λόγω εγγυήσεων, µόνο εφόσον ενηµερώσει αµέσως
την Επιτροπή και τον οργανισµό παρέµβασης σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ. Ωστόσο, µπορεί να ζητήσει από τον οργανισµό
παρέµβασης, να του προµηθεύσει άλλη παρτίδα κριθής παρέµβασης της προβλεπόµενης ποιότητας και χωρίς συµπληρωµατικές δαπάνες· στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση δεν αποδεσµεύεται. Η αντικατάσταση της παρτίδας θα πρέπει να επέλθει εντός
τριών ηµερών το πολύ µετά την αίτηση του υπερθεµατιστή. Ο
υπερθεµατιστής ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ.
2.
Εντούτοις, εάν η κριθή εξαχθεί πριν από τα αποτελέσµατα
των αναλύσεων, όλοι οι κίνδυνοι αποθεµατοποίησης βαρύνουν τον
υπερθεµατιστή από τη στιγµή της παραλαβής της παρτίδας, µε την
επιφύλαξη των δυνατοτήτων προσφυγής που έχει στη διάθεσή του
ο υπερθεµατιστής έναντι του προβαίνοντος στην αποθεµατοποίηση.
3.
Εάν εντός ενός µηνός το πολύ από την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης του υπερθεµατιστή για αντικατάσταση και µετά από
αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις, ο υπερθεµατιστής δεν έχει λάβει
παρτίδα αντικαταστάσεως της προβλεπόµενης ποιότητας, αποδεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένων των
εγγυήσεων, αφού ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή και τον οργανισµό παρέµβασης σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ.
4.
Οι σχετικές δαπάνες για τις δειγµατοληψίες και τις αναλύσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός από εκείνες κατά τις
οποίες από το τελικό αποτέλεσµα των αναλύσεων προκύπτει
ποιότητα κατώτερη από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην παρέµβαση, αναλαµβάνονται από το ΕΓΤΠΕ εντός ορίου
µιας αναλύσεως ανά 500 τόνους, εκτός από τις δαπάνες µεταφοράς από ένα σιλό στο άλλο. Οι δαπάνες µεταφοράς από ένα σιλό
στο άλλο και οι δαπάνες των συµπληρωµατικών αναλύσεων που
ενδεχοµένως ζητούνται από τον υπερθεµατιστή επιβαρύνουν τον
ίδιο.

Άρθρο 7
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92 της Επιτροπής (2), τα έγγραφα τα σχετικά µε την πώληση
κριθής, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και ιδίως το πιστοποιητικό εξαγωγής, η διατακτική απόσυρσης που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92, η δήλωση εξαγωγής και, ενδεχοµένως, το αντίτυπο ελέγχου Τ5, πρέπει να φέρουν τη µνεία:
— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni
gravamen, Reglamento (CE) no 2460/2001
— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift,
forordning (EF) nr. 2460/2001
— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 2460/
2001
— Κριθή παρέµβασης χωρίς εφαρµογή επιστροφής ή φόρου, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2460/2001
(2) ΕΕ L 301 της 17.10.1992, σ. 17.
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— Intervention barley without application of refund or tax,
Regulation (EC) No 2460/2001
— Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni
taxe, règlement (CE) no 2460/2001
— Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di
tassa, regolamento (CE) n. 2460/2001
— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of
belasting, Verordening (EG) nr. 2460/2001
— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou
imposição, Regulamento (CE) n.o 2460/2001
— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 2460/2001
— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift,
förordning (EG) nr 2460/2001.
Άρθρο 8
1.
Η εγγύηση που έχει συσταθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 13
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 πρέπει να
αποδεσµευθεί µόλις χορηγηθούν στους υπερθεµατιστές τα πιστοποιητικά εξαγωγής.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2131/93, η υποχρέωση εξαγωγής καλύπτεται από εγγύηση
που το ποσό της είναι ίσο µε τη διαφορά µεταξύ της τιµής
παρέµβασης που ισχύει την ηµέρα του διαγωνισµού και της τιµής
που κατακυρώθηκε και δεν είναι, σε καµία περίπτωση, χαµηλότερη
από 10 ευρώ ανά τόνο. Το ήµισυ αυτού του ποσού συνιστάται
κατά την έκδοση του πιστοποιητικού και το υπόλοιπο πριν από την
παραλαβή των σιτηρών.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3002/92:
— το τµήµα του ποσού αυτής της εγγύησης που έχει συσταθεί
κατά την έκδοση του πιστοποιητικού, αποδεσµεύεται εντός
προθεσµίας 20 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά
την οποία ο υπερθεµατιστής προσκοµίζει την απόδειξη ότι το
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σιτηρό, του οποίου έχει γίνει η παραλαβή, εγκατέλειψε το
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2131/93:
— το ποσό που υπολείπεται πρέπει να απελευθερωθεί εντός προθεσµίας 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την
οποία ο υπερθεµατιστής προσκοµίζει τις αποδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999
της Επιτροπής (1).
3.
Εκτός ειδικής περιπτώσεως δεόντως αιτιολογηµένης, κυρίως
στην περίπτωση που κινείται διοικητική έρευνα, κάθε αποδέσµευση
των εγγυήσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η οποία πραγµατοποιείται εκτός των προθεσµιών που αναφέρονται στο εν λόγω
άρθρο, θα αποτελέσει αντικείµενο αποζηµίωσης εκ µέρους του
κράτους µέλους ίσης προς 0,015 ευρώ ανά 10 τόνους και ανά
ηµέρα καθυστέρησης.
Η αποζηµίωση δεν αναλαµβάνεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).
Άρθρο 9
Ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης κοινοποιεί στην Επιτροπή, το
αργότερο δύο ώρες µετά τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή
των προσφορών, τις παραληφθείσες προσφορές, οι οποίες πρέπει να
διαβιβάζονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που αναφέρεται στο
παράρτηµα ΙΙΙ, και στους αριθµούς κλήσεως που αναφέρονται στο
παράρτηµα IV.
Άρθρο 10
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Ποσότητα

Amiens

41 000

Châlons

52 000

Lille

12 000

Nancy

37 000

Nantes

10 000

Orléans

70 000

Paris

30 000

Poitiers

8 000

Rouen

40 000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ανακοίνωση απόρριψης παρτίδων στο πλαίσιο διαρκούς διαγωνισµού για την εξαγωγή κριθής που βρίσκεται στην
κατοχή του γαλλικού οργανισµού παρέµβασης
[Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2460/2001]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
∆ιαρκής δαγωνισµός για την εξαγωγή κριθής που βρίσκεται στην κατοχή του γαλλικού οργανισµού παρέµβασης
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2460/2001]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οι αριθµοί κλήσεως που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στις Βρυξέλλες είναι (Γ∆ AGRI C-1):
— φαξ:

(+32) 296 49 56,
(+32) 295 25 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2461/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό του ανωτάτου ποσού για την ενίσχυση στο συµπυκνωµένο βούτυρο για τη 260η ειδική
δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία. Πρέπει
συνεπώς να καθοριστεί το ποσό εγγύησης προορισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

Πρέπει να καθοριστεί, βάσει των προσφορών που έχουν
υποβληθεί, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης στο επίπεδο που
αναφέρεται κατωτέρω και να καθοριστεί κατά συνέπεια το
ποσό της εγγύησης προορισµού.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 1990, σχετικά µε τη
χορήγηση βάσει της δηµοπρασίας ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζεται για άµεση κατανάλωση στην
Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), οι οργανισµοί παρέµβασης
προβαίνουν σε διαρκή δηµοπρασία για τη χορήγηση ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Στο άρθρο 6 του εν
λόγω κανονισµού προβλέπεται ότι λαµβάνοντας υπόψη τις
ληφθείσες προσφορές για την κάθε ειδική δηµοπρασία καθορίζεται ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το συµπυκνωµένο βούτυρο ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 96 % ή

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη 260η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90,
το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθώς και το ποσό της εγγύησης
προορισµού καθορίζονται ως εξής:
— ανώτατο ποσό ενίσχυσης:
— εγγύηση προορισµού:
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
45 της 21.2.1990, σ. 8.
16 της 21.1.1999, σ. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2462/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας
γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 88η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2571/97
του βουτύρου καθώς και ένα ανώτατο ποσό για την ενίσχυση που χορηγείται στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο
και στο συµπυκνωµένο βούτυρο που µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον προορισµό, την περιεκτικότητα σε
βουτυρική λιπαρά ουσία και τον τρόπο χρησιµοποίησης, ή
αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία ότι
πρέπει συνεπώς να καθοριστούν το ή τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1040/2000 (2), και ιδίως το άρθρο
10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε την πώληση
σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης
στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο
βούτυρο, που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2000 (4), οι οργανισµοί προβαίνουν σε
δηµοπρασία στην πώληση ορισµένων ποσοτήτων βουτύρου
που κατέχουν και στη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα
γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Το
άρθρο 18 του εν λόγω κανονισµού θεσπίζει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις προσφορές που θα ληφθούν για την κάθε
ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται µια ελάχιστη τιµή πώλησης

(1)

(2)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 88η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97,
οι ελάχιστες τιµές πώλησης, το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων
καθώς και τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
350 της 20.12.1997, σ. 3.
76 της 25.3.2000, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 14ης ∆εκεµβρίου 2001, για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης
βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου
για την 88η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπόδειγµα

A
Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Βούτυρο ≥ 82 %

85

81

—

81

Βούτυρο < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Κρέµα

—

—

36

34

Βούτυρο

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Τρόπος χρησιµοποίησης

Ελάχιστη
τιµή
πώλησης

Βούτυρο
≥ 82 %

Εγγύηση
µεταπώλησης

Ανώτατο
ποσό
ενίσχυσης

Εγγύηση
µεταποίησης

B

Συµπυκνωµένο βούτυρο

Συµπυκνωµένο βούτυρο
Κρέµα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2463/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για την έγκριση των µεταφορών µεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και
τα είδη ένδυσης καταγωγής Ταϊβάν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Είναι σκόπιµο να γίνει αποδεκτή η αίτηση.

Έχοντας υπόψη:

(5)

Θα ήταν σκόπιµο να τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισµός την
επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του, ώστε να µπορέσουν
οι επιχειρηµατικοί παράγοντες να επωφεληθούν το ταχύτερο
δυνατό.

(6)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/1999 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1998, για το καθεστώς εισαγωγής ορισµένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ταϊβάν (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2279/2001 (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 47/1999, προβλέπει
ότι µπορούν να συµφωνηθούν µεταφορές µεταξύ κατηγοριών.

(2)

Η Ταϊβάν υπέβαλε αίτηση για µεταφορές µεταξύ κατηγοριών
στις 9 Μαΐου 2001.

(3)

Οι µεταφορές που ζήτησε η Ταϊβάν εµπίπτουν εντός των
ορίων των διατάξεων ευελιξίας που αναφέρονται στο άρθρο
4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 47/1999, όπως έχει τροποποιηθεί.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι µεταφορές µεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στην Ταϊβάν που καθορίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/1999 επιτρέπονται για το έτος ποσόστωσης
2001 σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 12 της 16.1.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 307 της 24.11.2001, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
736 Ταϊβάν

Προσαρµογή 1

Προσαρµογή 2

Οµάδα

Κατηγορία

Μονάδα

Όριο 2001

Ποσότητα

% βάσει
του ορίου
2001

Ευελιξία

Νέο προσαρµοσµένο
επίπεδο

IB

5

τεµάχια

21 510 000

247 833

1,2

Μεταφορά

21 757 833

860 400

4,0

Μεταφορά 22 618 233
από την
κατηγορία 8

IB

6

τεµάχια

5 799 000

405 930

7,0

Μεταφορά

6 204 930

231 960

4,0

Μεταφορά
από την
κατηγορία 8

6 436 890

IB

8

τεµάχια

9 332 000

– 1 479 953

– 15,9

Μεταφορά
στις
κατηγορίες
5 και 6

7 527 917

Ποσότητα

% βάσει
του ορίου
2001

Ευελιξία

Νέο προσαρµοσµένο
επίπεδο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2464/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 για τον καθορισµό των λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους µηχανισµούς της αγοράς
ρίζεται για οινοποίηση, υπερβαίνει τη συνολική ποσότητα
της σχετικής περιφέρειας που οινοποιείται υπό κανονικές
συνθήκες, και αφετέρου για να εξασφαλισθεί ότι το εν λόγω
διαφορετικό σύστηµα εφαρµόζεται από το κράτος µέλος, να
επιτρέπεται απόκλιση µεταξύ του αθροίσµατος των ατοµικών υποχρεώσεων και της συνολικής περιφερειακής
ποσότητας προς απόσταξη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2826/2000 (2), και ιδίως τα άρθρα 26, 33, 36 και 37,

(5)

Τελικώς, αποδεικνύεται αναγκαία η προσαρµογή της διατύπωσης ορισµένων άρθρων.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(6)

∆εδοµένου ότι τα προβλεπόµενα µέτρα δεν θίγουν τα
δικαιώµατα των σχετικών εµπορευοµένων και πρέπει να
καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο, πρέπει να καταστεί
δυνατή η θέση σε εφαρµογή τους από την έναρξη του έτους
της τρέχουσας περιόδου.

(7)

Η επιτροπή διαχείρισης οίνων δεν διετύπωσε γνώµη εντός
της προθεσµίας που έταξε ο πρόεδρός της,

Τα άρθρα 52 έως 57 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/
2000 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2047/2001 (4), προβλέπουν τις
λεπτοµέρειες του καθεστώτος που εφαρµόζεται στους
οίνους που παράγονται από σταφύλια τα οποία έχουν ταξινοµηθεί ταυτόχρονα ως οινοποιήσιµα σταφύλια και ως σταφύλια για άλλες χρήσεις. Καθίσταται αναγκαία η προσαρµογή του καθεστώτος αυτού στη σηµερινή κατάσταση της
αγοράς και ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας του.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλέπει ότι το
τµήµα των οίνων αυτών που δεν θεωρείται ως «ποσότητα
που οινοποιείται υπό κανονικές συνθήκες» πρέπει να αποστάζεται. Για να αποφευχθεί κάθε αµφιβολία ως προς την
εφαρµογή, πρέπει να επιβεβαιωθεί ρητώς ο ορισµός της
ποσότητας αυτής.

(2)

Όσον αφορά τους οίνους που παράγονται από σταφύλια
που εµφαίνονται στην κατάταξη ταυτόχρονα ως ποικιλίες
οινοποιήσιµων σταφυλιών και ως ποικιλίες που προορίζονται για την παραγωγή αποστάγµατος οίνου ονοµασίας
προέλευσης, το τµήµα των οίνων αυτών που θεωρείται ως
«ποσότητα που οινοποιείται υπό κανονικές συνθήκες» τροποποιείται σε ορισµένες περιφέρειες, προκειµένου να ληφθεί
υπόψη η σηµαντική µείωση της παραγωγής αποστάγµατος
οίνου στις περιφέρειες αυτές. Ωστόσο, η τροποποίηση αυτή
περιορίζεται σε δύο έτη περιόδου εµπορίας, διότι προβλέπεται εις βάθος εξέταση της λειτουργίας του εν λόγω συστήµατος στις σχετικές περιφέρειες.

(3)

Όσον αφορά τις περιφέρειες µε υψηλή παραγωγή των οίνων
αυτών και, εποµένως την πιθανότητα απόσταξης σηµαντικών
ποσοτήτων, πρέπει για να διευκολυνθεί η λειτουργία και ο
κοινοτικός έλεγχος του συστήµατος, να προσδιορισθεί η
ποσότητα οίνου προς απόσταξη στο επίπεδο της περιφέρειας
και να εναπόκεινται στα κράτη µέλη οι λεπτοµέρειες της
σωστής εφαρµογής της υποχρέωσης απόσταξης όσον αφορά
τους µεµονωµένους παραγωγούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει, αφενός να ενεργοποιείται η απόσταξη µόνο εφόσον η
συνολική ποσότητα της σχετικής περιφέρειας, η οποία προο-

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

179
328
194
276

της
της
της
της

14.7.1999, σ. 1.
23.12.2000, σ. 2.
31.7.2000, σ. 45.
19.10.2001, σ. 15.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα άρθρα 52 έως 57 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000
τροποποιούνται ως εξής:
«Άρθρο 52
Προσδιορισµός της ποσότητας που έχει οινοποιηθεί υπό
κανονικές συνθήκες
1.
Όσον αφορά τους οίνους που παράγονται από σταφύλια
που εµφαίνονται στην κατάταξη ποικιλιών αµπέλου συγχρόνως
ως οινοποιήσιµες ποικιλίες και ως ποικιλίες που προορίζονται
για άλλη χρήση, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 28 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η συνολική ποσότητα που
οινοποιείται υπό κανονικές συνθήκες καθορίζεται για κάθε σχετική περιφέρεια.
Η συνολική ποσότητα που οινοποιείται υπό κανονικές συνθήκες περιλαµβάνει:
— τα αµπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την
παραγωγή επιτραπέζιων οίνων και οίνων που είναι κατάλληλοι για την παραγωγή επιτραπέζιων οίνων,
— τα γλεύκη που προορίζονται για την παραγωγή συµπυκνωµένων γλευκών και ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων
γλευκών µε σκοπό τον εµπλουτισµό τους,
— τα γλεύκη που προορίζονται για την παραγωγή οίνων λικέρ
ονοµασίας προέλευσης,
— τα γλεύκη που προορίζονται για την παραγωγή αποσταγµάτων οίνων ονοµασίας προέλευσης.
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Η περίοδος αναφοράς ορίζεται ως ο µέσος όρος των εξής
αµπελοοινικών περιόδων:
— 1974/75 έως 1979/80 για την Κοινότητα των ∆έκα,
— 1978/79 έως 1983/84 για την Ισπανία και την Πορτογαλία,
— 1988/89 έως 1993/94 για την Αυστρία.
Ωστόσο, όσον αφορά τους οίνους που παράγονται από σταφύλια που εµφαίνονται στην κατάταξη ταυτόχρονα ως ποικιλίες
οινοποιήσιµων οίνων καθώς και ποικιλίες που προορίζονται για
την παρασκευή αποστάγµατος οίνου ονοµασίας προέλευσης, η
συνολική περιφερειακή ποσότητα που οινοποιείται υπό κανονικές συνθήκες, η οποία προκύπτει από την εν λόγω περίοδο
αναφοράς, µειώνεται κατά τις ποσότητες που αποτέλεσαν αντικείµενο απόσταξης εκτός εκείνης που προορίζεται για την
παραγωγή αποστάγµατος οίνου ονοµασίας προέλευσης κατά τη
διάρκεια της ιδίας περιόδου. Επιπλέον, στην περίπτωση που η
συνολική ποσότητα της περιφέρειας που οινοποιείται υπό κανονικές συνθήκες είναι ανώτερη από 5 εκατ. εκατόλιτρα, η συνολική αυτή ποσότητα που οινοποιείται υπό κανονικές συνθήκες
µειώνεται, για τα έτη 2001/02 και 2002/03, κατά 1,4 εκατ.
εκατόλιτρα.
2.
Στις περιφέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η
ποσότητα που οινοποιείται υπό κανονικές συνθήκες ανά εκτάριο, καθορίζεται από τα σχετικά κράτη µέλη προσδιορίζοντας,
για την ίδια περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στην
προαναφερθείσα παράγραφο, τα µερίδια των οίνων που προέρχονται από τα σταφύλια που εµφαίνονται στην κατάταξη για
την ίδια διοικητική ενότητα ταυτόχρονα ως ποικιλίες οινοποιήσιµων σταφυλιών και ως ποικιλίες που προορίζονται για άλλη
χρήση.
Από την περίοδο 1998/99, όσον αφορά τους οίνους που
παράγονται από σταφύλια που εµφαίνονται στην κατάταξη για
την ίδια διοικητική µονάδα ταυτόχρονα ως ποικιλίες οινοποιήσιµων σταφυλιών και ως ποικιλίες που προορίζονται για την
παραγωγή αποστάγµατος οίνου ονοµασίας προέλευσης, τα
κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα, όσον αφορά τον παραγωγό που
έλαβε από την περίοδο 1997/98 πριµοδότηση οριστικής εγκατάλειψης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999, για µέρος της αµπελουργικής έκτασης
της εκµετάλλευσης του, να διατηρήσει, κατά τη διάρκεια των
πέντε περιόδων που έπονται της περιόδου εκρίζωσης, την
ποσότητα που οινοποιείται υπό κανονικές συνθήκες στο επίπεδο που έφθανε πριν την εκρίζωση.

Άρθρο 53
Προσδιορισµός της ποσότητας του προς απόσταξη οίνου
1.
Κάθε παραγωγός που υπόκειται στην υποχρέωση απόσταξης σύµφωνα µε το άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999 πρέπει να αναθέσει την απόσταξη της συνολικής
ποσότητας της παραγωγής του, που προορίζεται για οινοποίηση, µειωµένη κατά την ποσότητα που οινοποιείται υπό
κανονικές συνθήκες, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 παράγραφος
2 και κατά την ποσότητα των εξαγωγών του εκτός Κοινότητας
κατά την υπόψη περίοδο.
Επιπλέον, ο παραγωγός µπορεί να αφαιρέσει από την προς
απόσταξη ποσότητα, που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισµό, µια µέγιστη ποσότητα 10 εκατόλιτρων.

15.12.2001

2.
Όταν η περιφερειακή ποσότητα που οινοποιείται υπό
κανονικές συνθήκες είναι ανώτερη από 5 εκατόλιτρα, η συνολική προς απόσταξη ποσότητα σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 καθορίζεται από το κράτος
µέλος για κάθε σχετική περιφέρεια. Περιλαµβάνει τη συνολική
ποσότητα που προορίζεται για οινοποίηση, µειωµένη κατά την
ποσότητα που οινοποιείται υπό κανονικές συνθήκες, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 και κατά την ποσότητα των εξαγωγών
εκτός Κοινότητας κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.
Στις περιφέρειες αυτές:
— το κράτος µέλος κατανέµει τη συνολική προς απόσταξη
ποσότητα στη σχετική περιφέρεια µεταξύ των µεµονωµένων
παραγωγών οίνου της περιφέρειας αυτής σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια και χωρίς διακρίσεις. Το κράτος µέλος
πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή,
— η απόσταξη επιτρέπεται µόνο εάν η συνολική ποσότητα της
σχετικής περιφέρειας, η οποία προορίζεται για οινοποίηση
για την εν λόγω περίοδο, υπερβαίνει τη συνολική ποσότητα
της σχετικής περιφέρειας που οινοποιείται υπό κανονικές
συνθήκες,
— επιτρέπεται απόκλιση 200 000 εκατόλιτρων µεταξύ της
περιφερειακής προς απόσταξη ποσότητας και του αθροίσµατος των µεµονωµένων ποσοτήτων κατά έτος της αµπελουργικής περιόδου.
Άρθρο 54
Ηµεροµηνίες παράδοσης των οίνων
Ο οίνος πρέπει να παραδίδεται σε εγκεκριµένο οινοπνευµατοποιό, το αργότερο στις 15 Ιουλίου της σχετικής αµπελουργικής περιόδου.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 68 του παρόντος
κανονισµού, ο οίνος πρέπει να παραδίδεται σε έναν αναγνωρισµένο παρασκευαστή αλκοολωµένου οίνου, το αργότερο στις
15 Ιουνίου της σχετικής περιόδου.
Για να αφαιρεθεί ο οίνος από την προς απόσταξη ποσότητα,
πρέπει να έχει εξαχθεί εκτός Κοινότητας το αργότερο στις 15
Ιουλίου της σχετικής περιόδου.
Άρθρο 55
Τιµή αγοράς
1.
Η τιµή αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 καταβάλλεται
από τον οινοπνευµατοποιό στον παραγωγό για την παραδοθείσα ποσότητα εντός προθεσµίας τριών µηνών από την
ηµεροµηνία παράδοσης στο οινοπνευµατοποιείο. Η τιµή αυτή
εφαρµόζεται σε εµπόρευµα “γυµνό”, στη θύρα της εκµετάλλευσης του παραγωγού.
2.
Για τους οίνους που εµφαίνονται στην κατάταξη ταυτόχρονα ως ποικιλίες οινοποιήσιµων σταφυλιών καθώς και ποικιλίες που προορίζονται για την παρασκευή αποστάγµατος οίνου,
η τιµή αγοράς µπορεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
28 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, να
επιµερισθεί από το κράτος µέλος µεταξύ των υποκειµένων στην
υποχρέωση απόσταξης, σε συνάρτηση µε την απόδοση ανά
εκτάριο. Οι διατάξεις που εγκρίνει το κράτος µέλος πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι η µέση τιµή που καταβάλλεται πραγµατικά
για το σύνολο των αποσταζοµένων οίνων είναι 1,34 ευρώ ανά
εκατόλιτρο και ανά % vol.
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Άρθρο 56

Άρθρο 57

Ενίσχυση που καταβάλλεται στον οινοπνευµατοποιό

Εξαιρέσεις στην απαγόρευση κυκλοφορίας οίνων

Το ποσό της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
καθορίζεται, ανά % vol αλκοόλης και ανά εκατόλιτρο του
προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη:

Κατ’ εφαρµογή της παρέκκλισης του άρθρου 28 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, οι οίνοι που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο µπορούν να κυκλοφορούν:

α) ουδέτερη αλκοόλη

0,7728 ευρώ

β) απόσταγµα οίνου, ακατέργαστη αλκοόλη
και προϊόν απόσταξης οίνου

0,6401 ευρώ.

Σε περίπτωση χρήσης της δυνατότητας διαµόρφωσης της τιµής
αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2, το ποσό
των ενισχύσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να
διαµορφωθεί κατά τον ίδιο τρόπο.
Καµία ενίσχυση δεν οφείλεται για τις ποσότητες αλκοόλης που
παράγονται από οίνο ο οποίος παραδίδεται για απόσταξη και ο
οποίος υπερβαίνει κατά περισσότερο από 2 % την υποχρέωση
του παραγωγού που αναφέρεται στο άρθρο 53 του παρόντος
κανονισµού.

α) µε προορισµό ένα τελωνείο, µε σκοπό την τήρηση των
τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής και να εγκαταλείπουν
κατόπιν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ή
β) µε προορισµό εγκαταστάσεις εγκεκριµένου παρασκευαστή
αλκοολωµένων οίνων, µε σκοπό τη µεταποίησή τους σε
αλκοολωµένους οίνους.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Αυγούστου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2465/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(3)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 7 έως τις
13 ∆εκεµβρίου 2001 σε 194,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
272 της 13.10.2001, σ. 13.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2466/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών της Ευρώπης, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/
2001
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/2001 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών της Ευρώπης, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν
υποβληθεί από τις 7 έως τις 13 ∆εκεµβρίου 2001, σε
214,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2008/2001.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
272 της 13.10.2001, σ. 15.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2467/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2009/2001
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2009/2001 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
7 έως τις 13 ∆εκεµβρίου 2001 σε 194,00 EUR/t, στο πλαίσιο της
δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2009/
2001.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
272 της 13.10.2001, σ. 17.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2468/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(3)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται
βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 7 έως τις 13
∆εκεµβρίου 2001, σε 290,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2010/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
271 της 12.10.2001, σ. 5.
272 της 13.10.2001, σ. 19.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2469/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιδότησης κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού προς
τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Για τον εν λόγω καθορισµό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
ιδίως τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται σε κάθε υποβάλλοντα προσφορά του οποίου η
προσφορά βρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιδότησης ή
σε κατώτερο επίπεδο.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά
µε τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/2001 της Επιτροπής ( ),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιδότηση κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/
89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει σχετικά µε τον καθορισµό µιας µέγιστης επιδότησης.

5

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καθορίζεται µια µέγιστη επιδότηση κατά την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη
νήσο Ρεϋνιόν, µε βάση τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 10
έως τις 13 ∆εκεµβρίον 2001, σε 298,00 EUR/t, στο πλαίσιο της
δηµοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2011/
2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329
271
261
167
272

της
της
της
της
της

30.12.1995,
12.10.2001,
7.9.1989, σ.
2.7.1999, σ.
13.10.2001,

σ. 18.
σ. 5.
8.
19.
σ. 21.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2470/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την 41η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται
στα πλαίσια της διαρκούς δηµοπρασίας που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999
τιµή παρέµβασης ή το ενδεχόµενο να µην δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

Λόγω των προσφορών που ελήφθησαν, πρέπει να καθοριστεί
η µέγιστη τιµή αγοράς στο επίπεδο που αναγράφεται κατωτέρω.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της
Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1999, όσον αφορά τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999, του Συµβουλίου, για τα µέτρα παρέµβασης στην
αγορά βουτύρου και κρέµας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1614/
2001 (4), προβλέπει, λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες
προσφορές για κάθε δηµοπρασία, τον καθορισµό µιας ανώτατης τιµής αγοράς σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 41η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, και της οποίας η προθεσµία για την
υποβολή προσφορών έληξε στις 11 ∆εκεµβρίου 2001, η µέγιστη
τιµή αγοράς καθορίζεται σε 295,38 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160
193
333
214

της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
29.7.2000, σ. 10.
24.12.1999, σ. 11.
8.8.2001, σ. 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2471/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 668/2001 για την έναρξη διαρκούς διαγωνισµού για την
εξαγωγή κριθής που κατέχει ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 668/2001 της Επιτροπής (5).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 668/
2001 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.

«3.
Ο τελευταίος µερικός διαγωνισµός λήγει στις 23 Μαΐου
2002, στις 9.00 (ώρα Βρυξελλών).»

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία,
ο τελευταίος µερικός διαγωνισµός για τον διαγωνισµό που

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
193
191
187

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
27.7.2000, σ. 1.
31.7.1993, σ. 76.
26.7.2000, σ. 24.

(5) ΕΕ L 93 της 3.4.2001, σ. 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2472/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του 16ου µερικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λόγω της ανάγκης στήριξης, µε λογικό τρόπο, της αγοράς
βοείου κρέατος, πρέπει να καθορισθεί ανώτατη τιµή αγοράς
στα σχετικά κράτη µέλη σε κατάλληλο επίπεδο. Λόγω των
διαφορετικών επιπέδων των τιµών της αγοράς στα εν λόγω
κράτη µέλη, θα πρέπει να καθοριστούν διαφορετικές ανώτατες τιµές αγοράς.

(4)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των µέτρων στήριξης, επιβάλλεται η άµεση θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
38 παράγραφος 2,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2001 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2001, για τη θέσπιση ειδικών µέτρων στήριξης της αγοράς
στον τοµέα του βοείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2155/2001 (4),και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 690/2001, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 713/
2001, της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2288/2001 (6), σχετικά µε
την αγορά βοείου κρέατος βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
690/2001, θεσπίζει τον κατάλογο των κρατών µελών στα
οποία προκηρύσσεται διαδικασία για τον δέκατο έκτο
µερικό διαγωνισµό στις 10 ∆εκεµβρίου 2001.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 690/2001, ενδεχοµένως, καθορίζεται ανώτατη
τιµή αγοράς για την κατηγορία αναφοράς βάσει των προσφορών που έχουν ληφθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 3 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η ακόλουθη ανώτατη τιµή αγοράς καθορίζεται για το δέκατο έκτο
µερικό διαγωνισµό της 10ης ∆εκεµβρίου 2001, που βασίζεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2001:
— Γερµανία: 152,98 ευρώ ανά 100 kg
— Ιρλανδία: 186,50 ευρώ ανά 100 kg
— Ισπανία: 156,25 ευρώ ανά 100 kg
— Γαλλία: 204,50 ευρώ ανά 100 kg
— Λουξεµβούργο: 170,00 ευρώ ανά 100 kg
— Βέλγιο: 160,70 ευρώ ανά 100 kg
— Πορτογαλία: 159,12 ευρώ ανά 100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
315 της 1.12.2001, σ. 29.
95 της 5.4.2001, σ. 8.
289 της 6.11.2001, σ. 4.
100 της 11.4.2001, σ. 3.
307 της 24.11.2001, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2473/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για να µην δοθεί συνέχεια στις προσφορές που κατατέθηκαν για τη 280ή µερική δηµοπρασία που
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο γενικών µέτρων παρεµβάσεως σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
1627/89
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999, των απαιτήσεων για λογική στήριξη
της αγοράς, καθώς και της εποχικής εξέλιξης των σφαγών
και των τιµών, θα πρέπει να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
27 παράγραφος 4, το άρθρο 41 και το άρθρο 47 παράγραφος 8,

(4)

Με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1209/2001 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2001, για
παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 562/2000 για
λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1254/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα
αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση στον τοµέα του βοείου
κρέατος (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1922/2001 (8), άνοιξε οµοίως η δυνατότητα
δηµόσιας παρέµβασης για τα σφάγια ή ηµιµόρια σφαγίων
ισχνών βοοειδών, θεσπίζοντας ειδικούς κανόνες συµπληρωµατικούς προς εκείνους που προβλέπονται για την παρέµβαση άλλων προϊόντων. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών προσφορών θα πρέπει να µη δοθεί συνέχεια στην
εν λόγω δηµοπρασία.

(5)

Συνεκτιµώντας την εξέλιξη των γεγονότων, επιβάλλεται η
άµεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

(6)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής της
15ης Μαρτίου 2000 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση στον
τοµέα του βοείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1564/2001 (4), θεσπίζει
τους κανόνες αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση. Σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εν λόγω κανονισµού, ανοίχθηκε δηµοπρασία, από το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1627/89 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 1989, για
την αγορά βοείου κρέατος µε διαγωνισµό (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2395/
2001 (6).

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 562/2000, καθορίστηκε µια ανώτατη τιµή αγοράς για την ποιότητα R3, κατά περίπτωση, για κάθε µερική
δηµοπρασία, λαµβανοµένων υπόψη των προσφορών που
υποβλήθηκαν. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2
µπορεί να αποφασιστεί να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

(2)

Μετά από εξέταση των υποβληθεισών προσφορών για την
280ή µερική δηµοπρασία και λαµβανοµένων υπόψη,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στη 280ή µερική δηµοπρασία που ανοίχθηκε
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 15 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
315 της 1.12.2001, σ. 29.
68 της 16.3.2000, σ. 22.
208 της 1.8.2001, σ. 14.
159 της 10.6.1989, σ. 36.
325 της 8.12.2001, σ. 9.

(7) ΕΕ L 165 της 21.6.2001, σ. 15.
(8) ΕΕ L 261 της 29.9.2001, σ. 52.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2474/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης ∆εκεµβρίου 2001
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 έχει καθορίσει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον τοµέα
των σιτηρών.

(4)

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου ισχύει
νέος καθορισµός. Εξακολουθούν επίσης να ισχύουν, εάν δεν
διατίθεται καµία τιµή για το χρηµατιστήριο αναφοράς που
αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 κατά τη διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται του προσεχούς καθορισµού.

(5)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του καθεστώτος των δασµών κατά την εισαγωγή, πρέπει, για τον υπολογισµό αυτό, να ληφθούν υπόψη οι αντιπροσωπευτικές τιµές
της αγοράς που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς.

(6)

Η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 οδηγεί
στον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή, σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2104/2001 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρεµβάσεως που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένη κατά 55 % και µειωµένη κατά την
τιµή cif κατά την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω
αποστολή. Εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το δασµό του κοινού δασµολογίου.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
193
161
283

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
27.10.2001, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή (2)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας (1)

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

1001 90 99

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά (3)

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

6,08

1002 00 00

Σίκαλη

0,00

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

0,00

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (4)

0,00

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

32,66

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (5)

32,66

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

0,00

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(4) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(5) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 24 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 30.11.2001 έως τις 13.12.2001)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

126,03

118,54

116,88

95,68

206,86 (**)

196,86 (**)

148,84 (***)

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

32,14

23,86

17,81

12,43

—

—

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

32,14

—

—

—

—

—

—

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Fob Gulf.
(***) Fob ΗΠΑ.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 19,13 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 30,35 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουλίου 2001
σχετικά µε διαδικασία βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ
(COMP/C-1/36.915 — Deutsche Post AG — Παρακράτηση διασυνοριακού ταχυδροµείου)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1934]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/892/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό του Συµβουλίου αριθ. 17 της 6ης Φεβρουαρίου 1962, πρώτο κανονισµό εφαρµογής των άρθρων
81 και 82 της συνθήκης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1216/1999 (2), και
ιδίως τα άρθρα 3 και 15 παράγραφος 2,
την καταγγελία που κατέθεσε η The British Post Office (Βρετανικά Ταχυδροµεία) στις 4 Φεβρουαρίου 1998, µε
την οποία καταγγέλλει εικαζόµενες παραβάσεις του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ από µέρους της Deutsche Post
και ζητά από την Επιτροπή να θέσει τέλος σε αυτές,
την απόφαση της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2000 για την κίνηση διαδικασίας στην παρούσα υπόθεση,
αφού έδωσε στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις
αιτιάσεις της Επιτροπής βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισµού αριθ. 17 και τον κανονισµό (ΕΚ)
2842/98 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τις ακροάσεις των µερών σε ορισµένες
διαδικασίες βάσει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ (3),
µετά από διαβούλευση µε τη συµβουλευτική επιτροπή περιοριστικών πρακτικών και δεσποζουσών θέσεων,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
I. TΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Α. Ο καταγγέλων
(1)

Η British Post Office (BPO) είναι ο δηµόσιος ταχυδροµικός φορέας (∆ΤΦ) του Ηνωµένου Βασιλείου (4). Η
BPO δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην εγχώρια και διεθνή παράδοση επιστολών και πακέτων.

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

EE 13 της 21.2.1962, σ. 204/62.
ΕΕ L 148 της 15.6.1999, σ. 5.
ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σ. 18.
Στις 26 Μαρτίου 2001, η BPO άλλαξε επωνυµία σε Consignia plc. Πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία δηµοσίου δικαίου που
ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ωστόσο, διατηρείται η επωνυµία «Τhe British
Post Office (BPO)».
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Β. Ο καθ’ ου η καταγγελία

(2)

Η Deutsche Post AG (DPAG) είναι ο ∆ΤΦ της Γερµανίας (5). Το 1995, η πρώην Deutsche Bundespost
Postdienst µετατράπηκε σε κρατική ανώνυµη επιχείρηση υπό την επωνυµία DPAG. Το φθινόπωρο του
2000, το γερµανικό κράτος πώλησε το 33 % των µετοχών του στην DPAG µε αρχική δηµόσια προσφορά.
Το 2000, ο συνολικός κύκλος εργασιών του οµίλου επιχειρήσεων DPAG ανερχόταν σε 32,7 δισεκ. ευρώ
(22,4 δισεκ. ευρώ το 1999) (6). Το τµήµα ταχυδροµικών αποστολών της DPAG είναι εξαιρετικά επικερδές (7). Το 2000, τα κέρδη εκµεταλλεύσεως του τµήµατος αυτού ανήλθαν περίπου σε 2 δισεκ. ευρώ (έναντι
1 δισεκ. ευρώ το 1998) (8). Ο συνολικός κύκλος εργασιών του τµήµατος ταχυδροµικών αποστολών
παρέµεινε σταθερός, φτάνοντας σε 11,73 δισεκ. ευρώ το 2000 έναντι 11,67 δισεκ. ευρώ το 1999 (9). Τα
κέρδη εκµεταλλεύσεως του συνολικού οµίλου επιχειρήσεων DPAG ανήλθε κατά προσέγγιση σε 2,38 δισεκ.
ευρώ το 2000 (10).

Γ. Η καταγγελία
(3)

Στις 4 Φεβρουαρίου 1998, η BPO κατέθεσε καταγγελία κατά της DPAG δυνάµει του άρθρου 3 του
κανονισµού αριθ. 17. Στην καταγγελία αναφέρεται ότι από το 1996 και ένθεν η ΒΡΟ αντιµετώπιζε
αυξανόµενο αριθµό περιπτώσεων στις οποίες η DPAG αρνείτο να προβεί στη διανοµή µαζικών διασυνοριακών ταχυδροµικών αποστολών προερχόµενων από το Ηνωµένο Βασίλειο εάν η ΒΡΟ δεν κατέβαλε
προσαύξηση ίση προς τις εγχώριες γερµανικές τιµές µείον τα καταληκτικά τέλη. Η ΒΡΟ ισχυρίζεται ότι το
επίµαχο ταχυδροµείο αποτελεί κανονικό διασυνοριακό ταχυδροµείο ενώ η DPAG υποστηρίζει ότι οι
αποστολές αυτές ανήκουν στην κατηγορία της λεγόµενης αναταχυδρόµησης A-B-A (βλέπε παρακάτω στο
µέρος ∆).

(4)

Η BPO κατηγόρησε την DPAG ότι καθυστέρησε επανειληµµένα την παράδοση των επίµαχων ταχυδροµικών
αποστολών παρότι η ΒΡΟ είχε συµφωνήσει —προκειµένου να αποδεσµευθούν οι αποστολές— να καταβάλει τη διαφορά µεταξύ καταληκτικών τελών (βλέπε µέρος Γ) για την παράδοση διασυνοριακού ταχυδροµείου και πλήρους εγχώριας τιµής. ∆εδοµένου ότι οι αποστολές της επίµαχης κατηγορίας συχνά έχουν ένα
χρονικό όριο ισχύος, οι πρόσθετες καθυστερήσεις βλάπτουν την ΒΡΟ και τους πελάτες της τόσο από
εµπορική όσο και από οικονοµική άποψη. Η ΒΡΟ δήλωσε ότι η επανειληµµένη άρνηση της DPAG να
παραδώσει διασυνοριακές αποστολές παρά µόνον µετά την καταβολή της σχετικής προσαύξησης εξαιτίας
της εσφαλµένης αντίληψης ότι πρόκειται για υπηρεσίες αναταχυδρόµησης A-B-A, συνιστά κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης η οποία αντιβαίνει στο άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ. Πέραν αυτού, η καθυστερηµένη
παράδοση αποστολών που παρακρατήθηκαν προς έλεγχο παρά τη συµφωνία της ΒΡΟ να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της DPAG εικάζεται ότι συνιστά περαιτέρω κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

∆. Ισχύουσα κατάσταση και κανονιστικό πλαίσιο
Το ταχυδροµικό µονοπώλιο στη Γερµανία
(5)

Η βασική δραστηριότητα της DPAG είναι η εγχώρια συγκέντρωση, ταξινόµηση και παράδοση επιστολικού
ταχυδροµείου. Η DPAG υποχρεώνεται από τον νόµο να παρέχει βασικές και οµοιόµορφες ταχυδροµικές
υπηρεσίες σε προσιτές τιµές σε ολόκληρη τη Γερµανία (υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας) (11).
Ορισµένες ταχυδροµικές υπηρεσίες στη Γερµανία υπάγονται σε θεσµοθετηµένο µονοπώλιο το οποίο έχει
ανατεθεί στην DPAG, ενώ ορισµένες άλλες υπηρεσίες παρέχονται από την DPAG σε ανταγωνισµό µε
ιδιωτικούς φορείς (12). Πέραν αυτού, η DPAG παρέχει υπηρεσίες διεθνούς ταχυδροµείου στο πλαίσιο
διµερών ή πολυµερών διακανονισµών µε άλλους ∆ΤΦ. Οι τιµές εσωτερικού ταχυδροµείου που ισχύουν στη
Γερµανία είναι οι υψηλότερες στην Κοινότητα (13).

(5) Ο όµιλος επιχειρήσεων Deutsche Post ασκεί τώρα δραστηριότητες µε την επωνυµία Deutsche Post World Net. Για τους
σκοπούς της παρούσας απόφασης θα χρησιµοποιηθεί η επωνυµία Deutsche Post AG (DPAG).
(6) Ετήσια έκθεση της DΡ του 2000 που δηµοσιεύτηκε στις 2 Μαΐου 2001. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης η
Επιτροπή χρησιµοποιεί συστηµατικά τη σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία που υιοθέτησε το Συµβούλιο στις 31 ∆εκεµβρίου
1998 κατά τη µετατροπή γερµανικών µάρκων σε ευρώ ακόµη και για ποσά που προηγούνται της ηµεροµηνίας εκείνης.
(7) Το τµήµα ταχυδροµικών αποστολών της DPAG περιλαµβάνει τα τµήµατα διαβίβασης αποστολών (επιστολές, πακέτα και
δέµατα εκτός των κατεπειγόντων), άµεσου µάρκετινγκ και διανοµής Τύπου. Ετήσια έκθεση της DPAG του 2000.
(8) Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις αποσβέσεις και την υπεραξία φήµης και πελατείας (EBITA). Ετήσια έκθεση
της DPAG του 2000.
(9) Ετήσια έκθεση της DPAG του 2000.
10
( ) Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις αποσβέσεις και την υπεραξία φήµης και πελατείας (EBITA). Ετήσια έκθεση
της DPAG του 2000.
(11) Postgesetz, 22 ∆εκεµβρίου 1997, Bundesgesetzblatt 1997, Teil I, Nr 88, 30 ∆εκεµβρίου 1997.
12
( ) Άρθρο 51 Postgesetz.
(13) ΒλέπεTarifvergleich Briefpost — Inlandstarife έως 20 ζ, Ιούνιος 1999, Referat 212, Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP — εθνική κανονιστική αρχή της Γερµανίας). Τα τρέχοντα τέλη για εγχώριες επιστολές 1ης
κατηγορίας στο πρώτο κλιµάκιο βάρους είναι 0,56 ευρώ (DEM 1,10).
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(6)

Το µονοπώλιο που έχει η DPAG περιλαµβάνει τη συγκέντρωση, προώθηση και παράδοση εγχώριου
ταχυδροµείου, την προώθηση και παράδοση εισερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου και τη
συγκέντρωση και προώθηση εξερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου. Όλες οι επιστολές και διευθυνσιοδοτηµένοι κατάλογοι βάρους µικρότερου των 200 γραµ. των οποίων η χρέωση δεν υπερβαίνει το
πενταπλάσιο της αντίστοιχης τιµής για την χαµηλότερη κατηγορία βάρους υπάγονται στο µονοπώλιο.
Ωστόσο, το µονοπώλιο δεν καλύπτει µαζικές ταχυδροµικές αποστολές (τουλάχιστον 50 τεµάχια ταυτόσηµου περιεχοµένου που το καθένα ζυγίζει πάνω από 50 γραµ.) ή ορισµένες υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας (14). Η άδεια αποκλειστικής εκµετάλλευσης της DPAG λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2002 (15).

(7)

Ο συνολικός κύκλος εργασιών σε ολόκληρη τη γερµανική αγορά επιστολικού ταχυδροµείου (εγχώριο συν
διασυνοριακό) υπολογίζεται ότι το 1998 ανήλθε σε 9,7 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων 2,6 δισεκ. ευρώ ήταν
επισήµως ανοικτά στον ανταγωνισµό (δηλαδή ήταν εκτός των κρατηµένων υπηρεσιών). Ωστόσο, οι περίπου
250 φορείς µε άδεια εκµετάλλευσης που δραστηριοποιούνταν, πέραν της DPAG, στην γερµανική επιστολική αγορά το έτος εκείνο συγκέντρωσαν µόνον ένα κλάσµα του ποσού αυτού — 55 εκατ. ευρώ δηλαδή
2 % του τµήµατος της αγοράς που θεωρητικά ήταν ανοικτό στον ανταγωνισµό (16). Τα στοιχεία αυτά
επιβεβαιώθηκαν από την εθνική κανονιστική αρχή της Γερµανίας, η οποία υπολόγισε το µερίδιο αγοράς της
DPAG σε 99,2 % το 1998 και σε 98,7 % το 1999 (17).
∆ιασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο

(8)

Το σύστηµα µε το οποίο οι ταχυδροµικές διοικήσεις αλληλοαποζηµιώνονται για την παράδοση διασυνοριακού ταχυδροµείου εξ ονόµατος αλλήλων είναι γνωστό ως σύστηµα καταληκτικών τελών. Στο πλαίσιο του
µηχανισµού αυτού, ο παραλήπτης ∆ΤΦ αµείβεται για την παράδοση διασυνοριακού ταχυδροµείου από τον
αποστέλλοντα ∆ΤΦ. Τα ποσά που χρεώνονται για την παράδοση καλούνται καταληκτικά τέλη (18).

(9)

Η συγκέντρωση και προώθηση εξερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου έχει ελευθερωθεί εκ του νόµου ή
εκ των πραγµάτων στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ. Μολονότι σε διάφορα κράτη µέλη έχουν εισέλθει
ανταγωνιστές στην αγορά αυτήν, οι ∆ΤΦ εξακολουθούν να δεσπόζουν στις οικείες αγορές τους (19). Η
αποδέσµευση του εξερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου διευκόλυνε την παροχή υπηρεσιών αναταχυδρόµησης. Σε αντίθεση µε τους περισσότερους ∆ΤΦ της Κοινότητας, η DPAG τήρησε σκληρή
στάση έναντι των ταχυδροµικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες εξερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού
ταχυδροµείου στη Γερµανία. Η DPAG έχει σύρει τους φορείς αυτούς στα δικαστήρια και απεκόµισε
αποφάσεις γερµανικών δικαστηρίων οι οποίες αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες
εξερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου παραβαίνουν το γερµανικό ταχυδροµικό µονοπώλιο. Οι ανταγωνιστικοί φορείς διετάχθησαν από τα δικαστήρια να παύσουν να προσφέρουν υπηρεσίες του
τύπου αυτού (20).

(10)

Όσον αφορά την αγορά προώθησης και παράδοσης εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου, η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική. Σε όλα τα κράτη µέλη σχεδόν όλο το εισερχόµενο
επιστολικό ταχυδροµείο διεκπεραιώνεται από τους εδραιωµένους ∆ΤΦ (21). Με την οδηγία 97/67/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε τους κοινούς
κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών (ταχυδροµική οδηγία), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1998, άνοιξε
στον ανταγωνισµό µόνον ένα µικρό µέρος της αγοράς αυτής (22).

(14) Το µονοπώλιο της DPAG περιορίσθηκε από την 1η Ιανουαρίου 1998 όταν το µονοπωλιακό όριο για ταυτόσηµες µαζικές
ταχυδροµικές αποστολές µειώθηκε από 100 γραµ. σε 50 γραµ.. Το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Postgesetz απαλλάσσει
ορισµένες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας από το ταχυδροµικό µονοπώλιο.
15
( ) Το άρθρο 47 του Postgesetz προβλέπει την ανά διετία υποβολή έκθεσης από την RegTP στα νοµοθετικά σώµατα της
Γερµανίας. Μεταξύ άλλων, η έκθεση θα περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις της RegTP σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης της
ισχύος της αποκλειστικής άδειας του άρθρου 51 πέραν της ηµεροµηνίας που προβλέπεται στο νόµο αυτό (δηλαδή 31
∆εκεµβρίου 2002).
16
( ) KEP Nachrichten, αριθ. 51/17, ∆εκέµβριος 1999 (έγγραφο υπ’ αριθ. 1146 στο φάκελο της Επιτροπής).
17
( ) Έκθεση στα µέσα του 2000 της RegTP, σ. 62, όπως δηµοσιεύθηκε στον δικτυακό της κόµβο (www.regtp.de).
(18) Βλέπε απόφαση 1999/695/ΕΚ της Επιτροπής, REIMS II, υπόθεση COMP/36.748 (ΕΕ L 275 της 26.10.1999, σ.17). Η
συµφωνία REIMS II τέθηκε σε ισχύ από 1ης Απριλίου 1999. Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση δυνάµει του άρθρου 81
παράγραφος 3 της συνθήκης µε την οποία η συµφωνία απαλλάσσεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Οι ∆ΤΦ όλων των
κρατών µελών εκτός της TPG των Κάτω Χωρών συνυπογράφουν τη συµφωνία αυτή, στην οποία τα καταληκτικά τέλη
εκφράζονται ως ποσοστό των εγχώριων τελών της χώρας παραλαβής. Τα καταληκτικά τέλη αυξάνονται ετησίως υπό τον όρο
ότι ο ∆ΤΦ παραλαβής ανταποκρίνεται σε ορισµένα ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά τις υπηρεσίες. Από 1ης Ιανουαρίου 2001,
τα καταληκτικά τέλη αυξήθηκαν σε 70 %.
(19) Αποδέσµευση εισερχοµένου και εξερχόµενου ενδοκοινοτικού διασυνοριακού ταχυδροµείου, σ. 25. Στη µελέτη αυτή, επτά
κοινοτικοί ∆ΤΦ κλήθηκαν να εκτιµήσουν τα µερίδια που είχαν στην αγορά το 1996. Τα εκτιµώµενα µερίδια αγοράς για
εξερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο κυµαίνονταν από 80 έως 100 %.
20
( ) Βλέπε π.χ. Deutsche Post AG gegen TNT Mailfast GmbH, Az. 31 O 796/93, του Landgericht Köln, 14 Απριλίου 1994·
TNT Mailfast GmbH gegen Deutsche Post AG, Az. U (Kart) 31/94, του Oberlandesgericht Düsseldorf, 23 Απριλίου
1996· DHL Worldwide Express GmbH gegen Deutsche Post AG, απόφαση του Oberlandesgericht Düsseldorf, 23 Απριλίου 1996.
21
( ) Αποδέσµευση εισερχοµένου και εξερχόµενου ενδοκοινοτικού διασυνοριακού ταχυδροµείου, σ. 22 και 38. Επτά κοινοτικοί
∆ΤΦ εκτίµησαν τα µερίδια αγοράς τους για εισερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο σε 95-100 %.
(22) ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14. Η οδηγία άνοιξε περίπου το 3 % του συνολικού κύκλου εργασιών των ∆ΤΦ στον ανταγωνισµό. Στην πράξη, οι ∆ΤΦ διατήρησαν τα πάντα πλην ενός πολύ µικρού µεριδίου των δραστηριοτήτων τους που άνοιξε
θεωρητικά στον ανταγωνισµό.

15.12.2001

15.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αναταχυδρόµηση
(11)

Η αναταχυδρόµηση µπορεί να περιγραφεί ως η αναδροµολόγηση ταχυδροµείου µεταξύ χωρών διαµέσου
των συνήθων µεταφορών, ταχυµεταφορών και άλλων ταχυδροµικών υπηρεσιών. Οι εξειδικευµένες επιχειρήσεις αναταχυδρόµησης αναθέτουν µε διαγωνισµό διεθνείς µαζικές αποστολές σε ταχυδροµικούς φορείς για
λογαριασµό πελατών σε άλλες χώρες (εµπορική αναταχυδρόµηση). Μολονότι αρχικά υπηρεσίες αναταχυδρόµησης παρείχαν ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι ∆ΤΦ αναλαµβάνουν όλο και συχνότερα τέτοιες δραστηριότητες.

(12)

Η αναταχυδρόµηση παρουσιάζει ενδιαφέρον από εµπορική άποψη όταν τα ταχυδροµικά τέλη διαφέρουν
σηµαντικά από χώρα σε χώρα, όπως συµβαίνει στο εσωτερικό της ΕΕ. Όσο µεγαλύτερη η διαφορά µεταξύ
των υψηλών εγχώριων τιµών µιας χώρας και των χαµηλών καταληκτικών τελών που χρεώνει ο ∆ΤΦ της για
την παράδοση εισερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου, τόσο µεγαλύτερα είναι τα περιθώρια για
επικερδή αναταχυδρόµηση. Με άλλα λόγια, όταν τα καταληκτικά τέλη της χώρας παραλαβής είναι χαµηλά
σε σχέση µε τις εγχώριες τιµές, ο αποστέλλων ∆ΤΦ µπορεί να χρεώνει διασυνοριακές τιµές κατά πολύ
χαµηλότερες σε σχέση µε τις κανονικές εγχώριες τιµές στη χώρα παραλαβής. Έτσι η µεταφορά ταχυδροµείου από τη χώρα Α στη χώρα Β και η αναταχυδρόµησή του στη χώρα Α ή σε τρίτη χώρα (χώρα Γ) είναι
επικερδής.

(13)

Όταν γερµανικές επιχειρήσεις αναδροµολογούν το εγχώριο ταχυδροµείο τους µέσω του Ηνωµένου Βασιλείου, ο κύκλος εργασιών των βρετανικών ταχυδροµικών φορέων αυξάνει εις βάρος της DPAG. Οι ∆ΤΦ
χωρών µε υψηλά ταχυδροµικά τέλη (όπως η Γερµανία) έχουν συµφέρον να εµποδίζουν την αναταχυδρόµηση, ενώ οι ∆ΤΦ χωρών µε χαµηλά ταχυδροµικά τέλη —που µπορούν να χρησιµεύσουν ως ενδιάµεσοι
σταθµοί αναταχυδρόµησης— έχουν εµπορικό συµφέρον να την ενθαρρύνουν.

(14)

∆ύο είδη αναταχυδρόµησης έχουν ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της παρούσας υπόθεσης: η αναταχυδρόµηση A-B-A και η αναταχυδρόµηση A-B-Γ. Το ∆ικαστήριο των ΕΚ στην απόφασή του της 10ης
Φεβρουαρίου 2000, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C 147/97 και C 148/97 (Deutsche Post AG/
Gesellschaft für Zahlungssysteme mbh (GZS) και Citicorp Kartenservice GmbH) (23) περιέγραψε τις
πρακτικές αυτές ως εξής:
Αναταχυδρόµηση A-B-A:
οι επιστολές προέρχονται από το κράτος Α, αλλά ταχυδροµούνται στο κράτος Β για να διανεµηθούν στο
κράτος Α,
Αναταχυδρόµηση A-B-Γ:
οι επιστολές προέρχονται από το κράτος Α, αλλά ταχυδροµούνται στο κράτος Β για να διανεµηθούν στο
κράτος Γ.
Κεντρική διανοµή ταχυδροµείου

(15)

Ως αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης ολοκλήρωσης των κοινοτικών αγορών, πολλές διεθνικές επιχειρήσεις
ζητούν σήµερα ταχυδροµικές υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους όσον αφορά το κόστος, την
ταχύτητα παράδοσης και άλλα στοιχεία υπηρεσίας. Προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν το κόστος
παραγωγής και διανοµής και να µεγιστοποιήσουν τις οικονοµίες κλίµακας και εύρους, οι εταιρείες αυτές
απαιτούν λύσεις «γενικού καταστήµατος» για όλες τις ανάγκες τους όσον αφορά τη διανοµή ταχυδροµείου.
Όλο και περισσότερο, διεθνικές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τις ταχυδροµικές τους δραστηριότητες σε
ορισµένα, περιορισµένα τον αριθµό, ταχυδροµικά κέντρα από τα οποία οι οµαδικές επιστολές διανέµονται
στους πελάτες τους σε διάφορες χώρες.

(16)

Οι περισσότεροι πελάτες εξακολουθούν να προτιµούν να συναλλάσσονται µε πωλητές της δικής τους
χώρας και στη δική τους γλώσσα. Η πείρα δείχνει ότι το ποσοστό ανταπόκρισης σε εµπορικές επιστολές
είναι πολύ µεγαλύτερο όταν οι πελάτες µπορούν να απαντήσουν σε κάποιον που βρίσκεται στη χώρα της
µόνιµης κατοικίας τους. Οι διεθνικές επιχειρήσεις λύνουν το πρόβληµα αυτό προσφέροντας κάποιο σηµείο
επαφών σε κάθε χώρα (π.χ. αναφέροντας δίνοντας τη διεύθυνση µιας εγχώριας θυγατρικής ή πράκτορά
τους).
∆ιεθνείς ταχυδροµικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η DPAG

(17)

Η DPAG παρέχει κεντρικές ταχυδροµικές υπηρεσίες για διεθνικούς πελάτες που θέλουν να προµηθευθούν
υπηρεσίες διανοµής προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους. Η DPAG αναγνωρίζει η ίδια ότι:
«Οι πελάτες διεθνούς εµβέλειας απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ευρέως φάσµατος [sic] από µία
και µόνον πηγή (υπηρεσίες γενικού καταστήµατος) (24)»

(23) Συλλογή 2000, σ. Ι-825, παράγραφος 12. Προδικαστική απόφαση σχετικά µε ερωτήµατα που παραπέµφθηκαν στο ∆ικαστήριο των ΕΚ από το Oberlandesgericht Frankfurt am Main δυνάµει του άρθρου 234 της συνθήκης ΕΚ.
(24) Έγγραφο κοινής θέσης σχετικά µε την αναθεώρηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ που δηµοσίευσαν οι DPAG, TNT Post Group
N.V. και Sweden Post Ltd στις 14 Φεβρουαρίου 2000 (έγγραφο 1146 στο φάκελο της Επιτροπής).

L 331/43

L 331/44

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(18)

Η Deutsche Post Global Mail, θυγατρική της DPAG, παρέχει υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ειδικές
ανάγκες του εκάστοτε πελάτη για επιχειρήσεις µε διεθνές ταχυδροµείο, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών διεθνούς διανοµής ονοµαστικών µαζικών αποστολών. Παράδειγµα ταχυδροµικής υπηρεσίας σε κοινοτική κλίµακα την οποία προσφέρει η DPAG είναι η διανοµή ταχυδροµικών αποστολών για λογαριασµό της
Oracle Corporation, εταιρείας η οποία αποστέλει µεγάλες ποσότητες ταχυδροµικών αποστολών προς
παραλήπτες σε 16 ευρωπαϊκές χώρες µέσω της DPAG στη Γερµανία. Οι παραλήπτες έχουν τη δυνατότητα
να απαντήσουν τηλεφωνικά ή µε φαξ δωρεάν (25).

(19)

Η DPAG διαθέτει στην αγορά τις κεντρικές διεθνείς ταχυδροµικές της υπηρεσίες ως εξής:
«International Mail Service advises you on how to optimize international mail activities. (…)
Suppose for example a software company based in Germany is planning to send a mail shot with
reply option to 30 000 recipients in 16 different countries simultaneously. Each mail piece consists
of three elements: envelope, letter and brochure. International Mail Service will not only check and
update the address file, but also personalize the mail shot in accordance with the conventions of
each country — a significant factor for mail shot success.»

Η International Mail Service σας συµβουλεύει πως να βελτιώσετε τις διεθνείς ταχυδροµικές σας δραστηριότητες. (…)

Ας υποθέσουµε ότι µια εταιρεία λογισµικού µε έδρα στη Γερµανία προγραµµατίζει να πραγµατοποιήσει µια
µαζική ταχυδροµική αποστολή µε δυνατότητα απάντησης σε 30 000 παραλήπτες σε 16 διαφορετικές
χώρες ταυτόχρονα. Κάθε ταχυδροµικό αντικείµενο περιλαµβάνει τρία στοιχεία: φάκελο, επιστολή και
ενηµερωτικό έντυπο. Η International Mail Service όχι µόνον θα ελέγξει και θα επικαιροποιήσει το
διευθυνσιολόγιο αλλά θα εξατοµικεύσει τις επιστολές σύµφωνα µε τις συνήθειες της εκάστοτε χώρας —
πράγµα το οποίο αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας της αποστολής.] (26).

(20)

Η DPAG εκτιµά ότι το µερίδιο αγοράς της στη Γερµανία για εξερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο
ανέρχεται περίπου σε 75 % (27). Οι κυριότεροι στόχοι είναι οι διεθνείς επιχειρήσεις που αποστέλλουν
µεγάλες ποσότητες εµπορικού και διαφηµιστικού ταχυδροµείου, δηµοσιευµάτων και αντικειµένων προστιθέµενης αξίας (28). Η DPAG ανταγωνίζεται άµεσα την BPO και άλλους φορείς στη βρετανική αγορά
εξερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου. ∆είγµα του ανταγωνισµού αυτού είναι η προσφορά της DPAG
για την πανευρωπαϊκή σύµβαση της American Express, η οποία την εποχή εκείνη έκανε τη διανοµή του
ταχυδροµείου της προς όλους του ευρωπαίους πελάτες της από το κέντρο διανοµής της στο Ηνωµένο
Βασίλειο (29).

Η Σύµβαση της Universal Postal Union

(21)

Η Universal Postal Union (UPU), είναι ειδικό όργανο των Ηνωµένων Εθνών και αποτελεί τον διεθνή
οργανισµό αρµόδιο για θέµατα ταχυδροµείου. Εν γένει, τα µέλη των Ηνωµένων Εθνών είναι και µέλη της
UPU. Η σύµβαση της UPU προσφέρει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τη διεθνή ανταλλαγή ταχυδροµείου.
Ανά πενταετία, η UPU οργανώνει ένα συνέδριο για την ανασκόπηση και, εάν αποδειχθεί αναγκαίο, την
αναθεώρηση της σύµβασης. Η σύµβαση UPU έχει το κύρος συνθήκης στην οποία συµµετέχουν οι
κυβερνήσεις των κρατών µελών της UPU. Το πλέον πρόσφατο συνέδριο της UPU πραγµατοποιήθηκε στο
Πεκίνο τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο του 1999. Η αναθεωρηµένη Σύµβαση-UPU (UPU 1999) τέθηκε σε ισχύ
από 1ης Ιανουαρίου 2001 (30). Στην προκειµένη υπόθεση λαµβάνονται υπόψη οι εκδοχές του 1989, 1994
και 1999 (UPU-1989, UPU-1994 και UPU-1999).

(25) Η Deutsche Post Global Mail ονοµαζόταν παλαιότερα International Mail Services GmbH. Φυλλάδιο της DPAG «Zum
Beispiel — Oracle8 ConText Cartridge», που έχει προσαρτηθεί στην απάντηση της DPAG σε αίτηµα παροχής πληροφοριών
εκ µέρους της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 1999 (έγγραφο 1122 στο φάκελο της Επιτροπής).
26
( ) Υπογράµµιση από την Επιτροπή. ∆ιαφηµιστικό φυλλάδιο της DPAG «We Deliver», που κυκλοφόρησε την 1η Ιανουαρίου
1999, σ. 48 (έγγραφο 1140 στο φάκελο της Επιτροπής).
(27) DPAG «Unvollständiger Verkaufsprospekt», 20 Οκτωβρίου 2000, σ. 140.
28
( ) DPAG «Unvollständiger Verkaufsprospekt», 20 Οκτωβρίου 2000, σ. 146.
(29) Επιστολή της American Express στην Επιτροπή στις 15 Απριλίου 1999 (έγγραφο 975 στο φάκελο της Επιτροπής).
(30) Άρθρο 65 της UPU 1999.
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Το άρθρο 25 της σύµβασης UPU αναφέρει τις διοικητικές εξουσίες τις οποίες δύνανται να ασκούν οι χώρες
µέλη σε σχέση µε την αναταχυδρόµηση (31). Το άρθρο 25 της σύµβασης UPU 1994 ορίζει τα εξής:
«Αποστολή επιστολικών αντικειµένων στο εξωτερικό:
1. Τα κράτη µέλη δεν δεσµεύονται να προωθούν ή να παραδίδουν στους παραλήπτες επιστολικά αντικείµενα αποστολέων που έχουν την µόνιµη κατοικία τους σε αυτά και οι οποίοι πραγµατοποιούν ή
προκαλούν την αποστολή τους από ξένη χώρα µε σκοπό να επωφεληθούν από τα εκεί ευνοϊκότερα
ταχυδροµικά τέλη.
2. Οι διατάξεις του σηµείου 1 ισχύουν αδιακρίτως τόσο για ταχυδροµικά αντικείµενα δηµιουργούµενα στη
χώρα στην οποία έχει την µόνιµη κατοικία του ο αποστολέας τα οποία στη συνέχεια µεταφέρονται πέραν
των συνόρων της χώρας όσο και για επιστολικά αντικείµενα δηµιουργούµενα σε ξένη χώρα.
3. Η διοίκηση της χώρας προορισµού δύναται να απαιτήσει από τον αποστολέα και, αντ’ αυτού, από την
διοίκηση της χώρας ταχυδρόµησης, την καταβολή των τελών εσωτερικού. Εάν ούτε ο αποστολέας, ούτε
η διοίκηση της χώρας ταχυδρόµησης συµφωνήσουν να καταβάλουν τα τέλη αυτά εντός προθεσµίας την
οποία ορίζει η διοίκηση της χώρας προορισµού, η τελευταία δύναται να επιστρέψει τα ταχυδροµικά
αντικείµενα στην διοίκηση ταχυδρόµησης και δικαιούται να απαιτήσει την καταβολή των εξόδων
αναδροµολόγησης (επιστροφής) ή να τα διαθέσει βάσει της οικείας νοµοθεσίας.
4. Τα κράτη µέλη δεν δεσµεύονται να προωθούν ή να παραδίδουν στους παραλήπτες επιστολικά αντικείµενα αποστολέων που έχουν την µόνιµη κατοικία τους σε αυτά και οι οποίοι πραγµατοποιούν ή
προκαλούν την αποστολή τους σε µεγάλες ποσότητες από χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία
διατηρούν την µόνιµη κατοικία τους, χωρίς την προσήκουσα αµοιβή. Η διοίκηση της χώρας προορισµού
δύναται να απαιτήσει από τη διοίκηση της χώρας ταχυδρόµησης αµοιβή ανάλογη προς το κόστος η
οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτερο των εξής ποσών: 80 % των εγχώριων ταχυδροµικών τελών
για ισοδύναµα ταχυδροµικά αντικείµενα ή 0,14 SDR ανά αντικείµενο συν ένα SDR/χλγρ.. Εάν η
διοίκηση της χώρας ταχυδρόµησης δεν συµφωνήσει να καταβάλει το απαιτηθέν ποσό εντός προθεσµίας
την οποία καθορίζει η διοίκηση της χώρας προορισµού, η τελευταία δύναται είτε να επιστρέψει τα
αντικείµενα στη διοίκηση της χώρας ταχυδρόµησης και να απαιτήσει αποζηµίωση για το κόστος
αναταχυδρόµησης είτε να τα διεκπεραιώσει βάσει της οικείας νοµοθεσίας.»

(23)

Η DPAG προέβαλε το επιχείρηµα ότι στην πλειοψηφία τους οι επίµαχες οµαδικές ταχυδροµήσεις στην
προκειµένη περίπτωση, απεστάλησαν σε µια περίοδο κατά την οποία —σύµφωνα µε την DPAG— εξακολουθούσε να ισχύει στη Γερµανία η UPU 1989. Το άρθρο 25 της UPU 1989 ήταν ανάλογο προς το
άρθρο 25 της UPU 1994. Η κυριότερη ουσιαστική διαφορά ήταν το ότι το άρθρο 25 στην εκδοχή του
1989 της UPU, στην πρώτη παράγραφο, περιλάµβανε µια φράση η οποία διαγράφηκε στην εκδοχή του
1994. Το άρθρο 25, παράγραφος 1 της UPU 1989, συνεπώς, είχε ως εξής:
«1.
Τα κράτη µέλη δεν δεσµεύονται να προωθούν ή να παραδίδουν στους παραλήπτες επιστολικά
αντικείµενα αποστολέων που έχουν την µόνιµη κατοικία τους σε αυτά και οι οποίοι πραγµατοποιούν ή
προκαλούν την αποστολή τους από ξένη χώρα µε σκοπό να επωφεληθούν από τα εκεί ευνοϊκότερα
ταχυδροµικά τέλη. Το αυτό ισχύει για αντικείµενα τα οποία ταχυδροµούνται σε µεγάλες ποσότητες
ανεξάρτητα από το εάν αυτό γίνεται για να επωφεληθεί ο αποστολέας από χαµηλότερα ταχυδροµικά
τέλη (32).»

(24)

Η DPAG υποστηρίζει ότι η µεταφορά της UPU 1994 στη γερµανική νοµοθεσία τέθηκε σε ισχύ στις 9
∆εκεµβρίου 1998 και ότι αυτό τεκµηριώνεται από τη γερµανική νοµολογία. Η ΒΡΟ, όµως, αµφισβητεί το
επιχείρηµα της DPAG και υποστηρίζει ότι η UPU 1994 τέθηκε σε ισχύ σε προγενέστερη ηµεροµηνία (33).
Σύµφωνα µε τη σύµβαση του 1989, οι ∆ΤΦ που λαµβάνουν ταχυδροµικές αποστολές µπορούν να
επικαλεστούν το άρθρο 25 για τις µαζικές ταχυδροµικές αποστολές που έχουν ταχυδροµηθεί από το
εξωτερικό από εγχώριους αποστολείς ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο το έπραξαν ενώ βάσει της
εκδοχής του 1994, για να µπορέσουν οι ∆ΤΦ να επικαλεστούν τη διάταξη αυτή θα πρέπει να αποδείξουν
ότι οι αποστολές ταχυδροµήθηκαν στο εξωτερικό προκειµένου ο αποστολέας να επωφεληθεί από τα
χαµηλότερα τέλη που ισχύουν στην ξένη χώρα.

(31) Στην UPU 1999, το άρθρο 25 µετατράπηκε σε άρθρο 43.
(32) Υπογράµµιση της Επιτροπής.
(33) Αναφερόµενη σε απόφαση του Οµοσπονδιακού συνταγµατικού δικαστηρίου της Γερµανίας (BverfGE 63, 343, 354 f.), η
BPO υποστηρίζει ότι η σύµβαση UPU 1994 τέθηκε σε ισχύ αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου 1996.
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Ο ορισµός του αποστολέα
(25)

Η διαµάχη µεταξύ των µερών στην παρούσα υπόθεση προκύπτει από µια θεµελιώδη διαφωνία ως προς τον
ορισµό του αποστολέα ενός ταχυδροµικού αντικειµένου. Καµία από τις προαναφερόµενες εκδοχές της
σύµβασης UPU δεν προσδιορίζει τον όρο «αποστολέας». Προς τον σκοπό του άρθρου 25, οι ∆ΤΦ δίδουν
διαφορετική ερµηνεία ο καθένας στον όρο αυτόν. Ως εκ τούτου, τόσο η ΒΡΟ όσο και η DPAG
υποστηρίζουν ότι οι ερµηνείες που οι ίδιες δίνουν στον όρο «αποστολέας» ανταποκρίνονται στο άρθρο 25
της σύµβασης UPU.
Ορισµός του Αποστολέα στην Ταχυδροµική οδηγία

(26)

Η ταχυδροµική οδηγία προσδιορίζει τον όρο «αποστολέας» ως εξής:
«αποστολέας: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, από το οποίο προέρχονται τα ταχυδροµικά αντικείµενα (34)»

(27)

Στον ορισµό αυτό του αποστολέα στην ταχυδροµική οδηγία µπορούν να δοθούν πολύ διαφορετικές µεταξύ
τους ερµηνείες. Τόσο η ΒΡΟ όσο και η DPAG είναι της γνώµης ότι οι ερµηνείες τους είναι συνεπείς προς
τον ορισµό του αποστολέα στην ταχυδροµική οδηγία.
Ορισµός του «ουσιαστικού αποστολέα»

(28)

Η DPAG έχει δηλώσει επανειληµµένα ότι οι ενέργειές της όσον αφορά το εισερχόµενο διασυνοριακό
ταχυδροµείο συµφωνούν απολύτως µε τη γερµανική νοµοθεσία. Ένας ορισµός τον οποίο η DPAG αποκαλεί
«ορισµό του ουσιαστικού αποστολέα» («der materielle Absenderbegriff») έχει κατοχυρωθεί στη γερµανική
νοµολογία (35). Βάσει του ορισµού αυτού, η εκ πρώτης όψεως υπόθεση αφορά την ταυτότητα του
αποστολέα. Το πρόσωπο που φέρεται ότι απευθύνεται στον παραλήπτη —από τη γενική εµφάνιση του
ταχυδροµικού αντικειµένου συµπεριλαµβανοµένου του περιεχοµένου— θεωρείται ότι αποτελεί τον αποστολέα. Η συνάφεια του «ουσιώδους ορισµού του αποστολέα» και η ερµηνεία της DPAG τέθηκαν πρόσφατα
υπό αµφισβήτηση από τα γερµανικά δικαστήρια (36). Η DPAG ερµηνεύει τον «ορισµό του ουσιαστικού
αποστολέα» κατά εκτενέστατο τρόπο. Στην πράξη, όταν στο περιεχόµενο περιλαµβάνεται διασυνοριακό
ταχυδροµικό υλικό αναφερόµενο σε κάποιον φορέα που εδρεύει στη Γερµανία (π.χ. υπό τη µορφή µιας
γερµανικής διεύθυνσης για τις απαντήσεις), τότε θεωρείται ότι το ταχυδροµικό αντικείµενο έχει γερµανό
αποστολέα, ανεξάρτητα από τη φυσική προέλευσή της αποστολής.

(29)

Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της Επιτροπής, η DPAG υποστήριξε ότι η Επιτροπή
είχε παρουσιάσει εσφαλµένα την εφαρµογή από την DPAG του «ουσιώδους ορισµού του αποστολέα».
Σύµφωνα µε τα λεγόµενά της, λαµβάνει υπόψη τα κάτωθι κριτήρια όταν εξετάζει µια ταχυδροµική
αποστολή:
i) αν αναφέρεται εγχώριος (ήτοι γερµανός) αποστολέας,
ii) αν χρησιµοποιείται γραφική ύλη ανήκουσα σε εγχώρια εταιρεία,
iii) αν αναφέρεται εγχώρια διεύθυνση απάντησης,
iv) αν οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε εγχώριο φορέα για την παραγγελία αγαθών
ή για πληροφορίες,
v) αν οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν πληρωµές εσωτερικού για τα αγαθά που
παραγγέλλουν,
vi) αν υπογράφει εκπρόσωπος εγχώριας εταιρείας,
vii) αν µε τον πελάτη επικοινωνεί εγχώρια εταιρεία (37).

(34) Βλέπε υποσηµείωση 22.
(35) Η DPAG αναφέρεται στον ακόλουθο ορισµό του «ορισµού του ουσιαστικού αποστολέα» (materielle Absenderbegriff):
Absender ist derjenige «der nach dem Gesamteindruck, den die Sendung Vermittelt, aus der Sicht eines verständingen
Empfängers als derjenige zu erkennen ist, der sich mit einem unmittelbaren eigenen Mitteilungsintresse an den Adressaten wendet.», Oberlandesgericht Frankfurt am Main, απόφαση της 25ης Μαρτίου 1999, NJW-RR 1997, σ. 162,165.
36
( ) Βλέπε απόφαση του Landgericht Berlin στην υπόθεση Az.:97.O.252/98 — DPAGAG/Franklin Mint GmbH της 27ης
Νοεµβρίου 2000. Στην απόφασή του το δικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η αυστηρή εφαρµογή του ορισµού του
ουσιαστικού αποστολέα η οποία δεν λαµβάνει υπόψη την πραγµατική προέλευση της εκάστοτε ταχυδροµικής αποστολής, δεν
είναι ορθή· απόφαση του Landgericht Bonn στην υπόθεση Az.:1 O 487/99, Center Parcs N.V./DPAGAG της 22ας
Σεπτεµβρίου 2000. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ερµηνεία που η DPAG δίνει στον «ουσιαστικό αποστολέα» ήταν
λανθασµένη και ότι η Center Parcs N.V. των Κάτω Χωρών ήταν ο αποστολέας και όχι η γερµανική της θυγατρική Center
Parcs GmbH & KG. Oberlandesgericht Düsseldorf στην υπόθεση Az.: U (Kart) 17/99, DPAGAG/Comfort Card της 20ης
Σεπτεµβρίου 2000. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ερµηνεία του όρου «ουσιαστικός αποστολέας» από την DPAG ήταν
εσφαλµένη και απέρριψε τις αξιώσεις της.
37) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σ. 32.
(
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Ε. Τα καταγγελλόµενα µέτρα

(30)

Προκειµένου να τεκµηριώσει την καταγγελία της η ΒΡΟ κατέθεσε στοιχεία σχετικά µε έναν µεγάλο αριθµό
διασυνοριακών µαζικών ταχυδροµικών αποστολών τις οποίες η DPAG παρακράτησε και για τις οποίες
απαίτησε την καταβολή συµπληρωµατικών τελών προκειµένου να προβεί στην παράδοσή τους στους
γερµανούς παραλήπτες. Ως παράδειγµα κατέθεσε λεπτοµερή στοιχεία για µαζικές ταχυδροµικές αποστολές
διαφόρων επιχειρήσεων τις οποίες η DPAG παρακράτησε, καθυστέρησε και χρέωσε µε συµπληρωµατικά
τέλη. Τρεις περιπτώσεις — Ideas Direct, Fidelity Investments και Gant εξετάζονται αναλυτικά παρακάτω.
Εκτός από την απαίτηση της καταβολής συµπληρωµατικών τελών από την ΒΡΟ, η DPAG, σε ορισµένες
περιπτώσεις, απαίτησε την καταβολή συµπληρωµατικών τελών όχι από τους αποστολείς στο Ηνωµένο
Βασίλειο αλλά από τους εκπροσώπους τους στη Γερµανία.

(31)

Μετά την κατάθεση της αρχικής καταγγελίας στην Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 1998, η DPAG απαίτησε
σε πολλές άλλες περιπτώσεις την καταβολή συµπληρωµατικών τελών για µαζικές αποστολές για τις οποίες
δεν είχε εγείρει απαιτήσεις στο παρελθόν. Κατόπιν αυτού, η ΒΡΟ υπέβαλε περαιτέρω στοιχεία για
περιπτώσεις στις οποίες η DPAG καθυστέρησε τη διεκπεραίωση διασυνοριακών µαζικών ταχυδροµικών
αποστολών για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα. Παρακάτω εξετάζεται η περίπτωση της Multiple Zones.
Ideas Direct Ltd

(32)

Η βρετανική Ideas Direct Ltd (Ideas Direct) είναι θυγατρική της Direct Group International Ltd η οποία
έχει επίσης την έδρα της το Ηνωµένο Βασίλειο. Κύρια δραστηριότητα της Ideas Direct είναι η πώληση
καταναλωτικών αγαθών σε πελάτες από το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και τη
Γερµανία. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποστέλλεται ταυτόχρονα το ίδιο υλικό, στο οποίο περιλαµβάνεται διαφηµιστικό υλικό όπως κατάλογοι, από το Ηνωµένο Βασίλειο προς τις χώρες αυτές (38).
Η µαζική ταχυδροµική αποστολή του Νοεµβρίου 1996

(33)

Σύµφωνα µε την καταγγέλλουσα επιχείρηση, µια ταχυδροµική αποστολή της Ideas Direct του Ηνωµένου
Βασιλείου, που περιλάµβανε 173 338 ταχυδροµικά αντικείµενα, παρακρατήθηκαν από την DPAG το
αργότερο στις 4 Νοεµβρίου 1996 (39). Η BPO υποστηρίζει ότι συµφώνησε στις 8 Νοεµβρίου 1996 να
καταβάλει το ποσό που ζήτησε η DPAG (40). Σύµφωνα µε την BPO, η αποστολή αποδεσµεύθηκε από την
DPAG µόλις στις 14 Νοεµβρίου 1996, δηλαδή µε συνολική καθυστέρηση τουλάχιστον 10 ηµερών (41).

(34)

Η αποστολή του Νοεµβρίου 1996 περιλάµβανε καταλόγους και επιστολές στα Γερµανικά που είχαν
εκπονηθεί και τυπωθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο. Οι παραλήπτες εκαλούντο να απαντήσουν στην επιστολή
αποστέλλοντας ένα κουπόνι στον γερµανό αντιπρόσωπο της Ideas Direct (42). Η ταχυδροµική αποστολή
εκπονήθηκε και τυπώθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ο γερµανός αντιπρόσωπος δεν συµµετείχε σε κανένα
στάδιο της παραγωγής και της προπαρασκευής της αποστολής. Οι κύριες δραστηριότητες του αντιπροσώπου περιλαµβάνουν τη διαφήµιση σε περιοδικά και τη διαχείριση ενός ηλεκτρονικού συστήµατος παραγγελιών εκ µέρους της εταιρείας. Στην περίπτωση της επίµαχης ταχυδροµικής εκστρατείας, ο αντιπρόσωπος θα
ελάµβανε παραγγελίες από γερµανούς πελάτες τις οποίες στη συνέχεια θα διαβίβαζε στην εταιρεία στο
Ηνωµένο Βασίλειο. Ακολούθως τα προϊόντα θα αποστέλλοντο απευθείας από την Ideas Direct του
Ηνωµένου Βασιλείου, στους πελάτες από τη Γερµανία. Ο αντιπρόσωπος αυτός εκτελεί ανάλογες δραστηριότητες και για διάφορες άλλες επιχειρήσεις.

(35)

Η DPAG δεν αποκάλυψε την ακριβή ηµεροµηνία της παρακράτησης της ταχυδροµικής αποστολής του
Νοεµβρίου 1996 αλλά δεν αρνείται ότι αυτό συνέβη το αργότερο στις 4 Νοεµβρίου 1996. Η DPAG
υποστηρίζει ότι η κοινοποίηση της ΒΡΟ προς την DPAG, της 8ης Νοεµβρίου 1996 δεν περιελάµβανε
δέσµευση της ΒΡΟ να καταβάλει τα συµπληρωµατικά τέλη. Σύµφωνα µε την DPAG, η ΒΡΟ συµφώνησε να
καταβάλει το απαιτηθέν ποσό µόνον στις 12 Νοεµβρίου και η αποστολή αποδεσµεύθηκε την ίδια
ηµέρα (43). Η κοινοποίηση προς την ΒΡΟ της 14ης Νοεµβρίου 1996 απλώς επιβεβαίωνε την αποδέσµευση
της αποστολής η οποία είχε λάβει χώρα δύο ηµέρες νωρίτερα (44). Η DPAG καταλήγει ότι η αποστολή
καθυστέρησε επί οκτώ και όχι επί δέκα ηµέρες.

(38) Απαράλλακτο εκτός από τη γλώσσα και τις διευθύνσεις επαφών στις συνοδευτικές επιστολές.
(39) Η DPAGAG ειδοποίησε την BP για την παρακράτηση µε φαξ στις 4 Νοεµβρίου 1996 χωρίς να αναφέρει πότε ακριβώς
διακόπηκε η πορεία της αποστολής (έγγραφο 38-41 στο φάκελο της Επιτροπής).
(40) Φαξ της BPO προς την DPAG στις 8 Νοεµβρίου 1996, στο οποίο η BPO ζητά από την DPAG «να αποδεσµεύσει την
αποστολή» και «να της γνωστοποιήσει το σχετικό κόστος» (έγγραφο 47 στο φάκελο της Επιτροπής).
(41) Φαξ της DPAG προς την BPO στις 14 Νοεµβρίου 1996 µε το οποίο την ειδοποιεί για την αποδέσµευση της αποστολής
χωρίς να αναφέρει πότε ακριβώς έγινε (έγγραφο 52 στο φάκελο της Επιτροπής).
(42) Ο πράκτορας χρησιµοποιεί την επωνυµία Framar International. Ωστόσο, η επίσηµη επωνυµία είναι Werbung und Dienstleistungen für Versandhandel GmbH.
(43) Φαξ της BPO στην DPAG της 12ης Νοεµβρίου 1996 περιλαµβανοµένης της δήλωσης της «Royal Mail International µε
την οποία συµφωνεί να πληρώσει το κόστος της αποδέσµευσης της αποστολής της Ideas Direct, από τον λογαριασµό των
καταληκτικών τελών» (έγγραφο 49 του φακέλου της Επιτροπής). Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, η
DPAG κατέθεσε αντίγραφο ενός φαξ που εστάλη στην BPO στις 12 ∆εκεµβρίου που φαίνεται ότι οι αποστολές αποδεσµεύθηκαν την ίδια ηµέρα.
44
( ) Πρέπει να σηµειωθεί ότι η DPAG άλλαξε τη στάση της ως προς το θέµα αυτό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στην
αρχική της απάντηση στην καταγγελία, η DPAG επιβεβαίωσε ότι η αποστολή αποδεσµεύθηκε στις 14 Νοεµβρίου 1996
(απάντηση της DPAG στην καταγγελία στις 20 Ιουλίου 1998, σ. 10 — έγγραφο176 στο φάκελο της Επιτροπής).
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Εθνικές δικαστικές διαδικασίες κατά της Ideas Direct
(36)

Στις 30 ∆εκεµβρίου 1998, η DPAG ζήτησε την κλήτευση της Ideas Direct Ltd ενώπιον του Landgericht
Hamburg (45). Η DPAG ζήτησε να της καταβληθούν προσαυξήσεις ύψους 866.394 ευρώ για 680.543
ταχυδροµικά αντικείµενα που απέστειλε η Ideas Direct το 1997. Το ποσό που ζητήθηκε ήταν αισθητά
υψηλότερο από προηγούµενες απαιτήσεις που απευθύνθηκαν στην ΒΡΟ σχετικά µε ταχυδροµικές αποστολές της Ideas Direct στο Ηνωµένο Βασίλειο. Στις 29 Οκτωβρίου 1999, το Landgericht Hamburg διέταξε
την Ideas Direct του Ηνωµένου Βασιλείου να καταβάλει στην DPAG το ποσό που είχε ζητηθεί (συν τόκους
για τα δικαστικά έξοδα της DPAG) (46). Η Ideas Direct υπέβαλε έφεση κατά της απόφασης του Landgericht Hamburg. Η BPO εξέφρασε στην Επιτροπή τις έντονες ανησυχίες της σχετικά µε την έκβαση της
δίκης αυτής και τόνισε το γεγονός ότι η Ideas Direct είναι µικρή εταιρεία η οποία δεν είναι σε θέση να
υποστεί την επιβάρυνση µιας νοµικής διαµάχης µε την DPAG.
Αναδροµικές απαιτήσεις για ταχυδροµικές αποστολές που απεστάλησαν πριν το 1998

(37)

Η DPAG συνέχισε να χρεώνει συµπληρωµατικά τέλη στις αποστολές της Ideas Direct. Σε επιστολή της
27ης Νοεµβρίου 1998, η DPAG ζήτησε από την BPO να καταβάλει συµπληρωµατικά τέλη για 19
ταχυδροµικές αποστολές της Ideas Direct (συνολικά 258 067 αντικείµενα), τις οποίες η DPAG είχε λάβει
µεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30 Σεπτεµβρίου 1998. Το ποσό της απαίτησης της DPAG ανερχόταν σε
323 900 ευρώ. Στο φαξ η DPAG υποστήριζε ότι:
«To avoid any disturbance of intra community mail services we recorded the circumstances and
delivered the letters to the addressees.
After receiving reliable information about the sender and the contents of the mailing, we are now
able to prove a case of Article 25 par. 1-3 UPU convention.»
[Για να αποφευχθούν οι διαταραχές στις ενδοκοινοτικές ταχυδροµικές υπηρεσίες καταγράψαµε το περιστατικό και παραδώσαµε τις επιστολές στους παραλήπτες.
Αποκτήσαµε αξιόπιστες πληροφορίες ως προς τον αποστολέα και το περιεχόµενο της ταχυδροµικής
αποστολής και είµαστε πλέον σε θέση να αποδείξουµε ότι ισχύει το άρθρο 25 παράγραφοι 1-3 της
σύµβασης 3 UPU] (47).

(38)

Στις 3 Φεβρουαρίου 1999, η DPAG έστειλε φαξ στην BPO στο οποίο ανέφερε ότι µεταξύ 1ης Οκτωβρίου
και 31 ∆εκεµβρίου 1998 είχε λάβει συνολικά 156 435 ταχυδροµικά αντικείµενα από την Ideas Direct του
Ηνωµένου Βασιλείου και ζητούσε από την BPO να καταβάλει συµπληρωµατικά τέλη συνολικού ύψους
197 272 ευρώ. Στο ίδιο φαξ η DPAG ανέφερε τα εξής:
«To avoid any disturbance of intra community mail services we recorded the circumstances and
delivered the letters to the addressees.
After receiving reliable information about the contents of the mailing, we are now able to prove a
case of Article 25 par. 1-3.[…] In all cases the domestic address of [Ideas Direct] is printed on the
covering letter as well as on the reply postcard which is added to the mailing.»
[Για να αποφευχθούν οι διαταραχές στις ενδοκοινοτικές ταχυδροµικές υπηρεσίες καταγράψαµε το περιστατικό και παραδώσαµε τις επιστολές στους παραλήπτες.
Λάβαµε αξιόπιστες πληροφορίες ως προς τον αποστολέα και το περιεχόµενο της ταχυδροµικής αποστολής
και είµαστε πλέον σε θέση να αποδείξουµε ότι ισχύει το άρθρο 25 παράγραφοι 1-3 της σύµβασης 3
UPU.[…] Σε όλες τις περιπτώσεις η εγχώρια διεύθυνση της [Ideas Direct] είναι τυπωµένη στην συνοδευτική επιστολή καθώς και στην ταχυδροµική κάρτα απάντησης που περιλαµβάνεται στην ταχυδροµική
αποστολή] (48).

(39)

Το Μάρτιο του 1999, η Επιτροπή ζήτησε από την DPAG αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε όλες τις
µαζικές ταχυδροµικές αποστολές, µεταξύ άλλων από την Ideas Direct που παρακρατήθηκαν το 1997 και
1998, καθώς και τις ηµεροµηνίες παρακράτησης (49). Στην απάντησή της, η DPAG ισχυρίστηκε ότι καµία
από τις ταχυδροµικές αυτές αποστολές δεν είχε παρακρατηθεί ή καθυστερήσει (50). Στις παρατηρήσεις που
υπέβαλε στην Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2001, η DPAG επανέλαβε τη δήλωσή της ότι καµία από τις
ταχυδροµικές αποστολές της Ideas Direct που απεστάλησαν το 1997 και 1998 δεν είχε παρακρατηθεί ή
καθυστερήσει από την DPAG (51). Εντούτοις, εν προκειµένω η DPAG εξήγησε για ποιο λόγο δεν το
έπραξε.«…η Deutsche Post AG είχε στη διάθεσή της δείγµατα αποστολών, και συνεπώς δεν υπήρχε ανάγκη
να παρακρατηθούν οι αποστολές αυτές προκειµένου να τεκµηριωθούν οι απαιτήσεις της (52).»

(45) Η κλήτευση εστάλη κατά λάθος στην «Ideas Direct Ltd, Osterbekstrasse 90a, Hamburg», που είναι η διεύθυνση της
Framar International. Η κλήτευση ελήφθη από το δικαστήριο στις 5 Ιανουαρίου 1999. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει
εταιρεία µε την επωνυµία Ideas Direct στη διεύθυνση αυτή, η κλήτευση έγινε δεκτή από το γερµανικό δικαστήριο (έγγραφα
611-914 στο φάκελο της Επιτροπής).
(46) Deutsche Post AG gegen Ideas Direct Ltd, υπόθεση Az.: 416 O 2/99, απόφαση του Landgericht Hamburg της 29ης
Οκτωβρίου 1999.
(47) Υπογράµµιση από την Επιτροπή. Επιστολή της DPAG προς την BPO στις 27 Νοεµβρίου 1998, µε συνηµµένα στοιχεία για
19 ταχυδροµικές αποστολές της Ideas Direct (έγγραφα 524-526 στο φάκελο της Επιτροπής).
(48) Υπογράµµιση της Επιτροπής. Φαξ της DPAG προς την BPO στις 3 Φεβρουαρίου 1999 (έγγραφα 927-928 στο φάκελο της
Επιτροπής).
(49) Αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 1999 (έγγραφο 606 στο φάκελο της Επιτροπής.
50
( ) Απάντηση της DPAG στην αίτηση παροχής πληροφοριών της 23ης Απριλίου 1999 (έγγραφο 991 στο φάκελο της
Επιτροπής).
(51) Παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από την DPAG στην Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2001, σ 2.
52
( ) Επιστολή της DPAG στην Επιτροπή της 2ας Μαΐου 2001, σ 2.

15.12.2001

15.12.2001

EL
(40)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μετά από αίτηµα της Επιτροπής, η BPO επιβεβαίωσε το γεγονός ότι καµία από τις αποστολές εκ µέρους
της Ideas Direct που εστάλησαν στη Γερµανία µέσω της BPO το 1998 δεν περιείχε δείγµατα ταχυδροµικών
αντικειµένων. (53) Στις 18 Μαΐου 2001 η DPAG επιβεβαίωσε, µετά από αίτηµα της Επιτροπής, ότι είχε
παρακρατήσει τις εν λόγω ταχυδροµικές αποστολές της Ideas Direct ενώ είχε έρθει σε επαφή µε τους
παραλήπτες. Μόλις η DPAG λάµβανε µία δειγµατοληπτική αποστολή από έναν από τους παραλήπτες,
προωθούσε τις ταχυδροµικές αποστολές στους οργανισµούς προς τους οποίους απευθύνονταν χωρίς
περαιτέρω καθυστέρηση (54).
Fidelity Investments

(41)

Η Fidelity Investments Services Ltd (Fidelity Investments) είναι διεθνική επιχείρηση δραστηριοποιούµενη
στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών η οποία έχει την έδρα της στις Μπαχάµες. Η εταιρεία
χαρτοφυλακίου στο Ηνωµένο Βασίλειο φέρει την επωνυµία Fidelity Investment Management Ltd. Ο
όµιλος επιχειρήσεων Fidelity Investments διαθέτει γραφεία στο Παρίσι, την Φρανκφούρτη, το Άµστερνταµ,
τη Μαδρίτη, τη Στοκχόλµη, το Λουξεµβούργο και τη Ζυρίχη. Τα γραφεία αυτά τα οποία προσφέρουν κατά
κύριο λόγο πελατειακή υποστήριξη, εξυπηρετούν πελάτες από όλα τα κράτη µέλη. Το γραφείο της
Φρανκφούρτης ανήκει στη γερµανική θυγατρική της εταιρείας, την Fidelity Investments Services GmbH.
Μολονότι όλα τα γραφεία ταχυδροµούν υλικό σε τακτική βάση, η διαχείριση όλων των µαζικών αποστολών
έχει συγκεντρωθεί στο European Service Centre του οµίλου στο Ηνωµένο Βασίλειο. Το 1997, η Fidelity
Investments χρησιµοποίησε την BPO για τη διανοµή διαφόρων ταχυδροµικών αποστολών της σε παραλήπτες στην Κοινότητα. Οι αποστολές περιλάµβαναν ενηµερωτικό φυλλάδιο και συνοδευτική επιστολή στα
Γερµανικά. Η συνοδευτική επιστολή ανέφερε ότι οι γερµανοί πελάτες µπορούσαν να στείλουν τις απαντήσεις τους στην Fidelity Investment GmbH στη Φρανκφούρτη.

(42)

∆ιάφορες µαζικές ταχυδροµικές αποστολές που πραγµατοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1997
παρακρατήθηκαν από την DPAG κατά την άφιξή τους στη Γερµανία. Στις 7 Απριλίου 1997, η DPAG
ειδοποίησε την BPO σχετικά µε την παρακράτηση µιας τέτοιας αποστολής (55). Στην ειδοποίηση που
εστάλη στην ΒΡΟ είχε επισυναφθεί αντίγραφο µιας επιστολής µε ηµεροµηνία 25 Μαρτίου 1997 (56). Η
BPO επικοινώνησε µε την DPAG για το θέµα αυτό στις 16 Απριλίου 1997 µετά την παρακράτηση και
άλλης αποστολής της Fidelity Investments (57) Η DPAG απάντησε την εποµένη, δηλώνοντας ότι θα
αποδέσµευε την πρόσφατη αποστολή και επανέλαβε την απαίτησή της για συµπληρωµατικά τέλη (58). Η
DPAG παρακράτησε διάφορες αποστολές της Fidelity Investments επί εβδοµάδες (59). Η BPO υποστηρίζει
ότι οι αποστολές αυτές δεν έπρεπε να είχαν καθυστερήσει καθόλου δεδοµένου ότι είχε συµφωνήσει να
καταβάλει τα συµπληρωµατικά τέλη.

(43)

Κατά το δεύτερο ήµισυ του 1997, η DPAG έλαβε 118 αποστολές —συνολικά 275 027 αντικείµενα—
από την Fidelity Investments UK (60). Η DPAG υπέβαλε τις απαιτήσεις της για τις εν λόγω αποστολές για
πρώτη φορά ένα χρόνο αργότερα µε φαξ προς την BPO, στις 11 ∆εκεµβρίου 1998 στο οποίο η DPAG
ζητά την καταβολή συµπληρωµατικών τελών ύψους 340 774 ευρώ. Στο φαξ η DPAG αναφέρει τα εξής:
«To avoid any disturbance of intra community mail services we recorded the circumstances and
delivered the letters to the addressees.
After receiving reliable information about the contents of the mailing, we are now able to prove a
case of Article 25 par. 1-3 UPU convention.[…] In all cases it is the address of this firm which is
printed on the covering letter of the mailing.»
[Για να αποφευχθούν οι διαταραχές στις ενδοκοινοτικές ταχυδροµικές υπηρεσίες καταγράψαµε το περιστατικό και παραδώσαµε τις επιστολές στους παραλήπτες.
Λάβαµε αξιόπιστες πληροφορίες ως προς τον αποστολέα και το περιεχόµενο της ταχυδροµικής αποστολής
και είµαστε πλέον σε θέση να αποδείξουµε ότι ισχύει το άρθρο 25 παράγραφοι 1-3 της σύµβασης 3
UPU.[…] Σε όλες τις περιπτώσεις στη συνοδευτική επιστολή αναφέρεται η διεύθυνση αυτής της επιχείρησης] (61).

(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

Κοινοποίηση από την ΒΡΟ στην Επιτροπή της 10ης Μαΐου 2001.
Επιστολή της DPAG στην Επιτροπή της 18ης Μαΐου 2001, σ. 1.
Έντυπο αναταχυδρόµησης, φαξ της DPAG προς την BPO of 7 April 1997 (έγγραφο 60 στο φάκελο της Επιτροπής).
Έγγραφα 61-62 στο φάκελο της Επιτροπής.
Φαξ της BPO προς την DPAG στις 16 Απριλίου 1997 (έγγραφο 55 στο φάκελο της Επιτροπής).
Φαξ της DPAG προς την BPO στις 17 Απριλίου 1997 (έγγραφο 56 στο φάκελο της Επιτροπής).
Επιστολή της BPO to DPAG στις 17 Απριλίου 1997 στην οποία η BPO υποστηρίζει τα εξής: «Από την Fidelity UK
πληροφορηθήκαµε ότι θα συναντηθείτε σήµερα προκειµένου να αποφασίσετε αν θα αποδεσµεύσετε την αποστολή ή όχι. Για
ποιο λόγο. Έδωσα προσωπικά εντολή για την αποδέσµευση της αποστολής εδώ και αρκετές εβδοµάδες στο πλαίσιο της
κανονικής διαδικασίας την οποία έχουν συµφωνήσει αµφότερες οι υπηρεσίες µας» (έγγραφο 58 στο φάκελο της Επιτροπής).
60
( ) Εγγραφές της DPAG των αποστολών που έλαβε από την Fidelity Investments του Ηνωµένου Βασιλείου όπως εστάλησαν
στην την BPO στις 11 ∆εκεµβρίου 1998 (έγγραφα 506-507 στο φάκελο της Επιτροπής).
(61) Υπογράµµιση της Επιτροπής. Φαξ της DPAG προς την BPO στις 11 ∆εκεµβρίου 1998 (έγγραφα 493-494 στο φάκελο της
Επιτροπής). Στην επιστολή είχε επισυναφθεί δείγµα των ταχυδροµικών αντικειµένων µε το περιεχόµενό τους µε την
ηµεροµηνία 9 Οκτωβρίου 1997 (έγγραφα 495-505 στο φάκελο της Επιτροπής).
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(44)

Λίγο αργότερα, στις 28 ∆εκεµβρίου 1998, η DPAG ζήτησε από τη γερµανική θυγατρική της Fidelity
Investments να καταβάλει το συµπληρωµατικό τέλος για τα προαναφερθέντα 275 027 ταχυδροµικά
αντικείµενα. Ο λόγος για τον οποίο η DPAG αποφάσισε να απευθυνθεί στο πρόσωπο το οποίο θεωρούσε
ως αποστολέα ήταν ότι κατά τους ισχυρισµούς της, η ΒΡΟ δεν είχε απαντήσει εµπρόθεσµα (62).

(45)

H DPAG έστειλε δεύτερη επιστολή στην ΒΡΟ την 1η Φεβρουαρίου 1999, στην οποία ανέφερε ότι είχε
λάβει 1.035.837 ταχυδροµικά αντικείµενα από την Fidelity Investments του Ηνωµένου Βασιλείου µεταξύ
4ης Ιανουαρίου και 30ής Σεπτεµβρίου 1998. Το συνολικό ποσό των συµπληρωµατικών τελών ανερχόταν
σε 1 325 522 ευρώ (63). Στις 3 Φεβρουαρίου 1999, η DPAG έστειλε και τρίτη επιστολή στην BPO
υποστηρίζοντας ότι —µεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31 ∆εκεµβρίου 1998— είχε λάβει συνολικά 224 301
ταχυδροµικά αντικείµενα από την Fidelity Investments UK. Η DPAG απαιτούσε από την ΒΡΟ συµπληρωµατικά τέλη ύψους 285 704 ευρώ (64). Αµφότερες οι επιστολές περιλάµβαναν φράσεις που µοιάζουν πολύ
µε τις παραπάνω. Η ίδια η DPAG κατέθεσε στην Επιτροπή διάφορα δείγµατα (καθώς και περιεχόµενα)
ταχυδροµικών αποστολών της Fidelity Investments UK (65).

(46)

Η BPO διαβίβασε στην Επιτροπή αντίγραφο επιστολής την οποία η DPAG απέστειλε στους παραλήπτες
µιας ταχυδροµικής αποστολής της Fidelity Investments. Σε αυτήν η DPAG ζητά από τους παραλήπτες να
παραιτηθούν από το δικαίωµα απορρήτου όσον αφορά το υλικό που περιείχαν οι αποστολές της Fidelity
Investments. Η εξήγηση που δίνει η DPAG για το αίτηµα αυτό είναι «η εικασία ότι ο αποστολέας των
επιστολών αυτών εφαρµόζει διεθνείς κανόνες µε καταχρηστικό τρόπο» (66). Η Fidelity Investments αντέδρασε έντονα στο γεγονός ότι η DPAG είχε επικοινωνήσει απευθείας µε πελάτες της υπονοώντας ότι η
Fidelity Investments έκανε κατάχρηση κάποιων αόριστων διεθνών κανόνων. Η εταιρεία, στη συνέχεια,
ανέφερε τις ανησυχίες της τόσο στην ΒΡΟ όσο και στην DPAG. Σε επιστολή της προς την BPO, η Fidelity
Investments αναφέρει τα εξής:
«We are extremely anxious that our reputation be maintained at the highest level in every jurisdiction
in which we operate and consider that communications of this nature have an extremely adverse
impact on our reputation and image in the marketplace.»
[Ενδιαφερόµαστε όλως ιδιαιτέρως να διατηρήσουµε µια όσο το δυνατόν καλύτερη φήµη σε όλα τα µέρη
του κόσµου στα οποία προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας και θεωρούµε ότι επιστολές του τύπου αυτού έχουν
εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στη φήµη της εταιρείας µας και στην εικόνα που έχουµε στην αγορά.] (67).

(47)

Η Fidelity Investments αποφάσισε πρόσφατα να σταµατήσει να πραγµατοποιεί ταχυδροµικές αποστολές
προς τη Γερµανία από το Ηνωµένο Βασίλειο και σήµερα συγκροτεί µια νέα µονάδα εκτύπωσης και
παραγωγής στη Γερµανία η οποία θα εξυπηρετεί τη γερµανική πελατεία (68).

(48)

Η DPAG επιβεβαίωσε —στην αρχική της απάντηση στην κοινοποίηση των αιτιάσεων τον Ιούλιο του
1998— ότι είχε λάβει διάφορες αποστολές της Fidelity Investments µέσω της BPO τον Μάρτιο και τον
Απρίλιο του 1997 (69). Βάσει του «ουσιώδους ορισµού του αποστολέα», η DPAG υποστήριζε ότι αποστολέας ήταν η γερµανική θυγατρική της Fidelity Investment (70).

(49)

Τον Μάρτιο του 1999, η Επιτροπή ζήτησε από την DPAG να διαβιβάσει αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε
όλες τις αποστολές, όπως της Fidelity Investment, τις οποίες παρακράτησε το 1997 και το 1998, καθώς
και τις ηµεροµηνίες παρακράτησης (71). Την εποχή εκείνη η DPAG ισχυρίστηκε ότι δεν είχε παρακρατήσει
ούτε καθυστερήσει καµία αποστολή (72).

(62) Επιστολή της DPAG προς την Fidelity Investments Services GmbH, 28 ∆εκεµβρίου 1998. Παράρτηµα 9 του υποµνήµατος
της BPO της 17ης Νοεµβρίου 2000.
(63) Επιστολή της DPAG προς την BPO, 1 Φεβρουαρίου 1999 (έγγραφα 931 και 932 στο φάκελο της Επιτροπής).
(64) Επιστολή της DPAG προς την BPO, 3 Φεβρουαρίου 1999 (έγγραφα 929 και 930 στο φάκελο της Επιτροπής).
(65) Επιστολές της Fidelity Investments προς γερµανούς πελάτες, 20 Μαρτίου 1997 και 15 Ιουνίου 1998 (έγγραφα 203-209
στο φάκελο της Επιτροπής).
(66) Επιστολή της DPAG της 17ης Αυγούστου 1998 προς παραλήπτη ταχυδροµικής αποστολής της Fidelity Investments
(έγγραφο 313 στο φάκελο της Επιτροπής). [Το κείµενο στα γερµανικά έχει ως εξής: «die Vermutung, daß der Absender
dieser Sendungen internationale Regelungen mißbräuchlich verwendet.»]
67
( ) Επιστολή της Fidelity Investments προς την BPO, 12 Οκτωβρίου 1998 (έγγραφα 311-312 στο φάκελο της Επιτροπής).
68
( ) Η ακρόαση πραγµατοποιήθηκε στις 23 Νοεµβρίου 2000. Υπόµνηµα της BPO της 17ης Νοεµβρίου 2000, σ.31.
(69) Απάντηση της DPAG στην καταγγελία, 20 Ιουλίου 1998, σ. 11 (έγγραφο 177 στο φάκελο της Επιτροπής).
(70) Απάντηση της DPAG στην καταγγελία, 20 Ιουλίου 1998, σ. 13 (έγγραφο 179 στο φάκελο της Επιτροπής).
(71) Αίτηµα της Επιτροπής για πληροφορίες, 3 Μαρτίου 1999 (έγγραφο 606 στο φάκελο της Επιτροπής).
(72) Απάντηση της DPAG στο αίτηµα πληροφοριών της 23ης Απριλίου 1999, σ. 8 (έγγραφο 991 στο φάκελο της Επιτροπής).
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(50)

Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της Επιτροπής, η DPAG ισχυρίσθηκε ότι δεν
µπορούσε πλέον να διαπιστώσει σε ποιες αποστολές αναφερόταν η ΒΡΟ. Πρόσθεσε, δε, ότι το 1997 είχε
λάβει 158 αποστολές από την Fidelity Investments οι οποίες —κατά την ίδια— υπάγονταν στις διατάξεις
του άρθρου 25 UPU. Μόνον τον Απρίλιο του 1997, η DPAG «κατέγραψε» 24 τέτοιες περιπτώσεις (73).
Είναι πρόδηλο από τα έγγραφα που διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή ότι η DPAG τηρεί αναλυτικές
καταστάσεις όλων των αποστολών της Fidelity Investments από το Ηνωµένο Βασίλειο (74). Επιπλέον, η
DPAG τόνισε ότι η αλληλογραφία της 16ης και 17ης Απριλίου 1997 αναφέρεται σε άλλη αποστολή της
Fidelity Investments από εκείνη που κοινοποιήθηκε στη ΒΡΟ στις 7 Απριλίου του έτους αυτού (75). Η
DPAG ανέφερε ότι η δεύτερη αυτή αποστολή παρακρατήθηκε στις 16 Απριλίου 1997 και ότι αποδεσµεύθηκε την επόµενη ηµέρα (76).

(51)

Στις παρατηρήσεις που υπέβαλε στην Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2001, η DPAG δήλωσε και πάλι ότι από το
δεύτερο ήµισυ του 1997, η DPAG δεν είχε παρακρατήσει ή καθυστερήσεις οποιεσδήποτε ταχυδροµικές
αποστολές της Fidelity Investments. Ωστόσο, η εξήγηση που δόθηκε από την DPAG ήταν η εξής:
«Εφόσον η Deutsche Post AG είχε τη διάθεσή της τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για να
τεκµηριώσει την καταβολή αποζηµίωσης ενώπιον των γερµανικών δικαστηρίων, δεν υπήρχε πλέον λόγος,
από την άποψη της Deutsche Post AG, να συλλέγει περαιτέρω πληροφορίες για να αποδείξει ότι
πληρούντο τα κριτήρια του ορισµού του ουσιαστικού αποστολέα […] Οι ταχυδροµικές αποστολές
προωθήθηκαν εντός µικρού χρονικού διαστήµατος δεδοµένου ότι έπρεπε να τεκµηριωθεί η καταβολή της
αποζηµίωσης (77)»

(52)

Μετά από αίτηµα της Επιτροπής, η ΒΡΟ επιβεβαίωσε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου
εξαµήνου του 1997 ή αργότερα, καµία από τις ταχυδροµικές αποστολές της Fidelity Investments που
απεστάλη στη Γερµανία µέσω της ΒΡΟ δεν περιείχε δείγµατα ταχυδροµικών αντικειµένων (78). Στις 18
Μαΐου 2001, η DPAG επιβεβαίωσε, µετά από αίτηµα της Επιτροπής, ότι είχε παρακρατήσει τις εν λόγω
αποστολές της Fidelity Investments ενώ είχε έρθει σε επαφή µε τους παραλήπτες. Μόλις η DPAG
ελάµβανε δειγµατοληπτική αποστολή από έναν από τους παραλήπτες, οι ταχυδροµικές αποστολές προωθούντο στους οργανισµούς προς τους οποίους απευθύνονταν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση (79).
Gant

(53)

Η Gant αποτελεί αµερικανικό σήµα ρουχισµού. Τα προϊόντα της διατίθενται σε περισσότερες από 30
χώρες. Μία εταιρεία µε έδρα τη Σουηδία, η Pyramid Sportswear AB, έχει την άδεια εκµετάλλευσης του
σήµατος εκτός ΗΠΑ. Στην Ευρώπη τα ενδύµατα Gant πωλούνται µέσω επιλεγµένων λιανοπωλητών και
καταστηµάτων µε την επωνυµία «Gant Store». Gant Stores υπάρχουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
µεταξύ των οποίων και η Γερµανία. Το γερµανικό κατάστηµα βρίσκεται στο Düsseldorf και ανήκει στην
Pyramid Sportswear GmbH, η οποία µε τη σειρά της ανήκει εξ ολοκλήρου στην Pyramid Sportswear
AB.

(54)

Η Gant αποστέλλει τακτικά καταλόγους µε τα προϊόντα της σε συνδροµητές της από όλη την Ευρώπη.
Κατάλογο µπορεί να ζητήσει επίσης κανείς επιστρέφοντας µια απαντητική κάρτα στο τοπικό Gant Store. Οι
απαντήσεις αυτές προωθούνται στη Σουηδία. Μαζικές ταχυδροµικές αποστολές που περιλαµβάνουν διαφηµιστικό υλικό όπως καταλόγους, ταχυδροµούνται από το Ηνωµένο Βασίλειο προς την ευρωπαϊκή πελατεία
κυρίως για τον λόγο ότι 60-70 % των αιτήσεων αποστολής καταλόγου προέρχονται από το Ηνωµένο
Βασίλειο. Οι µαζικές αυτές αποστολές παράγονται από την Pyramid Sportswear στη Σουηδία και κατόπιν
µεταφέρονται στο Ηνωµένο Βασίλειο προς ταχυδρόµηση µέσω της ΒΡΟ. Η µόνη εξαίρεση είναι οι
αποστολές προς σουηδούς πελάτες οι οποίες δεν ταχυδροµούνται µέσω Ηνωµένου Βασιλείου.

(73) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, 22 Σεπτεµβρίου 2000, σ. 21.
(74) Τα έγγραφα 506 και 507 στο φάκελο της Επιτροπής —τα οποία υπέβαλε η BPO— περιλαµβάνουν αντίγραφα βάσης
δεδοµένων της DPAG µε αναλυτικά στοιχεία για κάθε παρακρατηθείσα αποστολή της Fidelity Investments (π.χ. αριθµός
υπόθεσης, ηµεροµηνία παρακράτησης και αριθµός ταχυδροµικών αντικειµένων).
75) Βλέπε έγγραφα 55, 56 και 60 στο φάκελο της Επιτροπής.
(
76
( ) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, 22 Σεπτεµβρίου 2000, σ. 22. Στο φαξ της DPAG προς την BPO
στις 17 Απριλίου 1997, η DPAG αναφέρει ότι η αποστολή θα αποδεσµευθεί (έγγραφο 56 στο φάκελο της Επιτροπής).
(77) Παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την DPAG στις 2 Μαΐου 2001, σ. 2. [Da die Informationen, die zur
Durchsetzung des Zahlungsanspruches vor deutschen Gerichten benötigt wurden, vorhanden waren, bestand aus Sicht
der Deutschen Post AG keine Notwendigkeit, weitere Ermittlungen darüber anzustellen, ob die Voraussetzungen des
materiellen Absenderbegriffes erfüllt waren. […] Die Sendungen waren zeitnah weitergeleitet worden. Es ging lediglich
noch darum, die Zahlungsansprüche geltend zu machen.]
(78) Κοινοποίηση από τη BPO στην Επιτροπή της 10ης Μαΐου 2001.
79
( ) Επιστολή της DPAG στην Επιτροπή της 18ης Μαΐου 2001, σ. 2.
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Ο φθινοπωρινός κατάλογος του 1996
(55)

Η ΒΡΟ αναφέρθηκε σε µια αποστολή φθινοπωρινών καταλόγων που αποτελούσε µέρος µιας διαφηµιστικής
εκστρατείας των Gant Store. Τα ταχυδροµικά αντικείµενα διανεµήθηκαν σε ευρωπαίους πελάτες τον
Σεπτέµβριο του 1996. Στις 16 Σεπτεµβρίου 1996,η DPAG πληροφόρησε την ΒΡΟ ότι είχε παρακρατήσει
την αποστολή (80). Στις 25 Σεπτεµβρίου 1996, η BPO ζήτησε από την DPAG να αποδεσµεύσει αµέσως την
αποστολή (81). Στην απάντησή της, την ίδια ηµέρα, η DPAG επαναλάµβανε ότι θεωρούσε την αποστολή
αυτή ως αναταχυδρόµηση A-B-A και κατέληγε ότι «… οι επιστολές θα µείνουν προς το παρόν στις
εγκαταστάσεις µας στη Köln West» (82). Με ένα ακόµη φαξ της DPAG προς την ΒΡΟ στις 26 Σεπτεµβρίου
1996 επιβεβαιώνεται ότι η αποστολή ήταν ακόµη στα χέρια της DPAG (83). Προκειµένου να εξασφαλισθεί
η έγκαιρη αποδέσµευση της χρονικά ευαίσθητης αυτής αποστολής η ΒΡΟ προθυµοποιήθηκε να καταβάλει
το ζητούµενο ποσό. Η ΒΡΟ δεν γνωρίζει την ακριβή ηµεροµηνία της παρακράτησης ούτε την ακριβή
ηµεροµηνία της αποδέσµευσης της αποστολής.

(56)

Σε επιστολή της προς την DPAG στις 31 Οκτωβρίου 1996, η γερµανική θυγατρική της Pyramid
Sportswear ΑΒ κατήγγειλε το γεγονός ότι η αποστολή του φθινοπωρινού καταλόγου της Gant είχε
καθυστερήσει επί έξι εβδοµάδες και ότι η BPO δεν είχε ειδοποιηθεί σχετικά παρά 20 ηµέρες µετά την
παρακράτηση της αποστολής. Στην επιστολή της η Pyramid Sportswear GmbH υποστήριζε ότι η
διαφηµιστική εκστρατεία είχε αποτύχει εξαιτίας της υπερβολικής καθυστέρησης. Πολλά από τα διαφηµιζόµενα στον κατάλογο προϊόντα δεν υπήρχαν πλέον στο κατάστηµα του Düsseldorf. Η Pyramid Sportswear
GmbH, συνεπώς, ζητούσε την καταβολή αποζηµίωσης ύψους 20 500 ευρώ από την DPAG για το κόστος
της χαµένης διαφηµιστικής εκστρατείας και την απώλεια φήµης και πελατείας (84). Η DPAG αρνήθηκε να
αποζηµιώσει την Pyramid Sportswear GmbH.

(57)

Η DPAG υποστήριξε —στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της 20ής Ιουλίου 1998— τη
θέση της ότι ο ουσιαστικός αποστολέας της αποστολής του 1996 ήταν η γερµανική θυγατρική Pyramid
Sportswear GmbH. Η εκτίµηση αυτή βασιζόταν, µεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι στους καταλόγους
υπήρχαν συνηµµένα απαντητικά δελτία που έφεραν τη διεύθυνση του Gant Store του Düsseldorf. Η
DPAG επιβεβαίωσε ότι η BPO ενηµερώθηκε σχετικά στις 16 Σεπτεµβρίου 1996 αλλά δεν αποκάλυψε την
ηµεροµηνία παρακράτησης της αποστολής. Εκτός αυτού, η DPAG υποστηρίζει ότι οι καθυστερήσεις
οφείλονταν αποκλειστικά στην απροθυµία της BPO να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της (85). Στην απάντησή
της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, η DPAG αναφέρει ότι η Επιτροπή δεν διέθετε αποδείξεις σχετικά µε
την ηµεροµηνία παρακράτησης της αποστολής από την DPAG και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ακριβώς
πότε η ΒΡΟ συµφώνησε να καταβάλει τα συµπληρωµατικά τέλη (86). Τελικά όµως η DPAG αποκάλυψε την
ηµεροµηνία —4 Οκτωβρίου 1996— κατά την οποία ισχυρίζεται ότι αποδέσµευσε την αποστολή (87).
Ο φθινοπωρινός κατάλογος του 1998

(58)

Η ΒΡΟ κατέθεσε στην Επιτροπή αντίγραφα επιστολής και ενός εντύπου ελέγχου αναταχυδρόµησης της
DPAG —αµφότερα µε ηµεροµηνία 17 Σεπτεµβρίου 1998— µε τα οποία η ΒΡΟ ειδοποιήθηκε για την
παρακράτηση δύο ταχυδροµικών αποστολών της Gant. Η επιστολή και το έντυπο αναφέρουν, αµφότερα,
ότι οι αποστολές που συνολικά περιλάµβαναν 2 571 αντικείµενα παρακρατήθηκαν στις 27 και στις 28
Αυγούστου 1998. Στην επιστολή της 17ης Σεπτεµβρίου 1998, η DPAG δήλωσε τα εξής.
«In the absence of sufficient information about the contents and the real sender we recorded the
circumstances and delivered the letters to the addressees.»
[∆εδοµένου ότι δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο και τον πραγµατικό
αποστολέα, καταγράψαµε τις περιστάσεις και παραδώσαµε τις επιστολές στους παραλήπτες.] (88).

(80) Φαξ της DPAG προς την BPO, 16 Σεπτεµβρίου 1996 (έγγραφα 66-68 στο φάκελο της Επιτροπής). Στο φαξ η DPAG
ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε µια περίπτωση αναταχυδρόµησης A-B-A της Pyramid Sportswear GmbH µε 6.076 αντικείµενα.
Η DPAG δεν ανέφερε αριθµό υπόθεσης για την εν λόγω αποστολή. Αντίγραφο ενός δείγµατος φακέλου χωρίς, όµως, τον
κατάλογο επισυνάφθηκε στο φαξ.
(81) Φαξ της BPO προς την DPAG, 25 Σεπτεµβρίου 1996 (έγγραφο 69 στο φάκελο της Επιτροπής).
(82) Φαξ της DPAG προς την BPO, 25 Σεπτεµβρίου 1996 (έγγραφο 71 στο φάκελο της Επιτροπής).
(83) Φαξ της DPAG προς την BPO, 26 Σεπτεµβρίου 1996 (έγγραφο 77 στο φάκελο της Επιτροπής).
(84) Επιστολή της Pyramid Sportswear GmbH προς την DPAG, 31 Οκτωβρίου 1996 (έγγραφα 64-65 στο φάκελο της
Επιτροπής). Στην επιστολή η Pyramid Sportswear GmbH καθιστά σαφές ότι η διανοµή των καταλόγων Gant για όλα τα
Gant Stores της Ευρώπης γίνεται κεντρικά από το Ηνωµένο Βασίλειο.
85
( ) Απάντηση της DPAG στην καταγγελία, 20 Ιουλίου 1998 σ. 15-16 (έγγραφα 181-182 στο φάκελο της Επιτροπής).
86
( ) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, 22 Σεπτεµβρίου 2000.
(87) Αντίγραφο εσωτερικού εγγράφου που εστάλη µε φαξ εντός της DPAG στις 4 Οκτωβρίου 1996. Σε αυτό εγκρίνεται η
προώθηση της αποστολής στους παραλήπτες µετά από συµφωνία της ΒΡΟ να καταβάλει τα συµπληρωµατικά τέλη. Το
έγγραφο δεν αναφέρει αν η αποστολή όντως αποδεσµεύθηκε την ίδια ηµέρα. Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των
αιτιάσεων, 22 Σεπτεµβρίου 2000, παράρτηµα 12.
88
( ) Επιστολή και έντυπο αναταχυδρόµησης της DPAG, 17 Σεπτεµβρίου 1998 (έγγραφα 317-319 στο φάκελο της Επιτροπής).
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Στην ίδια επιστολή η DΡ αναφέρει ότι «αφού είχε λάβει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο»
— απαίτησε την καταβολή συµπληρωµατικών τελών ύψους 2 827 ευρώ από την ΒΡΟ. (89) Οι εν λόγω
ταχυδροµικές αποστολές αφορούσαν τη διανοµή του φθινοπωρινού καταλόγου 1998 του Gant Store
στους γερµανούς πελάτες της εταιρείας. Η παραγωγή και η διανοµή του καταλόγου αυτού είχε γίνει κατά
τον ίδιο τρόπο όπως και του καταλόγου του 1996. Επιστρέφοντας το έντυπο αναταχυδρόµησης στην
DPAG, η ΒΡΟ πρόσθεσε τα εξής:
«It is incredible that it has taken DPAG nearly one month to notify us of this stopping to which we
do not agree at all!»
[Είναι απίστευτο ότι η DPAGAG χρειάσθηκε σχεδόν ένα µήνα για να µας ειδοποιήσει για την παρακράτηση
της αποστολής αυτής η οποία µας βρίσκει σε πλήρη διαφωνία.] (90).

(60)

Σε ένα πολύ µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας —στο πλαίσιο των παρατηρήσεων που υπέβαλε στην
Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2001— η DPAG δήλωσε ότι η ταχυδροµική αποστολή αποδεσµεύτηκε πριν την
αποστολή του εντύπου ελέγχου αναταχυδρόµησης και της επιστολής στην ΒΡΟ στις 17 Σεπτεµβρίου
1998. Στις παρατηρήσεις που διαβίβασε η DPAG δεν περιέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε
την πραγµατική ηµεροµηνία αποδέσµευσης της ταχυδροµικής αποστολής. Αντίθετα, η DPAG ισχυρίστηκε
ότι δεδοµένου ότι η ταχυδροµική αποστολή είχε ήδη προωθηθεί προς τους παραλήπτες, η DPAG δεν
χρειαζόταν πλέον να ενηµερώσει επειγόντως την BPO (91). Όταν η Επιτροπή ζήτησε τη διευκρίνιση του
θέµατος, η DPAG ανέφερε ότι, στις 18 Μαΐου 2001, η ταχυδροµική αποστολή είχε προωθηθεί στις 8
Σεπτεµβρίου 1998 (92).
Multiple Zones

(61)

Τον Φεβρουάριο του 1999 η ΒΡΟ κατέθεσε περαιτέρω αποδείξεις σχετικά µε ταχυδροµικές αποστολές από
το Ηνωµένο Βασίλειο οι οποίες είχαν παρακρατηθεί, καθυστερήσει και χρεωθεί µε συµπληρωµατικά τέλη
από την DPAG. Μία από τις περιπτώσεις αυτές αφορούσε αποστολή της Multiple Zones, η οποία ανήκει
στον όµιλο επιχειρήσεων American Extensis Corporation. Η υπόψη ταχυδροµική αποστολή, που περιλάµβανε συνολικά 14 166 αντικείµενα — προερχόταν από τα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία του οµίλου,
Plantijn Groep BV, στις Κάτω Χώρες. Στις επιστολές υπήρχαν οι εξής πληροφορίες:
«If undeliverable please return to:/HOL000119E/FS P.O Box 456/London/EC1A 1QR/United Kingdom»
[Σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί η παράδοση παρακαλούµε να επιστραφεί
διεύθυνση:/HOL000119E/FS P.O Box 456/London/EC1A 1QR/United Kingdom] (93).

(62)

στη

Με φαξ η ΒΡΟ πληροφορήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1999 ότι η εν λόγω αποστολή της Multiple Zones
είχε παρακρατηθεί από την DPAG στις 4 Φεβρουαρίου, δηλαδή επτά ηµέρες ενωρίτερα. Η DPAG
απαιτούσε συµπληρωµατικά τέλη ύψους 18 547 ευρώ (94). Η ΒΡΟ επέστρεψε το έντυπο αναταχυδρόµησης
και απάντησε την ίδια ηµέρα ότι συµφωνεί να καταβάλει τα συµπληρωµατικά τέλη. Στο έντυπο, η BPO
προσέθεσε τις εξής παρατηρήσεις:
«As with all previous cases it is without prejudice to our contention that you do not have the right to
stop and surcharge this mail that the British Post Office is prepared to undertake to settle the
surcharge levied by Deutsche Post AG in order to secure the immediate release of the mail. We do
however reserve the right to recover from you any payments which you have wrongfully demanded.»
[Όπως και σε προηγούµενες περιπτώσεις επιφυλασσόµεθα της άποψής µας ότι δεν δικαιούσθε να παρακρατείτε και να χρεώνετε συµπληρωµατικά τέλη για την αποστολή αυτή για την οποία η British Post Office
προθυµοποιείται να προβεί σε διακανονισµό των συµπληρωµατικών τελών που απαιτεί η Deutsche Post AG
προκειµένου να εξασφαλισθεί η άµεση αποδέσµευσή της. ∆ικαιούµαστε, ωστόσο, να απαιτήσουµε την από
µέρους σας επιστροφή των πληρωµών τις οποίες απαιτήσατε παρανόµως] (95).

(63)

Παρά το γεγονός ότι η ΒΡΟ είχε συµφωνήσει να πληρώσει τα συµπληρωµατικά τέλη, η αποστολή
αποδεσµεύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου, δηλαδή επτά ηµέρες µετά τη συµφωνία της ΒΡΟ να πληρώσει και 14
ηµέρες µετά την αρχική παρακράτηση της ταχυδροµικής αποστολής. Ο πελάτης έκτοτε πληροφόρησε την
ΒΡΟ ότι ο ρυθµός απάντησης από παραλήπτες του ταχυδροµείου της εταιρείας είναι πολύ χαµηλός στη
Γερµανία.

(64)

Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της Επιτροπής η DPAG υποστήριξε ότι οι φάκελοι της
αποστολής αυτής δεν περιείχαν καµία πληροφορία σχετικά µε τον αποστολέα (96). Κατά την άποψή της, η
αναφερόµενη στην πίσω πλευρά του φακέλου βρετανική διεύθυνση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πληροφορία
του τύπου αυτού. Με βάση το περιεχόµενο της επιστολής, η DPAG υποστήριξε ότι ο «ουσιαστικός»
αποστολέας ήταν η γερµανική Multiple Zones GmbH. Η DPAG παραδέχθηκε ότι η ολλανδική Extensis
Europe πράγµατι εµφανίζεται στο περιεχόµενο της αποστολής, αλλά υποστήριξε ότι το γεγονός ότι η
επωνυµία της Multiple Zones GmbH ήταν τυπωµένη µε µεγαλύτερα γράµµατα ήταν καθοριστικό για να
θεωρηθεί ότι υπήρχε γερµανός αποστολέας (97).

(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

Επιστολή και έντυπο αναταχυδρόµησης της DPAG, 17 Σεπτεµβρίου 1998 (έγγραφα 317-319 στο φάκελο της Επιτροπής).
Έντυπο αναταχυδρόµησης της DPAG, 17 Σεπτεµβρίου 1998 (έγγραφο 317 στο φάκελο της Επιτροπής).
Επιστολή της DPAG στην Επιτροπή της 2ας Μαΐου 2001, σ. 3.
Επιστολή της DPAG στην Επιτροπή της 18ης Μαΐου 2001, σ. 3. Ωστόσο, η DPAG δεν υπέβαλε οποιαδήποτε στοιχεία που
να επιβεβαιώνουν την ηµεροµηνία της αποδέσµευσης.
Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της 22ας Σεπτεµβρίου 2000, παράρτηµα 13.
Έντυπο αναταχυδρόµησης της DPAG προς την BPO, 11 Φεβρουαρίου 1999 (έγγραφο 991, παράρτηµα 2-1 στο φάκελο
της Επιτροπής).
Υπογράµµιση της Επιτροπής. Έντυπο αναταχυδρόµησης που επεστράφη στην DPAG από την BPO στις 11 Φεβρουαρίου
1999 (έγγραφο 992 στο φάκελο της Επιτροπής).
Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, 22 Σεπτεµβρίου 2000, σ. 25-26.
Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, 22 Σεπτεµβρίου 2000, σ. 25-26.
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Πέραν αυτού, η DPAG υποστήριξε ότι το γεγονός ότι η ΒΡΟ δεν συµφώνησε να πληρώσει άνευ όρων και
ότι δεν ενήργησε παρά µετά από άλλες επτά ηµέρες ήταν ο λόγος για τον οποίο η DPAG καθυστέρησε την
αποστολή µέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 1999. Εάν η BPO δεν αργούσε τόσο η DPAG θα είχε αποδεσµεύσει
νωρίτερα την αποστολή, ισχυρίσθηκε η DPAG (98) η οποία επιβεβαίωσε την αποδέσµευση της αποστολής
της Multiple Zones σε φαξ µε ηµεροµηνία 18 Φεβρουαρίου 1999. Η DPAG προσέθεσε την εξής
παρατήρηση:
«Since Royal Mail refuses payment or links payment to certain conditions, which are tantamount to a
refusal, we reserve the right to claim payment direct [sic] from the sender.»
[∆εδοµένου ότι η Royal Mail αρνείται να πληρώσει ή εξαρτά την πληρωµή από ορισµένους όρους που
ισοδυναµούν µε άρνηση, διατηρούµε το δικαίωµα να ζητήσουµε την καταβολή των συµπληρωµατικών
τελών απευθείας από τον αποστολέα] (99).

(66)

Σε άλλο φαξ προς την BPO, µε ηµεροµηνία 20 Φεβρουαρίου 1999, η DPAG παρατήρησε τα εξής:
«We take note of the fact that your priority is not to safeguard the interests of Deutsche Post’s
customers.
[…]
The items of the company Multiple Zones Germany GmbH […] were released on 18.02.99. This
regrettable delay was due to the surprising statement of Royal Mail’s reservations. We had to change
our response procedures in order to safeguard our claims vis-à-vis the senders. We thus tried to
contact the senders with a view to clarifying whether the items had been produced in Great Britain
or whether they had been transferred there simply for posting.»
[Σηµειώνουµε το γεγονός ότι προτεραιότητά σας δεν είναι η προστασία των πελατών της Deutsche Post
…
Τα ταχυδροµικά αντικείµενα της Multiple Zones Germany GmbH […] αποδεσµεύθηκαν στις
18.02.1999. Η λυπηρή αυτή καθυστέρηση οφείλεται στην εκπληκτική δήλωση επιφυλάξεων από µέρους
Royal Mail. Χρειάσθηκε να αλλάξουµε τις διαδικασίες µας προκειµένου να προστατεύσουµε τις απαιτήσεις
µας έναντι των αποστολέων. Στο πλαίσιο αυτό προσπαθήσαµε να έλθουµε σε επαφή µε τους αποστολείς
ούτως ώστε να διευκρινισθεί αν τα ταχυδροµικά αντικείµενα είχαν παραχθεί στη Μεγάλη Βρετανία ή αν
είχαν σταλεί εκεί µόνον για την ταχυδρόµησή τους] (100).

(67)

Στις παρατηρήσεις που υπέβαλε στην Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2001, η DPAG δήλωσε ότι η άρνηση της
ΒΡΟ να πληρώσει άνευ όρων υποχρέωσε την DPAG να τεκµηριώσει την απαίτησή της έναντι του αποστολέα
ερχόµενη σε επαφή µε τους παραλήπτες και ζητώντας δείγµατα του περιεχοµένου των επιστολών. Αφ’ ης
στιγµής η DPAG απέκτησε τα αποδεικτικά στοιχεία που θεωρούσε απαραίτητα, οι ταχυδροµικές αποστολές
προωθήθηκαν στους παραλήπτες στις 18 Φεβρουαρίου 1999 (101).
Οι διαδικασίες της DPAG για εισερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο από
το Ηνωµένο Βασίλειο

(68)

Ο όγκος του διασυνοριακού ταχυδροµείου που φθάνει στη Γερµανία που κατά την άποψη της DPAG
υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 25 UPU είναι πολύ µεγάλος. Η DPAG υπολόγισε ότι το 18 % του
εισερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου το 1999 µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως αναταχυδρόµηση
υπαγόµενη στο άρθρο 25 UPU (102). Η DPAG ισχυρίζεται ότι κάθε χρόνο διεκπεραιώνει περίπου […] (*)
περιπτώσεις µαζικών ταχυδροµικών αποστολών υπαγόµενων στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. Ο
συνολικός αριθµός των ταχυδροµικών αντικειµένων που η DPAG χαρακτήρισε ως αναταχυδρόµηση ανήλθε
σε […] εκατοµµύρια το 1998 και […] εκατοµµύρια το 1999 (103). Μόνο το 1996 και 1997, υπήρξαν
[…] περιπτώσεις στις οποίες η DPAG επικαλέστηκε το άρθρο 24 της UPU 1989 κατά της ΒΡΟ (104).

(69)

Η διαδικασία µε την οποία η DΡ εξετάζει το εισερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο από το
Ηνωµένο Βασίλειο µπορεί να συνοψιστεί ως εξής (105).

(70)

Οι εισερχόµενες αποστολές εξετάζονται από το αρµόδιο κέντρο διαλογής προκειµένου να διαπιστωθεί, από
την εξωτερική εµφάνιση των ταχυδροµικών αντικειµένων, αν υπάρχει εγχώριος αποστολέας. Οι ταχυδροµικές αποστολές ως προς τις οποίες είναι σαφές για την DPAG ότι ο αποστολέας έχει την έδρα του στο
Ηνωµένο Βασίλειο προωθούνται πάντοτε χωρίς καµία καθυστέρηση στους παραλήπτες. Το ίδιο ισχύει για
αποστολές τις οποίες η DPAG θεωρεί ότι είναι χρονικά ευαίσθητες.

(98) Παρατηρήσεις που υπέβαλε η DPAG στις 23 Απριλίου 1999 (έγγραφο 991, σ. 7, στο φάκελο της Επιτροπής) και
απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, 22 Σεπτεµβρίου 2000.
(99) Στο πλαίσιο αυτό ο «αποστολέας» στον οποίο αναφέρεται η DPAG είναι ο φορέας στη Γερµανία τον οποίο η DPAG θεωρεί
«ουσιαστικό» αποστολέα. Φαξ της DPAG προς την BPO, 18 Φεβρουαρίου 1999 µε την επικεφαλίδα «Remailingfallbearbeitung» (έγγραφο 992, παράρτηµα 2-3 στο φάκελο της Επιτροπής).
100
( ) Υπογράµµιση της Επιτροπής. Φαξ της DPAG προς την BPO, 20 Φεβρουαρίου 1999 (έγγραφο 992, παράρτηµα 2-3, στο
φάκελο της Επιτροπής).
(101) Παρατηρήσεις που υπέβαλε η DPAG στην Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2001, σ. 3.
102
( ) DPAG Magazine «Post Forum Spezial», Νοέµβριος 1999, σ. 6 (έγγραφο 1199 στο φάκελο της Επιτροπής).
(*) Τα εµπορικά απόρρητα ([…]) έχουν διαγραφεί από το κείµενο.
(103) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της 22ας Σεπτεµβρίου 2000, σ. 31.
(104) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της 22ας Σεπτεµβρίου 2000, σ. 24.
(105) Απάντηση της DPAG στο αίτηµα πληροφοριών της Επιτροπής βάσει του άρθρου 11 της 24ης Απριλίου 1999 (έγγραφο
αριθ. 991 στο φάκελο της Επιτροπής). Επιπλέον, η DPAG έθιξε το ίδιο ζήτηµα στην απάντησή της στην κοινοποίηση των
αιτιάσεων της Επιτροπής στις 22 Σεπτεµβρίου 2000 και κατά την ακρόαση στις 23 Νοεµβρίου 2000.
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Όταν η DPAG έχει την υπόνοια ότι η αποστολή έχει εγχώριο αποστολέα (σύµφωνα µε τον δικό της ορισµό
του «ουσιαστικού» αποστολέα), η αποστολή παρακρατείται και σε δέκα παραλήπτες αποστέλλεται ταχυδροµικά επιστολή µε την οποία η DPAG του ζητά να της δώσουν δείγµα της αποστολής (106). H DPAG
επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία ταχυδροµικής επικοινωνίας µε τους παραλήπτες µέσω του ταχυδροµείου και η
λήψη της γραπτής τους συγκατάθεσης για το άνοιγµα της αλληλογραφίας τους απαιτεί κατά µέσο όρο 5-6
εργάσιµες ηµέρες (107). Το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί συχνά µία ολόκληρη εβδοµάδα επιβεβαιώνεται από τη δήλωση της DPAG σε φαξ προς την ΒΡΟ το 1996, όπου η DPAG αναφέρει ότι:
«the above-mentioned mail was stopped on December 10th.We checked it by asking some adressees
[sic] about the contents. This checking lasted one week and we informed you on December 17th.»
[Το προαναφερθέν ταχυδροµείο παρακρατήθηκε στις 10 ∆εκεµβρίου. Το ελέγξαµε ρωτώντας ορισµένους
από τους παραλήπτες [sic] σχετικά µε το περιεχόµενο. Ο έλεγχος αυτός διήρκησε µία βδοµάδα και αυτός
ήταν ο λόγος για τον οποίο σας ειδοποιήσαµε στις 17 ∆εκεµβρίου] (108).

(72)

Μόλις η DPAG βεβαιωθεί για την ύπαρξη αυτού που η ίδια θεωρεί ως εγχώριο αποστολέα, διαβιβάζει στην
ΒΡΟ ένα έντυπο αναταχυδρόµησης µε φαξ (109). Το έντυπο αυτό αναφέρει µεταξύ άλλων τον αριθµό
υπόθεσης της DPAG, την ηµεροµηνία παρακράτησης της αποστολής, το όνοµα του εικαζόµενου εγχώριου
αποστολέα και το ποσό των απαιτητών συµπληρωµατικών τελών. Στη συνέχεια η ΒΡΟ καλείται να
επιστρέψει το έντυπο αναφέροντας τις παρατηρήσεις της σχετικά µε την προέλευση της αποστολής. Μόνον
αφού συµφωνήσει η ΒΡΟ να καταβάλει τα σχετικά συµπληρωµατικά τέλη η DPAG αποδεσµεύει τις
παρακρατηθείσες αποστολές.

(73)

Η Επιτροπή ζήτησε από την DPAG να εκτιµήσει τη µέση καθυστέρηση που προκαλούν οι διαδικασίες που
εφαρµόζει (δηλαδή τον χρόνο που απαιτείται για τη παρακράτηση, την εξέταση του περιεχοµένου, την
ειδοποίηση της ΒΡΟ, τη λήψη της συµφωνίας για τα συµπληρωµατικά τέλη από µέρους της ΒΡΟ και την
αποδέσµευση της αποστολής). Στην απάντησή της προς την Επιτροπή, στις 24 Απριλίου 1999, η DPAG
δήλωσε ότι, λόγω της υποτιθέµενης ανικανότητας της ΒΡΟ να απαντήσει σύντοµα στις απαιτήσεις της
DPAG, ο µέσος χρόνος απάντησης εκ µέρους της ΒΡΟ ήταν µια εβδοµάδα, πράγµα που παρέτεινε τη
συνολική καθυστέρηση των ταχυδροµικών αποστολών που είχαν παρακρατηθεί (110). Οι ταχυδροµικές
αποστολές για τις οποίες η DPAG δεν έχει συγκεντρώσει αποδείξεις ότι ο αποστολέας είναι βρετανός δεν
προωθούνται µέχρις ότου ο ταχυδροµικός φορέας προέλευσης —ή ο φορέας που εδρεύει στη Γερµανία τον
οποίο η DPAG θεωρεί ως αποστολέα— αναλάβει τη δέσµευση να καταβάλει τα συµπληρωµατικά τέλη. Στις
περιπτώσεις αυτές οι αποστολές µπορεί να καθυστερήσουν µια επιπλέον εβδοµάδα (111).

(74)

Στο δεύτερο εξάµηνο του 1997, η DPAG άρχισε να εφαρµόζει διαφορετική µέθοδο για τη διεκπεραίωση
περιπτώσεων εικαζόµενης αναταχυδρόµησης A-B-A. Αντί να χρησιµοποιεί το έντυπο ελέγχου αναταχυδρόµησης η DPAG «κατέγραφε τις περιστάσεις» της αποστολής και µετά την προωθούσε στους αποστολείς.
Σύµφωνα µε την DPAG, αυτή η διαδικασία καταγραφής περιλαµβάνει την καταγραφή της ηµεροµηνίας
αύξησης, του αριθµού των ταχυδροµικών αντικειµένων στην ταχυδροµική αποστολή και του βάρους και
του µεγέθους των αντικειµένων αυτών (112). Στην απάντησή της στο αίτηµα πληροφοριών της Επιτροπής
της 23ης Απριλίου 1999, η DPAG υποστήριξε ότι όλες οι αποστολές τις οποίες είχε διεκπεραιώσει κατ’
αυτόν τον τρόπο ήταν περιπτώσεις της λεγόµενης µη υλικής αναταχυδρόµησης οι οποίες προωθούνταν και
παραδίδονταν στους παραλήπτες χωρίς καµία καθυστέρηση (113). Ωστόσο, η αλληλογραφία της DPAG
προς την ΒΡΟ στο πλαίσιο αυτό δείχνει ότι ανοίχθηκαν και εξετάσθηκαν δειγµατοληπτικά τα αντικείµενα
των αποστολών αυτών πριν την προώθησή τους. Φαίνεται ότι η DPAG εφάρµοζε παράλληλα και τις δύο
µεθόδους για κάποιο χρονικό διάστηµα (114).

(106) Στην ακρόαση της 23ης Νοεµβρίου 2000, η DPAG αποκάλυψε τον κατά προσέγγιση αριθµό των παραληπτών µε τους
οποίους επικοινωνεί δειγµατοληπτικά µετά την παρακράτηση µιας ταχυδροµικής αποστολής προς έλεγχο, πράγµα το οποίο
δεν είχε πράξει νωρίτερα.
(107) ∆ήλωση της DPAG κατά την ακρόαση που πραγµατοποιήθηκε στις 23 Νοεµβρίου 2000 ως απάντηση σε άµεση ερώτηση.
(108) Φαξ της DPAG στη BPO της 18ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε την εταιρεία Super Foto (υπόµνηµα BPO της 17ης
Νοεµβρίου 2000, παράρτηµα 1).
(109) Το έντυπο αναταχυδρόµησης άρχισε να χρησιµοποιείται από τον Οκτώβριο του 1996. Υπόµνηµα της ΒΡΟ της 22ας
Φεβρουαρίου 1999, σ. 2 (έγγραφο 548 στο φάκελο της Επιτροπής).
(110) Απάντηση της DPAG στο αίτηµα πληροφοριών της Επιτροπής στις 26 Απριλίου 1999 (έγγραφο 991 στο φάκελο της
Επιτροπής).
(111) Απάντηση της DPAG στο αίτηµα πληροφοριών της Επιτροπής στις 26 Απριλίου 1999 (έγγραφο 991 στο φάκελο της
Επιτροπής). Σηµείωση: Εφαρµόζοντας τη διαδικασία αυτή η DPAG µεταθέτει το βάρος της απόδειξης στον ∆ΤΦ προέλευσης
και το πρόσωπο που εδρεύει στη Γερµανία το οποίο αυτή θεωρεί ως αποστολέα. Η DPAG παραδίδει ταχυδροµείο µε βάση
τα ισχύοντα διεθνή ταχυδροµικά τέλη µόνον όταν αποδεικνύεται η ύπαρξη ξένου αποστολέα.
112) Παρατηρήσεις που υπέβαλε η DPAG στην Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2001, σ. 2. Σηµείωση: Τα έντυπα ελέγχου ανατα(
χυδρόµησης που χρησιµοποιούνται από τη DPAG δεν αναφέρουν την ηµεροµηνία άφιξης αλλά πάντοτε «την ηµεροµηνία
παρακράτησης».
113
( ) Απάντηση της DPAG στο αίτηµα πληροφοριών της Επιτροπής στις 23 Απριλίου 1999, σ. 8 (έγγραφο 991 στο φάκελο
της Επιτροπής).
(114) Υπόµνηµα της BPO της 22ας Φεβρουαρίου 1999, σ. 2.
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Μόνον το 1997, η DPAG παρακράτησε και ήλεγξε […] ταχυδροµικά αντικείµενα προερχόµενα από το
Ηνωµένο Βασίλειο. Το επόµενο έτος, ο αριθµός αυτός αυξήθηκε σε […]* αντικείµενα δηλαδή κατά […]
περίπου. Η κάθετη άνοδος του αριθµού των παρακρατηθέντων αντικειµένων εξηγείται από το γεγονός ότι,
όπως ισχυρίζεται η DPAG, η ΒΡΟ είχε προβεί σε µια µεγάλη διαφηµιστική εκστρατεία που απευθυνόταν σε
γερµανικές εταιρείες τις οποίες ενεθάρρυνε να αναδροµολογούν το εγχώριο ταχυδροµείο τους µέσω
Βρετανίας. Κατά την άποψη της DPAG οι εν λόγω διαφηµιστικές ενέργειες της ΒΡΟ στη Γερµανία,
ανάγκασαν την DPAG να εντείνει τους ελέγχους στο εισερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο από το
Ηνωµένο Βασίλειο (115).
ΣΤ. Οικονοµικός διακανονισµός

(76)

Στις 17 Οκτωβρίου 2000, η BPO και η DPAG ανακοίνωσαν ότι είχαν καταλήξει σε συµβιβασµό όσον
αφορά τις οικονοµικές πτυχές των διαφορών τους µε τη σύναψη Μνηµονίου Συµφωνίας (116). Την εποχή
του διακανονισµού αυτού η ΒΡΟ κατέβαλε στην DPAG ποσό ύψους […] ευρώ (117). Σύµφωνα µε την BPO,
το συνολικό ποσό που απαιτούσε η DPAG είχε αυξηθεί σε […] εκατοµµύρια ευρώ (118). Στο Μνηµόνιο τα
µέρη συµφώνησαν, µεταξύ άλλων, τα εξής:
i) […],
ii) […],
iii) […].

(77)

Τα µέρη αναγνώρισαν ότι θα συνεχίσουν να ερµηνεύουν κατά διαφορετικό τρόπο το άρθρο 25 UPU και
την εφαρµογή του στο εσωτερικό της ΕΕ και ότι η ΒΡΟ θα έδινε συνέχεια όσον αφορά την καταγγελία της
στην Επιτροπή. (119)
Ζ. ∆εσµεύσεις

(78)

Την 1η Ιουνίου 2001, η DPAG ανέλαβε τις ακόλουθες δεσµεύσεις έναντι της Επιτροπής.
«i) Η Deutsche Post AG δεν θα επικαλείται τα δικαιώµατα που ορίζονται στο άρθρο 25 της UPU 1994 ή
στο άρθρο 43 της UPU 1999 αντίστοιχα, σχετικά µε οποιεσδήποτε ταχυδροµικές αποστολές που
ανταποκρίνονται στο είδος που περιγράφεται στην απόφαση της Επιτροπής (παράγραφοι 32, 34, 41,
53, 54, 61, 110 και 114-117) που έχουν παραχθεί εκτός της Γερµανίας και παραδόθηκαν στη
Deutsche Post AG από χώρες των οποίων οι ταχυδροµικοί φορείς καταβάλλουν τερµατικά τέλη τα
οποία είναι τουλάχιστον ίσα µε εκείνα που ορίζονται ως το τυπικό ποσό — κατά το χρόνο παράδοσης
κάθε ταχυδροµικής αποστολής — στην παρούσα και τις µελλοντικές εκδοχές της συµφωνίας REIMS II.
ii) Κατά συνέπεια, όσον αφορά τη διεκπεραίωση του επιστολικού ταχυδροµείου του είδους περιγράφηκε
στην παράγραφο i), η Deutsche Post AG δηλώνει ότι δεν θα προβάλει απαιτήσεις για την πληρωµή των
εσωτερικών τελών σύµφωνα µε το άρθρο 25 της UPU 1994 ή το άρθρο 43 της UPU 1999, και ότι το
επιστολικό αυτό ταχυδροµείο δεν θα επιστραφεί. Αν προκύψουν αµφιβολίες σχετικά µε τη δυνατότητα
εφαρµογής αυτής της δέσµευσης σε µία συγκεκριµένη περίπτωση, η Deutsche Post θα επισυνάπτει
—στο εξωτερικό 50 επιστολικών αντικειµένων κατ’ ανώτατο όριο— συνοδευτική επιστολή προς τον
παραλήπτη, στην οποία ζητείται από τον παραλήπτη —για λόγους συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων— να χορηγήσει στην Deutsche Post AG το ανοιγµένο ταχυδροµικό αντικείµενο. Η Deutsche
Post θα προωθεί αυτά τα ταχυδροµικά αντικείµενα χωρίς καθυστέρηση.
iii) Ως εναλλακτική δυνατότητα της διαδικασίας που περιγράφηκε στην παράγραφο ii), η Deutsche Post
θα προωθεί και θα παραδίδει αµέσως στους εγχώριους παραλήπτες το σύνολο του επιστολικού
ταχυδροµείου του είδους που περιγράφηκε στην παράγραφο i), εάν ο ξένος ταχυδροµικός φορέας
αποστολής θέσει στη διάθεση της Deutsche Post AG τουλάχιστον ένα ανοιγµένο δείγµα ταχυδροµικού
αντικειµένου του οποίου το περιεχόµενο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο των επιστολικών αντικειµένων της
ταχυδροµικής αποστολής.
iv) Οι δεσµεύσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν 3 µήνες µετά την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής
στην υπόθεση αριθ. COMP/36.915 —Deutsche Post AG— Παρακράτηση διασυνοριακού ταχυδροµείου (120).»

(115) Απάντηση της DPAG στο αίτηµα πληροφοριών της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 1999 (έγγραφο 991 στο φάκελο της
Επιτροπής). Όταν ερωτήθηκε από την Επιτροπή, η BPO απάντησε ότι: Η BPO διαθέτει οκταµελές προσωπικό στη Γερµανία
το οποίο ασχολείται µε το µάρκετινγκ των υπηρεσιών της σε πελάτες που έχουν την έδρα τους στη Γερµανία. Προσφέρει
µόνον τις υπηρεσίες που επιτρέπονται από τη γερµανική νοµοθεσία. ∆εν επιτρέπει σε γερµανούς πελάτες της των οποίων το
ταχυδροµείο παράγεται στη Γερµανία να το αποστέλλουν, εν γνώσει της, µέσω του Ηνωµένου Βασιλείου προς την Γερµανία.
Η εταιρεία αρνείται συστηµατικά την παροχή της υπηρεσίας αυτής. Η ΒΡΟ αρνείται την κατηγορία ότι ενθαρρύνει γερµανούς πελάτες να κάνουν αναταχυδρόµηση A-B-A.
116
( ) Αχρονολόγητο µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ BPO και DPAG. Οι διατάξεις της εν λόγω συµφωνίας τέθηκαν σε ισχύ από την
1η Οκτωβρίου 2000. Μετά από 12 µήνες τα µέρη συµφώνησαν να αναθεωρήσουν τους όρους της συµφωνίας η οποία θα
παύσει να ισχύει αν η αναθεώρηση δεν οδηγήσει σε αµοιβαία συµφωνία.
117
( ) […] GBP. Μέση ισοτιµία το 2000 όπως τη δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιστολή της BPO προς την
Επιτροπή, 7 Μαρτίου 2001.
(118) […] DEM. Επιστολή της BPO προς την Επιτροπή, 7 Μαρτίου 2001.
119) Αχρονολόγητο µνηµόνιο συµφωνίας· επιστολή της BPO προς την Επιτροπή, 17 Οκτωβρίου 2000.
(
(120) Ανακοίνωση της DPAG προς την Επιτροπή της 1ης Ιουνίου 2001.
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Η. ∆ιαδικαστικά θέµατα

Χρονικό της διαδικασίας
(79)

Τα κυριότερα σηµεία της εξέτασης της υπόθεσης από την Επιτροπή και της επίσηµης διαδικασίας
συνοψίζονται ως εξής (όσον αφορά την αλληλογραφία που αφορά ειδικότερα τα διαδικαστικά µέρη της
παρούσας υπόθεσης, υπάρχει σχετική υποσηµείωση µε συνοπτική περιγραφή).
— 4-2-1998: Υποβολή της καταγγελίας.
— 20-7-1998: Απάντηση της DPAG στην καταγγελία.
— 21-10-1998: Υποβολή στοιχείων από την BPO.
— 8-12-1998: Αίτηµα πληροφοριών προς την BPO.
— 21-1-1999: Απάντηση της BPO στο αίτηµα πληροφοριών.
— 22-2-1999: Υποβολή στοιχείων από την BPO.
— 1-3-1999: Αίτηµα πληροφοριών προς την DPAG.
— 2-3-1999: Αίτηµα πληροφοριών προς την American Express Services Europe Ltd.
— 23-4-1999: Απάντηση της DPAG στο αίτηµα πληροφοριών.
— 16-4-1999: Υποβολή στοιχείων από την DPAG.
— 27-4-1999: Απάντηση της American Express Services Europe Ltd στο αίτηµα πληροφοριών.
— 2-6-1999: Συµπληρωµατική απάντηση της American Express στο αίτηµα πληροφοριών.
— 25-5-2000: Έκδοση της δήλωσης αιτιάσεων.
— 30-5-2000: Επιστολή της DPAG προς τον αρµόδιο σε θέµατα ανταγωνισµού Επίτροπο.
— 9-6-2000: Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή (121).
— 14-6-2000: Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή.
— 21-6-2000: Επιστολή της Επιτροπής προς την DPAG (122).
— 26-6-2000: Άδεια στην DPAG για την πρόσβαση σε ορισµένους φακέλους.
— 13-7-2000: Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή (123).
— 20-7-2000: Επιστολή της BPO προς την Επιτροπή.
— 24-7-2000: Επιστολή της BPO προς την Επιτροπή.
— 27-7-2000: Επιστολή του επιτρόπου προς την DPAG.
— 27-7-2000: Επιστολή της Επιτροπής προς την DPAG (124).
— 4-8-2000: Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή (125).
— 8-8-2000: Επιστολή της Επιτροπής προς την DPAG (126).
— 16-8-2000: Επιστολή της Επιτροπής προς την DPAG (127).
— 22-9-2000: Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων.
— 17-10-2000: Επιστολή της BPO προς την Επιτροπή (128).
— 17-11-2000: Υποβολή στοιχείων από την BPO.
— 23-11-2000: Ακρόαση.
— 11-12-2000: Υποβολή στοιχείων από την DPAG.
— 11-12-2000: Υποβολή στοιχείων από την PTT Post B.V. (129).
— 11-12-2000: Υποβολή στοιχείων από την Center Parcs N.V. (130).

(121) Στην επιστολή ζήτησε τετράµηνη προθεσµία για να απαντήσει στην κοινοποίηση των αιτιάσεων.
(122) Η Επιτροπή αρνήθηκε να δώσει παράταση στην προθεσµία των 13 εβδοµάδων που ήδη είχε δώσει στην DPAG (δηλαδή την
κανονική προθεσµία των οκτώ εβδοµάδων συν ένα µήνα διακοπών τον Αύγουστο).
(123) Σε επιστολή προς τον Γενικό ∆ιευθυντή Ανταγωνισµού, η DPAG ζήτησε από την Επιτροπή να κλείσει τη διαδικασία κατ’
αυτής καταγγέλλοντας τις διαδικαστικές µεθόδους.
(124) Η Επιτροπή απάντησε στις κατηγορίες της DPAG ότι είχαν γίνει διαδικαστικά λάθη.
125
( ) Στην επιστολή της η DPAG κατήγγειλε και άλλα εικαζόµενα διαδικαστικά λάθη, επανέλαβε το αίτηµά της για κλείσιµο της
διαδικασίας καθώς και το αίτηµά της για πρόσθετη παράταση για να απαντήσει στην κοινοποίηση των αιτιάσεων.
(126) Στην απάντησή του προς την DPAG ο αρµόδιος για την ακρόαση χορήγησε παράταση τριών εβδοµάδων (ήτοι 16 εβδοµάδες συνολικά).
(127) Η Επιτροπή απάντησε στις κατηγορίες της DPAG ότι είχαν γίνει διαδικαστικά λάθη.
128
( ) Με την επιστολή αυτή η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η DPAG και η BPO είχαν συµφωνήσει έναν οικονοµικό συµβιβασµό.
(129) Η PTT Post B.V. συµµετείχε στην ακρόαση ως ενδιαφερόµενος τρίτος δυνάµει του άρθρου 19, παράγραφος 2, εδάφιο 1
του κανονισµού 17 και του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισµού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2842/98.
(130) Η Center Parcs N.V. συµµετείχε στην ακρόαση ως ενδιαφερόµενος τρίτος δυνάµει του άρθρου 19, παράγραφος 2, εδάφιο
2 του κανονισµού 17 και του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισµού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2842/98.
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— 19-1-2001: Επιστολή της BPO προς την Επιτροπή (131).
— 29-1-2001: Επιστολή της Επιτροπής προς την DPAG.
— 5-2-2001: Επιστολή της Επιτροπής προς την DPAG. (132)
— 6-2-2001: Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή.
— 13-2-2001: Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή.
— 14-2-2001: Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή.
— 27-2-2001: Επιστολή της Επιτροπής προς την DPAG.
— 2-3-2001: Επιστολή της Επιτροπής προς την DPAG (133).
— 12-3-2001: Επιστολή της BPO προς την Επιτροπή.
— 14-3-2001: Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή.
— 16-3-2001: Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή (134).
— 27-3-2001: Επιστολή της Επιτροπής προς την DPAG (135).
— 9-4-2001: Επιστολή της Επιτροπής προς την DPAG (136).
— 26-4-2001: Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή.
— 2-5-2001: Υποβολή παρατηρήσεων από την DPAG (137).
— 18-5-2001: Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή (138).
— 1-6-2001: Υποβολή δεσµεύσεων εκ µέρους της DΡ προς την Επιτροπή.
∆ικαίωµα υπεράσπισης
(80)

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η DPAG ισχυρίσθηκε ότι παραβιάσθηκε το δικαίωµα υπεράσπισής της. Η
κατηγορία αυτή —που έγινε µε σειρά επιστολών προς την Επιτροπή, σε απάντηση της DPAG στην
κοινοποίηση των αιτιάσεων και στην ακρόαση— περιλάµβανε τα εξής στοιχεία:
i) Πολλά έγγραφα έλλειπαν από τον φάκελο στον οποίο η DPAG απέκτησε πρόσβαση στις 26 Ιουνίου
2000.
ii) Το υπόµνηµα της ΒΡΟ προς την Επιτροπή, της 21ης Οκτωβρίου 1998 δεν διαβιβάσθηκε αµέσως στην
DPAG.
iii) Απαλλακτικά έγγραφα έλειπαν εσκεµµένα από τον φάκελο στον οποίο απέκτησε πρόσβαση η
DPAG (139).
iv) ∆εν δόθηκε επαρκής χρόνος στην DPAG για την προετοιµασία της υπεράσπισής της έναντι των
αιτιάσεων της Επιτροπής.

(81)

Όσον αφορά τις παραπάνω κατηγορίες η Επιτροπή θεωρεί ότι:
i) Η Επιτροπή επαλήθευσε ότι σε όλες τις περιπτώσεις πλην µιας, τα υποτιθέµενα απόντα έγγραφα
ευρίσκοντο στο φάκελο την εποχή που δόθηκε η άδεια στην DPAG να τον συµβουλευθεί. Συνεπώς
επρόκειτο για λάθη κατά την αντιγραφή των εγγράφων από τους εκπροσώπους της DPAG. Πέραν
αυτού, ορισµένα από τα απουσιάζοντα έγγραφα προέρχονταν από την ίδια την DPAG ή είχαν ληφθεί
από την ίδια. Μόνον ένα έγγραφο αφαιρέθηκε κατά λάθος από τον φάκελο την εποχή της πρόσβασης
και επρόκειτο για ένα εξασέλιδο φαξ της DPAG προς την Επιτροπή µε ηµεροµηνία 16 Απριλίου 1999.
Η DPAG, όχι µόνον έπρεπε να είχε πλήρη γνώση του περιεχοµένου ενός δικού της εγγράφου αλλά όλα
τα επιχειρήµατά της στο φαξ εκείνο αναφέρονταν από την Επιτροπή στην κοινοποίηση των αιτιάσεων.
Αυτό σηµαίνει ότι αποτελούσε αναπόσπαστο µέρος του φακέλου στον οποίο η Επιτροπή είχε στηρίξει
τις αιτιάσεις της.

(131)
(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)

Μια µη εµπιστευτική εκδοχή της κατάθεσης της DPAG της 11ης ∆εκεµβρίου 2000 επισυνάφθηκε στην εν λόγω επιστολή.
Μια µη εµπιστευτική εκδοχή της κατάθεσης της BPO της 17ης Νοεµβρίου 2000 επισυνάφθηκε στην εν λόγω επιστολή.
Αποσπάσµατα από το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής µε πρόσθετα στοιχεία είχαν επισυναφθεί στην εν λόγω επιστολή.
Η DPAG ζήτησε συνολικά προθεσµία δύο µηνών για να υποβάλει τις παρατηρήσεις στα αποσπάσµατα του σχεδίου
απόφασης που της εστάλησαν στις 2 Μαρτίου 2001.
Η Επιτροπή χορήγησε στην DPAG πρόσθετη παράταση δύο εβδοµάδων (ήτοι συνολικά πέντε εβδοµάδες) για να υποβάλει
τις παρατηρήσεις της σχετικά µε τα αποσπάσµατα του σχεδίου απόφασης.
Μετά από αίτηµα της DPAG, η Επιτροπή χορήγησε στη DPAG µία δεύτερη περίοδο δύο εβδοµάδων (δηλαδή επτά εβδοµάδες συνολικά) για την υποβολή των παρατηρήσεών της σχετικά µε τα αποσπάσµατα του σχεδίου απόφασης.
Στις παρατηρήσεις περιλαµβάνονται σχόλια της DPAG σχετικά µε τα αποσπάσµατα του σχεδίου απόφασης της Επιτροπής
που απεστάλη στη DPAG στις 2 Μαρτίου 2001.
Η επιστολή περιέχει διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, σχετικά µε ορισµένα θέµατα που αναφέρονται στις
παρατηρήσεις που διαβιβάστηκαν στις 2 Μαΐου 2001.
Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σ. 4.
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ii) Το υπόµνηµα της BPO της 21ης Οκτωβρίου 1998 διαβιβάσθηκε στην DPAG την εποχή που είχε
πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης. Η Επιτροπή δεν έχει καµία υποχρέωση να διαβιβάζει έγγραφα
στους ενδιαφεροµένους προτού κινηθεί η επίσηµη διαδικασία (140).
iii) Παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε ειδικά από την DPAG να τεκµηριώσει τη σοβαρή της κατηγορία ότι
απαλλακτικά έγγραφα είχαν εσκεµµένα αφαιρεθεί από τον φάκελο, αυτή δεν το έπραξε.
iv) Για την προετοιµασία της απάντησής της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της Επιτροπής, δόθηκε στην
DPAG διορία δεκαέξι εβδοµάδων, αντί της κανονικής περιόδου των οκτώ εβδοµάδων. Μετά από αίτηµα
της DΡ, η ηµεροµηνία της ακρόασης αναβλήθηκε για τέσσερις εβδοµάδες. ∆όθηκε στη DPAG µία
πρόσθετη περίοδος τεσσάρων εβδοµάδων (εκτός από τις τρεις εβδοµάδες που δόθηκαν αρχικά) για την
προετοιµασία των παρατηρήσεών της για τα αποσπάσµατα από το σχέδιο απόφασης.
(82)

Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι το δικαίωµα υπεράσπισης της
DPAG δεν εθίγη στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.
II. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Α. Εφαρµογή του άρθρου 82 της συνθήκης
(83)

Οι ∆ΤΦ όπως η DPAG υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 82 της συνθήκης, δεδοµένου ότι είναι
επιχειρήσεις που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, και συγκεκριµένα την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, έναντι αµοιβής.
Β. Η σχετική αγορά
Η αγορά του σχετικού προϊόντος

(84)

Η παρούσα υπόθεση αφορά την διεκπεραίωση κανονικού —σε αντίθεση µε το κατεπείγον— διασυνοριακού
επιστολικού ταχυδροµείου που αποστέλλεται από το Ηνωµένο Βασίλειο σε παραλήπτες που διαµένουν στη
Γερµανία (141). Η διαδικασία αυτή µπορεί να χωριστεί σε δυο χωριστές αγορές προϊόντων:
i) την αγορά εξερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου στην οποία οι ταχυδροµικοί φορείς
συγκεντρώνουν το ταχυδροµείο από αποστολείς που διαµένουν σε ένα κράτος µέλος προκειµένου να το
παραδώσουν σε παραλήπτες σε ένα άλλο κράτος µέλος, και
ii) την αγορά εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου σε ένα κράτος µέλος στο οποίο ο
∆ΤΦ και οι άλλοι ταχυδροµικοί φορείς που το παραλαµβάνουν προσφέρουν υπηρεσίες παράδοσης.

(85)

Η παρούσα υπόθεση αφορά τη συµπεριφορά στη δεύτερη αγορά. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
υπάρχει πολύ περιορισµένος ανταγωνισµός για την παράδοση εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού
ταχυδροµείου που εµπίπτει εκτός του πεδίου εφαρµογής του ταχυδροµικού µονοπωλίου, δεν υπάρχει
λόγος να προσδιοριστεί πιο στενά η αγορά του σχετικού προϊόντος. Κατά συνέπεια, η αγορά σχετικού
προϊόντος είναι η αγορά για την προώθηση και την παράδοση του εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου.
Σχετική γεωγραφική αγορά

(86)

Οι ταχυδροµικές αγορές είναι κατά κύριο λόγο εθνικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στα στάδια παράδοσης της
διαδικασίας διεκπεραίωσης, λόγω της ύπαρξης τα περισσότερα κράτη µέλη εκτεταµένων µονοπωλίων που
κατέχουν οι παραδοσιακοί φορείς. Όσον αφορά το εισερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο, η απουσία
εναλλακτικών λύσεων παράδοσης καθιστά την κατάσταση του ανταγωνισµού παρόµοια και πέραν του ορίου
του µονοπωλίου. Η παρούσα υπόθεση αφορά τη συµπεριφορά της DPAG στη γερµανική αγορά. Συνεπώς,
η σχετική γεωγραφική αγορά είναι η εθνική αγορά.
Συµπέρασµα

(87)

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η αγορά για την προώθηση και την παράδοση εισερχόµενου διασυνοριακού
επιστολικού ταχυδροµείου στη Γερµανία είναι η σχετική αγορά στην παρούσα υπόθεση (142).

(140) Ανακοίνωση της Επιτροπής στον εσωτερικό κανονισµό που διέπει τη διεκπεραίωση αιτήσεων πρόσβασης στα αρχεία για
υποθέσεις των άρθρων 65 και 66 της συνθήκης ΕΚ και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου, ΕΕ C 23,
της 23.1.1997, σ. 3.
141
( ) Όπως περιγράφηκε ανωτέρω, ορισµένες από τις σχετικές ταχυδροµικές αποστολές είχαν αποσταλεί από άλλο κράτος µέλος
στο Ηνωµένο Βασίλειο από όπου προωθήθηκαν από την BPO στους γερµανούς παραλήπτες (δηλαδή Αναταχυδρόµηση
A-B-Γ). Ωστόσο, το δεύτερο σκέλος αυτής της δροµολόγησης (από τη χώρα B στη χώρα Γ) δεν διαφέρει από ένα κανονικό
διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο A-B.
(142) Αυτός ο ορισµός της αγοράς συµπίπτει µε προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής, π.χ. REIMS II, βλέπε υποσηµείωση 18.
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Γ. ∆εσπόζουσα θέση

(88)

Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε επανειληµµένα ότι µια εταιρεία που κατέχει
µονοπώλιο εκ του νόµου σε σηµαντικό τµήµα της Κοινότητας µπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει τη
δεσπόζουσα θέση κατά την έννοια του άρθρου 82 της συνθήκης (143). Η DPAG είχε λάβει εκτεταµένη και
αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης για την προώθηση και την παράδοση του εισερχόµενου διασυνοριακού
επιστολικού ταχυδροµείου στη Γερµανία. Λόγω των αποκλειστικών δικαιωµάτων που της χορηγήθηκαν, η
DPAG είναι ο µόνος φορέας που ελέγχει το δηµόσιο ταχυδροµικό δίκτυο που καλύπτει το σύνολο της
γερµανικής επικράτειας.

(89)

Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της Επιτροπής, η DPAG ισχυρίστηκε ότι η εκτίµηση
της Επιτροπής όσον αφορά την θέση στην αγορά της DPAG ήταν ανεπαρκής και ότι η Επιτροπή δεν είχε
κατορθώσει να αποδείξει την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης εκ µέρους της DPAG. Η DPAG ισχυρίστηκε ότι
το γερµανικό ταχυδροµικό µονοπώλιο είναι µόνο µερικό (144). ∆εδοµένου ότι το µονοπώλιο της DPAG δεν
καλύπτει µαζικές αποστολές όταν κάθε αντικείµενο έχει βάρος µεγαλύτερο από 50 γραµµάρια, οι ταχυδροµικές αποστολές στην παρούσα υπόθεση ανήκουν σε ένα τµήµα της αγοράς στο οποίο το µονοπώλιο δεν
έχει «καµία ή ελάχιστη σηµασία», δήλωσε η DPAG. Επιπλέον, δηλώνει ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη τη
θέση των ανταγωνιστών της DPAG, τις δυνατότητες παράκαµψης του µονοπωλίου της DPAG και την
αντισταθµιστική ισχύ στην αγορά της BPO (145).

(90)

Η DPAG δεν υπέβαλε στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά µε τη θέση της στη γερµανική αγορά
εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου. Περίπου 27 % (σε αξία) της συνολικής επιστολικής αγοράς στη Γερµανία —της οποίας αποτελεί µέρος η σχετική αγορά— είναι θεωρητικά ανοικτή στον
ανταγωνισµό (146). Ωστόσο, το 1998 οι ανταγωνιστές της DPAG αντιστοιχούσαν σε µόνο 2 % του
«ανταγωνιστικού» τµήµατος της αγοράς. Έτσι, το µερίδιο της DPAG στο σύνολο της επιστολικής αγοράς
(συµπεριλαµβανοµένων των µονοπωλιακών υπηρεσιών) υπερέβη το 99 % κατά το έτος αυτό (147). Το ποσό
αυτό επιβεβαιώθηκε από την εθνική κανονιστική αρχή της Γερµανίας, η οποία εκτιµά ότι το µερίδιο αγοράς
της DPAG στην αγορά αυτή ανήλθε σε 99,2 % το 1998 και σε 98,7 % το 1999 (148).

(91)

Ο ισχυρισµός της DPAG ότι τα είδη των ταχυδροµικών αποστολών που συνδέονται µε την παρούσα
υπόθεση ανήκουν σε τµήµα της αγοράς στο οποίο το µονοπώλιο της DPAG «δεν έχει καµία ή ελάχιστη
σηµασία» είναι ανακριβής.

(92)

Πρώτον, ένα µεγάλο µέρος των επίµαχων ταχυδροµικών αποστολών απεστάλη πριν την 1η Ιανουαρίου
1998 (δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την οποία το όριο του µονοπωλίου µαζικών αποστολών στη Γερµανία
µειώθηκε από 100 σε 50 γραµµάρια). Το συντριπτικό τµήµα των εσόδων στον ταχυδροµικό τοµέα
προέρχεται από αντικείµενα κατηγοριών χαµηλότερου βάρους. Κατά µέσο όρο, το όριο των 100 γραµµαρίων που προβλέπει το µονοπώλιο αφήνει περίπου 88 % των εσόδων που προέρχονται από επιστολές εντός
του µονοπωλίου, ενώ το όριο των 50 γραµµαρίων αφήνει περίπου 77 % των εσόδων εντός του µονοπωλίου (149). Αν εκφραστεί σε όγκο, ο παλιός µονοπωλιακός φορέας έχει την αποκλειστική εκµετάλλευση ενός
ακόµη µεγαλύτερου µεριδίου της αγοράς επιστολών (150). Συνεπώς, ένα ελάχιστο µόνο τµήµα όλου του
εισερχόµενου µαζικού επιστολικού ταχυδροµείου βρίσκεται εκτός των ορίων που προβλέπει το µονοπώλιο.

(93)

∆εύτερον, µόνο µαζικές αποστολές µε ταυτόσηµο περιεχόµενο δεν εµπίπτουν στο µονοπώλιο της DPAG.
Σύµφωνα µε το γερµανικό νόµο περί ταχυδροµείων, µόνο ένας πολύ περιορισµένος αριθµός χαρακτηριστικών µπορεί να διαφέρει στο περιεχόµενο έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ταυτόσηµο (151). Η διάταξη αυτή
εµποδίζει την υπαγωγή ενός µεγάλου µέρους των ταχυδροµικών αντικειµένων µε βάρος µεγαλύτερο των 50
γραµµαρίων (ή 100 γραµµαρίων πριν από 1998) εκτός του µονοπωλίου. Συνεπώς, ένα σηµαντικό τµήµα
των σχετικών ταχυδροµικών αποστολών στην εξεταζόµενη υπόθεση εµπίπτουν εντός του µονοπωλίου της
DPAG.

(143) Βλέπε π.χ. απόφαση της 10ης ∆εκεµβρίου 1991 στην υπόθεση C-179/90 Merci Convenzionali Porto di Genoa SpA κατά
Siderurgica Gabrielli SpA, (1991) Συλλογή, σ. I-5889, παράγραφος. 14· απόφαση της 23ης Απριλίου 1991 στην
υπόθεση C-41/90, Klaus Höfner και Fritz Elser κατά Mactrotron GmbH, [1991] Συλλογή σ. I-1979, παράγραφος 14·
απόφαση της 19ης Μαΐου 1993 στην υπόθεση C-320/91, Paul Corbeau, (1993) Συλλογή σ. I-2533, παράγραφος 9.
(144) Τα ακόλουθα τµήµατα της αγοράς εµπίπτουν εκτός του πεδίου της αποκλειστικής άδειας της DPAG: ταχυδροµικά αντικείµενα µε βάρος µεγαλύτερο των 200 γραµµαρίων, ταχυδροµικά αντικείµενα των οποίων η χρέωση υπερβαίνει το πενταπλάσιο
της βασικής τιµής, µαζικές αποστολές ταυτόσηµου περιεχοµένου βάρους άνω των 50 γραµµαρίων και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. Παράγραφος 51 του Postgesetz, της 22ας ∆εκεµβρίου 1997, Bundesgesetzblatt 1997, Teil I, αριθ. 88, 30
∆εκεµβρίου 1997.
145
( ) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σ. 27-28.
146
( ) KEP Nachrichten, αριθ. 51/17, ∆εκέµβριος 1999 (έγγραφο 1146 του φακέλου της Επιτροπής).
(147) KEP Nachrichten.
(148) Ενδιάµεση έκθεση 2000 της RegTP, σ. 62, όπως δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της (στη διεύθυνση www.regtp.de).
(149) «Study on the Weight and Price Limits of the Reserved Area in the Postal Sector», µελέτη εκ µέρους της CT Con,
δηµοσιεύθηκε από την Επιτροπή το Νοέµβριο του 1998, σ. 33-34.
(150) Το σχετικό µερίδιο των εσόδων που απορρέουν από κατηγορίες υψηλότερου βάρους είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο
µερίδιο του όγκου.
(151) παράγραφος 51(2) Postgesetz.
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(94)

Τρίτον, το µεγαλύτερο τµήµα των µαζικών ταχυδροµικών αντικειµένων µε βάρος µεγαλύτερο των 50
γραµµαρίων (ή 100 γραµµαρίων πριν το 1998) µε ταυτόσηµο περιεχόµενο στην πραγµατικότητα προωθούνται και παραδίδονται από την DPAG, δεδοµένου ότι η DPAG είναι ο µόνος ταχυδροµικός φορέας στη
Γερµανία που προσφέρει υπηρεσίες παράδοσης που καλύπτουν όλη την επικράτεια σε χαµηλή τιµή. Αυτός
είναι ένας από τους λόγους που εξηγεί γιατί η DPAG κατόρθωσε να διατηρήσει περίπου 99 % του
συνολικού κύκλου εργασιών της επιστολικής αγοράς, παρά το µερικό άνοιγµα της αγοράς αυτής. Στην
πράξη, οι περισσότεροι αποστολείς µαζικών ταχυδροµικών αποστολών δεν έχουν άλλη εναλλακτική δυνατότητα εκτός από τη χρησιµοποίηση των υπηρεσιών παράδοσης της DPAG. Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, ουσιαστικά, το σύνολο του εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου στη Γερµανία προωθείται και παραδίδεται από τον παλαιό µονοπωλιακό φορέα (152).

(95)

Λόγω της ύπαρξης του εκτεταµένου µονοπωλίου και της απουσίας εναλλακτικών δικτύων παράδοσης που
καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας, η BPO είναι στην πράξη υποχρεωµένη να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες
της DPAG προκειµένου να παραδοθούν στους παραλήπτες οι µαζικές ταχυδροµικές αποστολές της µε
προορισµό τη Γερµανία. Τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης δείχνουν σαφέστατα την απουσία
εναλλακτικών λύσεων παράδοσης για την BPO και τη δυνατότητα της DPAG να ενεργεί κατά τρόπο που
είναι ανεξάρτητος όχι µόνο από την BPO αλλά και από ανταγωνιστές της DPAG στη σχετική αγορά.

(96)

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η DPAG κατέχει δεσπόζουσα θέση στη γερµανική αγορά για την προώθηση και
την παράδοση εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου.

(97)

Η Γερµανία αποτελεί σηµαντικό τµήµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (153).

∆. Εικαζόµενη αδυναµία εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ
(98)

Στην αρχική της απάντηση στην καταγγελία στις 20 Ιουλίου 1998, η DPAG δεν αµφισβήτησε το
εφαρµόσιµο του άρθρου 82 στην προκειµένη περίπτωση (154). Σε µεταγενέστερη κατάθεσή της όµως η
DPAG επικαλέστηκε το επιχείρηµα ότι το άρθρο 82 δεν ισχύει στην προκειµένη περίπτωση δεδοµένου ότι η
επιχείρηση δεν ήταν ο πρωταίτιος των µέτρων που λήφθηκαν κατά της BPO (155). Η DPAG ισχυρίστηκε ότι
εξαναγκάστηκε να λάβει τα µέτρα αυτά δεδοµένου ότι τα καταληκτικά τέλη που έλαβε από την ΒΡΟ για το
ταχυδροµείο αυτό δεν κάλυπταν το κόστος παράδοσης της DPAG και ότι η υποτιθέµενη εκστρατεία
µάρκετινγκ της ΒΡΟ απευθυνόταν σε γερµανούς αποστολείς. Η DPAG αναφέρεται στη νοµολογία του
∆ικαστηρίου των ΕΚ η οποία ορίζει ότι το άρθρο 82 ισχύει µόνο για αντιανταγωνιστικά µέτρα τα οποία
λαµβάνουν οι επιχειρήσεις ιδία πρωτοβουλία. Το άρθρο 82 δεν ισχύει όταν κάποιος διεθνής κανονισµός
στερεί από µια επιχείρηση κάθε δυνατότητα να συµπεριφερθεί µε ανταγωνιστικό τρόπο.

(99)

Η DPAG αναφέρθηκε στην εξής δήλωση του ∆ικαστηρίου των ΕΚ:
«Πράγµατι, τα άρθρα 85 και 86 της συνθήκης αφορούν µόνον ενέργειες θίγουσες τον ανταγωνισµό στις
οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις εξ ιδίας πρωτοβουλίας... Αν η θίγουσα τον ανταγωνισµό συµπεριφορά
επιβάλλεται στις επιχειρήσεις από την εθνική νοµοθεσία ή αν η τελευταία διαµορφώνει ένα νοµικό πλαίσιο
το οποίο, από µόνο του, αποκλείει κάθε δυνατότητα ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων, τα
άρθρα 85 και 86 δεν έχουν εφαρµογή (156).»

(100) Ωστόσο, η DPAG δεν ανέφερε τη δήλωση του ∆ικαστηρίου των ΕΚ που ακολουθεί στην επόµενη

παράγραφο της ίδιας απόφασης και η οποία έχει ως εξής:

«Αντιθέτως, τα άρθρα 85 και 86 της συνθήκης µπορούν να εφαρµοστούν αν προκύπτει ότι η εθνική
νοµοθεσία αφήνει τη δυνατότητα ανταγωνισµού, ο οποίος ενδέχεται να εµποδίζεται, να περιορίζεται ή να
στρεβλώνεται από αυτόβουλη συµπεριφορά των επιχειρήσεων … (157).»
(152) Το συµπέρασµα αυτό είναι συνεπές µε τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας. Βλέπε Liberalisation of Incoming and
Outgoing Intra-Community Cross-border Mail, 1998, σ. 38.
(153) Απόφαση της 9ης Νοεµβρίου 1983 στην υπόθεση 322/81, Michelin, [1983] Συλλογή 3461, παράγραφοι 102-104.
154
( ) Απάντηση της DPAG στην καταγγελία της 20ης Ιουλίου 1998 (έγγραφο 163-249 στο φάκελο της Επιτροπής).
(155) Απάντηση της DPAG στο αίτηµα πληροφοριών της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 1999, σ. 5-6 (έγγραφο 991 στο φάκελο
της Επιτροπής).
(156) Απόφαση της 11ης Νοεµβρίου 1997 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-359/95 και C-379/95 (1997), Επιτροπή και
Γαλλία κατά Ladbroke Racing, Συλλογή I-6225, παράγραφος 33.
(157) Ladbroke Racing, παράγραφος 34. Βλέπε επίσης απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 1999 στην υπόθεση T-228/97, Irish
Sugarplc κατά Επιτροπής, παράγραφος 130.
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(101) Στην πραγµατικότητα, όλα τα σχετικά µέτρα λήφθηκαν από την DPAG µε δική της πρωτοβουλία. Ούτε η

σύµβαση UPU, ούτε η γερµανική νοµοθεσία περιλαµβάνουν διατάξεις οι οποίες υποχρεώνουν την DPAG
να παρακρατεί, να χρεώνει συµπληρωµατικά τέλη και να καθυστερεί εισερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο (158). Το άρθρο 25 UPU επιτρέπει στα κράτη που συµµετέχουν στη σύµβαση UPU να παρακρατούν
ταχυδροµείο του τύπου αυτού εφόσον πληρούνται ορισµένα κριτήρια. Τα κράτη µέλη της σύµβασης UPU
είναι σε µεγάλο βαθµό ελεύθερα να αποφασίσουν αν θα παρακρατούν ή όχι εισερχόµενο διασυνοριακό
ταχυδροµείο το οποίο πληροί τα κριτήρια του άρθρου 25 UPU. Η γερµανική νοµοθεσία η οποία
περιλαµβάνει ταυτόσηµες διατάξεις µε εκείνες του άρθρου 25 UPU, δεν επιβάλλει καµία υποχρέωση στην
DPAG να παρακρατεί και να καθυστερεί εισερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο. Τα συµπεράσµατα αυτά ισχύουν ανεξάρτητα από την εκδοχή της UPU που είχε επικαλεστεί η DΡ τη συγκεκριµένη
χρονική στιγµή (δηλαδή το άρθρο 25 της UPU 1989, το άρθρο 25 της UPU 1994 ή το άρθρο 43 της
UPU 1999) (159).

(102) Το νοµικό πλαίσιο δεν καταργεί τη δυνατότητα ανταγωνιστικής συµπεριφοράς από µέρους της DPAG ούτε

την εµποδίζει να τηρήσει αφ’ εαυτής αντιανταγωνιστική στάση. Συνάγεται λοιπόν ότι η DPAG διατήρησε
την αυτονοµία συµπεριφοράς στην προκειµένη περίπτωση. Το επιχείρηµα της DPAG ότι οι ενέργειες της
«είχαν ως αφορµή» την εικαζόµενη αντιανταγωνιστική συµπεριφορά της ΒΡΟ δεν ευσταθεί. Ακόµη και αν
αυτό συνέβαινε, η συµπεριφορά ενός ανταγωνιστή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αποκλείει την
εφαρµογή του άρθρου 82 από µια επιχείρηση.

Ε. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
Εισαγωγή
(103) Μια επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση έχει την ιδιαίτερη ευθύνη να µη θίγει µε τη συµπεριφορά της

την άσκηση του πραγµατικού και ανόθευτου ανταγωνισµού στην κοινή αγορά. Το καθ ύλην πεδίο
εφαρµογής της ειδικής ευθύνης που βαρύνει την επιχείρηση πρέπει να εκτιµηθεί σε σχέση µε το πόσο
ισχυρή είναι η δεσπόζουσα θέση που κατέχεται από την επιχείρηση αυτή και τα ειδικά χαρακτηριστικά της
αγοράς που ενδέχεται να επηρεάσουν την κατάσταση του ανταγωνισµού (160).

(104) Η Επιτροπή ανέλυσε τα µέτρα που έλαβε η DPAG περισσότερο ως χαρακτηριστικά µιας συµπεριφοράς

παρά ως µια σειρά χωριστών µέτρων που πρέπει να εκτιµηθούν µεµονωµένα. Η συµπεριφορά της DPAG
περιλαµβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
i) συχνή παρακράτηση εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου,
ii) επιβολή προσαύξησης στο εισερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο, και
iii) συχνή καθυστέρηση, για παρατεταµένες χρονικές περιόδους, της αποδέσµευσης του εισερχόµενου
διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου που έχει παρακρατηθεί.

(105) Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, η DPAG ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή δεν διερεύνησε

την εν γένει συµπεριφορά της DPAG και χρησιµοποίησε µόνο τα στοιχεία που υποβλήθηκαν εκ µέρους της
BPO. Σύµφωνα µε την DPAG, η καταγγελία και η κοινοποίηση των αιτιάσεων παρείχαν έναν πολύ
περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων που δεν είναι επαρκής για να αποδειχθεί η ύπαρξη πολιτικής εκ µέρους
µιας επιχείρησης. Η DPAG ισχυρίζεται ότι, για να αποδειχθεί αυτό, η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει έρθει σε
επαφή µε έναν αντιπροσωπευτικό αριθµό πελατών της BPO (161).

(158) Το άρθρο 25 της σύµβασης UPU 1989 υιοθετήθηκε ως εσωτερική γερµανική νοµοθεσία το 1992: Gesetz zu den
Verträgen vom 14. December 1989 des Weltpostvereins, 31 August 1992, Bundesgesetzblatt 1992, Teil-II, p. 749.
Τον νόµο αυτόν διαδέχθηκε η µεταφορά της σύµβασης UPU 1994 το 1998. Ratifizierungsgesetz, 26 August 1998,
Bundesgesetzblatt 1999, Teil-II, Nr. 4, 10 Februar 1999.
(159) Βλέπε τµήµα I.∆, µέρος «The Convention of the Universal Postal Union», ανωτέρω.
160
( ) Απόφαση του Πρωτοδικείου της 6ης Οκτωβρίου 1994 στην υπόθεση T-83/91, Tetra Pak International SA κατά
Επιτροπής («Tetra Pak II»), [1994] Συλλογή σ. II-755, παράγραφοι 114, 115 και 155, όπως επιβεβαιώθηκε από το
∆ικαστήριο µε την απόφαση της 14ης Νοεµβρίου 1996 στην υπόθεση C-333/94 P, [1996] Συλλογή σ. I-5951.
161) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σσ. 30-31.
(
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(106) Στην πραγµατικότητα, η εκτίµηση της Επιτροπής όσον αφορά την παρούσα υπόθεση στηρίζεται σε πολύ

µεγάλο βαθµό σε αποδεικτικά στοιχεία (επιστολές, φαξ και έντυπα ελέγχου αναταχυδρόµησης) που
προέρχονται από την ίδια την DPAG καθώς και δηλώσεις στις οποίες προέβη η DPAG κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας. Τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης περιλαµβάνουν ένα επαρκώς µεγάλο αριθµό
ενδείξεων που επιτρέπουν τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών της συµπεριφοράς εκ µέρους της DPAG.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένες από τις «περιπτώσεις» που αναφέρονται από την DΡ ανωτέρω περιλαµβάνουν έναν µεγάλο αριθµό µεµονωµένων ταχυδροµικών αποστολών, αν και από έναν περιορισµένο αριθµό
ονοµαστικών αποστολέων. Ο φάκελος της υπόθεσης συµπεριλαµβάνει διάφορα παραδείγµατα αντιδράσεων
εκ µέρους αποστολέων ταχυδροµικών αποστολών τις οποίες η DPAG παρακράτησε, επέβαλε προσαύξηση
και καθυστέρησε (162). Επιπλέον, απλώς και µόνο το γεγονός ότι η DPAG είχε κινήσει διαδικασίες ενώπιον
των δικαστηρίων στη Γερµανία κατά οργανισµών µε µόνιµη κατοικία στη Γερµανία τους οποίους η DPAG
θεωρεί ότι αποτελούν τους «ουσιώδεις» αποστολείς του εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου, αποτελεί σαφή ένδειξη της ύπαρξης µιας επιχειρηµατικής πολιτικής στον τοµέα αυτό (163).

Ορισµός του αποστολέα
Επιχειρήµατα που προβλήθηκαν από την DPAG
(107) Η DPAG ισχυρίστηκε ότι η έννοια του «ορισµού του ουσιαστικού αποστολέα» έχει επιβεβαιωθεί από τα

γερµανικά δικαστήρια και ότι η συµπεριφορά που προκύπτει από την εφαρµογή του ορισµού αυτού
συµπίπτει µε τη γερµανική νοµολογία. Επιπλέον, η DΡ ισχυρίστηκε ότι το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων θα έπρεπε να έχει παραβλέψει έµµεσα τον «ορισµό του ουσιαστικού αποστολέα» στην απόφασή
του στην υπόθεση GZS & Citicorp.

Εκτίµηση
(108) Η DPAG προσπαθεί να δικαιολογήσει την αντιµετώπιση που επιφυλάσσει στο εισερχόµενο διασυνοριακό

ταχυδροµείο χρησιµοποιώντας την εθνική νοµολογία. ∆εν εναπόκειται στην Επιτροπή να κρίνει κατά πόσο η
συµπεριφορά της DΡ στην παρούσα υπόθεση συµβιβάζεται ή όχι µε την εθνική νοµοθεσία. Ακόµη και αν
συµβαίνει αυτό, η εξεταζόµενη συµπεριφορά µπορεί να παραβιάζει την κοινοτική νοµοθεσία. Συνεπώς, η
Επιτροπή πρέπει να εκτιµήσει κατά πόσο ή σε ποιο βαθµό ο «ορισµός του ουσιαστικού αποστολέα» —όπως
ερµηνεύεται από την DΡ και οι ενέργειες που αναλήφθηκαν από την DΡ µε αυτό το πρόσχηµα—
συµβιβάζονται µε την κοινοτική νοµοθεσία.

(109) Στην υπόθεση GZS & Citicorp το δικαστήριο εξέτασε τη δυνατότητα:«… ένα κράτος µέλος να παρέχει

νοµοθετικά στις ταχυδροµικές υπηρεσίες του το δικαίωµα να επιβάλλουν την καταβολή ταχυδροµικών
τελών εσωτερικού, στην περίπτωση κατά την οποία αποστολείς που είναι εγκατεστηµένοι εντός του κράτους
αυτού παραδίδουν, οι ίδιοι ή µέσω τρίτου προσώπου, στις ταχυδροµικές υπηρεσίες άλλου κράτους µέλους
ταχυδροµικά αντικείµενα σε µεγάλες ποσότητες, προκειµένου τα αντικείµενα αυτά να αποσταλούν στο
πρώτο κράτος µέλος (164).»

(110) Συνεπώς, είναι σαφές ότι τα ταχυδροµικά αντικείµενα προέρχονταν από τη Γερµανία και ότι οι αποστολείς

ήταν µόνιµοι κάτοικοι της χώρας αυτής. Ωστόσο, στην παρούσα υπόθεση η κατάσταση είναι διαφορετική.

(111) Στην υπόθεση GZS & Citicorp, το ∆ικαστήριο αναγνώρισε ότι οι ∆ΤΦ θα µπορούσαν —κατ’ αρχήν— να

χρεώσουν ταχυδροµικά τέλη εσωτερικού για αναταχυδροµούµενα αντικείµενα A-B-A επικαλούµενοι το
άρθρο 25 της UPU 1989 (165). Το ∆ικαστήριο διαπίστωσε ότι το άρθρο 25 της UPU 1989 θα µπορούσε
να χρησιµοποιηθεί µόνο βάσει ορισµένων συγκεκριµένων όρων. Ωστόσο, το ∆ικαστήριο δεν εξέτασε —είτε
άµεσα είτε έµµεσα— το ερώτηµα του συµβιβάσιµου του «ορισµού του ουσιαστικού αποστολέα» µε την
κοινοτική νοµοθεσία. Η υπόθεση ενώπιον του ∆ικαστηρίου αφορούσε αίτηση για την έκδοση προδικαστικής
απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 234 της συνθήκης σχετικά µε ένα αριθµό νοµικών θεµάτων που
παραπέµφθηκαν στο ∆ικαστήριο από εθνικό δικαστήριο της Γερµανίας. Το γερµανικό δικαστήριο δεν
ζήτησε από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να εξετάσει το θέµα του «ορισµού του ουσιαστικού
αποστολέα», το οποίο δεν χρειάστηκε να εξετάσει τον ορισµό του αποστολέα που εφάρµοζε η DPAG
προκειµένου να απαντήσει στα ερωτήµατα που του τέθηκαν.

(162) Βλέπε παραδείγµατος χάρη ανωτέρω τα αντίστοιχα τµήµατα των πραγµατικών περιστατικών σχετικά µε τη Fidelity Investments και την Gant.
(163) Βλέπε απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σσ. 12-13. Στην απάντησή της, η DPAG παραθέτει ένα
µεγάλο αριθµό υποθέσεων των εθνικών δικαστηρίων στις οποίες έχει χρησιµοποιηθεί ο ορισµός του «ουσιαστικού»
αποστολέα.
164
( ) Υπογράµµιση της Επιτροπής. GZS & Citicorp, βλέπε υποσηµείωση 23, σηµείο 54.
165
( ) Η σύµβαση UPU αναθεωρήθηκε στη συνέχεια δύο φορές, το 1994 και το 1999.
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(112) Τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρµόζονται από την DΡ στην παρούσα υπόθεση δεν µπορούν να γίνουν

αποδεκτά βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας. Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που παραθέτει η DPAG
αφορούν την εµφάνιση και το περιεχόµενο ενός ταχυδροµικού αντικειµένου. Για να προσδιοριστεί ο
αποστολέας ενός ταχυδροµικού αντικειµένου θα πρέπει να βρεθεί το πρόσωπο που παρήγαγε το ταχυδροµικό αντικείµενο και το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για αυτό. Οι πληροφορίες δεν µπορούν να
διαπιστωθούν µε βεβαιότητα µε την εξέταση του περιεχοµένου ενός ταχυδροµικού αντικειµένου. Σύµφωνα
µε τον ορισµό της DPAG, για να χαρακτηριστεί µια αποστολή ως αναταχυδρόµηση, δεν χρειάζεται να
υπάρχει οποιαδήποτε µεταφορά πληροφοριών (είτε υλική είτε µη υλική) από τη χώρα Α στη χώρα Β. Η
µόνη σύνδεση µε τη Γερµανία είναι το γεγονός ότι συµπεριλαµβάνεται στο περιεχόµενο της ταχυδροµικής
αποστολής αναφορά σε οργανισµό που είναι κάτοικος της χώρας αυτής. Η σύνδεση αυτή είναι εξ
ολοκλήρου εικονική και οδηγεί στη λανθασµένη ταξινόµηση εκ µέρους της DΡ του κανονικού διασυνοριακού ταχυδροµείου ως «οιονεί» ανά ταχυδρόµηση Α-Β-Α. Η συµπεριφορά που απορρέει από την ταξινόµηση
αυτή εµποδίζει την ελεύθερη ροή των ταχυδροµικών υπηρεσιών µεταξύ των κρατών µελών της Κοινότητας.

(113) Μετά από εξέταση των σχετικών στοιχείων, η Επιτροπή κατέληξε στο εξής συµπέρασµα όσον αφορά την

ταυτότητα των αποστολέων των επίµαχων ταχυδροµικών αποστολών, που παρέχονται ως παραδείγµατα της
εικαζόµενης αντιανταγωνιστικής συµπεριφοράς της DPAG.

(114) Ideas Direct: Όλες οι εν λόγω ταχυδροµικές αποστολές είχαν παραχθεί και ταχυδροµηθεί από την Ideas

Direct στο Ηνωµένο Βασίλειο και η εταιρεία αυτή ήταν εκείνη που συνήψε συµβατική σχέση µε τον
ταχυδροµικό φορέα αποστολής. Ούτε οι επιστολές ούτε οι πληροφορίες που περιέχονταν σε αυτές
προήλθαν από τη Γερµανία προκειµένου να ταχυδροµηθούν στη Γερµανία µέσω του Ηνωµένου Βασιλείου.
Συνεπώς, η Ideas Direct πρέπει να θεωρηθεί ως ο αποστολέας αυτών των ταχυδροµικών αποστολών. Ο
αποστολέας και οι γερµανοί παραλήπτες δεν είναι κάτοικοι του ιδίου κράτους µέλους. ∆εν υπάρχουν λόγοι
που θα στήριζαν τον ισχυρισµό της DPAG ότι οι ταχυδροµικές αποστολές της Ideas Direct αποτελούν
περιπτώσεις αναταχυδρόµησης A-B-A. Συνεπώς, οι ταχυδροµικές αποστολές της Ideas Direct πρέπει να
θεωρηθούν ως κανονικό διασυνοριακό ταχυδροµείο.

(115) Fidelity Investments: Οι εν λόγω ταχυδροµικές αποστολές δεν προήλθαν από τη Γερµανία προκειµένου να

ταχυδροµηθούν σε γερµανούς παραλήπτες µέσω του Ηνωµένου Βασιλείου. Οι ταχυδροµικές αποστολές
παράχθηκαν και ταχυδροµήθηκαν από την Fidelity Investments στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η γερµανική
θυγατρική της Fidelity Investments δεν συµµετείχε σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ή της ταχυδρόµησης αυτών των ταχυδροµικών αποστολών. Η Fidelity Investments στο Ηνωµένο Βασίλειο ήταν η
εταιρεία που συνήψε τη συµβατική σχέση µε τον ταχυδροµικό φορέα αποστολής. Κατά συνέπεια, η Fidelity
Investments στο Ηνωµένο Βασίλειο πρέπει να θεωρηθεί ως αποστολέας των επίµαχων ταχυδροµικών
αποστολών. Ο αποστολέας και οι παραλήπτες είναι κάτοικοι διαφορετικών κρατών µελών. ∆εν υπάρχουν
οποιοιδήποτε λόγοι που θα στήριζαν τον ισχυρισµό της DPAG ότι οι ταχυδροµικές αποστολές της Fidelity
Investments αποτελούν περιπτώσεις αναταχυδρόµησης A-B-A. Οι εν λόγω ταχυδροµικές αποστολές θα
πρέπει επίσης να θεωρηθούν ως κανονικό διασυνοριακό ταχυδροµείο.

(116) Gant: Οι σχετικές ταχυδροµικές αποστολές δεν προήλθαν από τη Γερµανία προκειµένου να ταχυδροµηθούν

σε γερµανούς παραλήπτες µέσω του Ηνωµένου Βασιλείου. Οι ταχυδροµικές αποστολές παράχθηκαν και
προετοιµάστηκαν για ταχυδρόµηση από την Pyramid Sportswear ΑΒ στη Σουηδία, µεταφέρθηκαν στο
Ηνωµένο Βασίλειο και ταχυδροµήθηκαν στη Γερµανία (καθώς και σε ορισµένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες)
µέσω της BPO. Η Pyramid Sportswear ΑΒ της Σουηδίας πρέπει να θεωρηθεί ο αποστολέας των επίµαχων
ταχυδροµικών αποστολών. Ο αποστολέας και οι παραλήπτες κατοικούν σε διαφορετικά κράτη µέλη.
Συνεπώς, αυτές οι ταχυδροµικές αποστολές µπορούν να θεωρηθούν ως αναταχυδρόµηση A-B-Γ. ∆εν µπορεί
να υποστηριχθεί ότι το ταχυδροµικό µονοπώλιο της χώρας Γ παραβιάζεται από αυτό το είδος των
ταχυδροµικών αποστολών. ∆εδοµένου ότι οι ∆ΤΦ της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου είναι και οι
δύο µέλη της REIMS II, τα καταληκτικά τέλη που εισπράττονται από την DPAG πρέπει να είναι τα ίδια είτε
οι επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τον σουηδό αποστολέα είτε µέσω του Ηνωµένου Βασιλείου.
Κατά συνέπεια, όταν η αναταχυδρόµηση Α-Β-Γ µεταφέρεται από τη χώρα Β στη χώρα Γ, η νοµική
κατάσταση δεν διαφέρει από τους κανόνες που εφαρµόζονται στο κανονικό διασυνοριακό ταχυδροµείο.

(117) Multiple Zones: Οι εν λόγω ταχυδροµικές αποστολές δεν προήλθαν από τη Γερµανία προκειµένου να

ταχυδροµηθούν στη Γερµανία µέσω του Ηνωµένου Βασιλείου. Οι ταχυδροµικές αποστολές παράχθηκαν από
τα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Extensis Corporation — Plantijn Groep BV των Κάτω Χωρών,
µεταφέρθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου ταχυδροµήθηκαν και εν συνεχεία προωθήθηκαν στη Γερµανία
από την BPO. Συνεπώς, η Plantijn Groep BV θα πρέπει να θεωρηθεί ως αποστολέας των ταχυδροµικών
αποστολών, που αποτελούν περίπτωση αναταχυδρόµησης A-B-Γ.
Συµπέρασµα

(118) Ο «ορισµός του ουσιαστικού αποστολέα» —όπως ερµηνεύεται από την DPAG στην παρούσα υπόθεση—

δεν λαµβάνει υπόψη τη συµβασιακή και οικονοµική πραγµατικότητα πίσω από αυτές τις ταχυδροµικές
αποστολές και συνεπάγεται την λανθασµένη αναταξινόµηση του κανονικού διασυνοριακού ταχυδροµείου
ως «οιονεί» αναταχυδρόµηση A-B-A. Η αποδοχή της ερµηνείας της DPAG όσον αφορά «τον ορισµό του
ουσιαστικού αποστολέα» θα επέτρεπε στην DPAG να προσδιορίζει η ίδια την ταυτότητα του αποστολέα µε
βάση µη ουσιώδη κριτήρια. ∆εν εναπόκειται στην DPAG —ή σε οποιοδήποτε άλλο ταχυδροµικό φορέα—
να προσδιορίσει πώς οι πελάτες τους θα οργανώνουν τις δραστηριότητές τους, πώς θα παρουσιάζονται
στους παραλήπτες ή πώς θα προετοιµάζουν τις ταχυδροµικές αποστολές τους.
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(119) Η Επιτροπή θεωρεί ότι «ο ορισµός του ουσιαστικού αποστολέα» —όπως εφαρµόζεται από την DPAG στην

παρούσα υπόθεση— είναι ασυµβίβαστη µε την κοινοτική νοµοθεσία.
Κατάχρηση

(120) Η συµπεριφορά της DPAG στην παρούσα υπόθεση, δηλαδή η παρακράτηση, η επιβολή συµπληρωµατικών

τελών και η καθυστέρηση στο κανονικό —εισερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο— µπορεί να
χαρακτηριστεί ως παραβίαση του άρθρου 82 της συνθήκης µε βάση τέσσερα διαφορετικά νοµικά επιχειρήµατα. Τα επιχειρήµατα αυτά παρατίθενται στη συνέχεια.
Άσκηση διακρίσεων

(121) Η DPAG επιφυλάσσει διαφορετική αντιµετώπιση στο εισερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο

που θεωρεί ως «γνήσιο» διεθνές ταχυδροµείο (δηλαδή επιστολικό ταχυδροµείο στο οποίο δε γίνεται
οποιαδήποτε αναφορά σε οργανισµούς που είναι κάτοικοι της Γερµανίας) αφενός, και στο εισερχόµενο
διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο που θεωρεί ότι είναι «οιονεί» αναταχυδρόµηση A-B-A, λόγω της
µνείας που υπάρχει σε οργανισµό που είναι κάτοικος της Γερµανίας, αφετέρου. Ένας τέτοιος οργανισµός
µπορεί να είναι θυγατρική ή υποκατάστηµα που βρίσκεται στη Γερµανία. Στην πρώτη περίπτωση, η DPAG
επιβάλλει στην BPO τα καταληκτικά τέλη που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των αντίστοιχων ∆ΤΦ. Η BPO
χρεώνει στους αποστολείς του Ηνωµένου Βασιλείου την κανονική διασυνοριακή τιµή, που υπολογίζεται µε
βάση τα καταληκτικά τέλη. Στη δεύτερη περίπτωση, η DPAG χρεώνει την BPO ή τους αποστολείς µε το
πλήρες τέλος εσωτερικού που εφαρµόζεται στη Γερµανία και το οποίο είναι υψηλότερο (166). Και στις δυο
περιπτώσεις η DPAG παρέχει ακριβώς την ίδια υπηρεσία, δηλαδή συλλέγει σάκους εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου σε ένα σηµείο υποδοχής, µεταφέρει τις ταχυδροµικές αποστολές στο
κέντρο διαλογής όπου ταξινοµούνται και εν συνεχεία προωθούνται και παραδίδονται σε παραλήπτες που
κατοικούν στη Γερµανία.
Επιχειρήµατα που προβλήθηκαν από την DPAG

(122) Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, η DPAG αρνήθηκε ότι εισήγαγε διακρίσεις µε τη

συµπεριφορά της. Με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης, η DPAG θεωρεί ότι εφαρµόζει το
άρθρο 25 της UPU κατά τρόπο οµοιόµορφο και αντικειµενικό. Η DPAG ισχυρίζεται ότι η συµπεριφορά
της καλύπτεται από το άρθρο 25 της UPU. Κατά την άποψη της DPAG, το άρθρο 25 της UPU επιτρέπει
σιωπηρά στους ∆ΤΦ να παρακρατούν και να καθυστερούν ταχυδροµικές αποστολές. ∆εδοµένου ότι όλες οι
ταχυδροµικές αποστολές υπόκεινται στην ίδια αξιολόγηση, η DPAG θεωρεί ότι δεν ασκεί διακρίσεις µεταξύ
των συναλλασσοµένων. Επιπλέον, οι ταχυδροµικές αποστολές οι οποίες κατά την άποψη της DPAG,
εµπίπτουν στο άρθρο 25 της UPU και οι ταχυδροµικές αποστολές οι οποίες δεν εµπίπτουν στο άρθρο
αυτό, δεν αποτελούν ισοδύναµες συναλλαγές. Οι ταχυδροµικές αποστολές που εµπίπτουν στο άρθρο 25
της UPU πρέπει να προσδιοριστούν και να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία, γεγονός, που κατά τους
ισχυρισµούς της DPAG, παρέχει στην DPAG το δικαίωµα να επιβάλει υψηλότερη τιµή (167).

(123) Επιπλέον, η DPAG ισχυρίστηκε ότι «τα άτοµα που παραδίδουν τις ταχυδροµικές αποστολές για ταχυ-

δρόµηση στην BPO» δεν αποτελούν συναλλασσόµενα µέρη της DPAG. Το µόνο µέρος µε το οποίο η
DPAG συναλλάσσεται εµπορικώς στην περίπτωση αυτή είναι η BPO και η DPAG δεν ασκεί διάκριση κατά
της BPO. Τέλος, η DPAG ισχυρίζεται ότι η συµπεριφορά της δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε άµεσες
αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από το αν οι καταναλωτές αυτοί θεωρούνται ως οι
παραλήπτες ή «τα πρόσωπα που παραδίδουν τις ταχυδροµικές αποστολές στην BPO για ταχυδρόµηση» (168).
Εκτίµηση

(124) Ως επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί µονοπώλιο εκ του νόµου για την προώθηση και την παράδοση

εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η DPAG έχει εκ πρώτης
όψεως την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι η υπηρεσία αυτή παρέχεται κατά τρόπο που δεν εισάγει
διακρίσεις (169).

(125) Το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε πρόσφατα —στην απόφασή του στην υπόθεση GZS & Citicorp— ότι

συµπεριφορά παρόµοια µε την κατάσταση στην εξεταζόµενη υπόθεση συνιστά ιδίως παραβίαση του άρθρου
82, παράγραφος γ. Στην απόφασή του το ∆ικαστήριο δήλωσε τα εξής:

«Πράγµατι, για να αποφευχθεί η εκ µέρους ενός φορέα όπως η Deutsche Post άσκηση του δικαιώµατος
επιστροφής των ταχυδροµικών αντικειµένων στον τόπο προελεύσεως, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 25,
παράγραφος 3 της συµβάσεως ΠΤΕ, οι αποστολείς των αντικειµένων αυτών δεν έχουν άλλη δυνατότητα
παρά να εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό τωνισχυόντων ταχυδροµικών τελών εσωτερικού.
(166) 70 % των τελών εσωτερικού το 2001, 65 % το 2000, 55 % από τον Απρίλιο ως το ∆εκέµβριο του 1999. Πριν από την
έναρξη ισχύος της συµφωνίας REIMS II την 1η Απριλίου 1999, τα καταληκτικά τέλη καθορίζονταν σύµφωνα µε προηγούµενη συµφωνία που είχε συναφθεί µεταξύ των ∆ΤΦ — τη συµφωνία CEPT το 1987. Η DPAG απαιτεί συµπληρωµατικά
τέλη που αντιστοιχούν στα πλήρη τέλη εσωτερικού µείον τα καταληκτικά τέλη. Έτσι, η συνολική επιβάρυνση ισούται µε τα
τέλη εσωτερικού.
(167) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σ. 33-35.
168
( ) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σ. 35-36.
(169) Βλέπε απόφαση της Επιτροπής της 20ης Ιουλίου 1999 στην υπόθεση IV/36.888, 1998 Football World Cup, ΕΕ 2000
L-5/55, παράγραφος 87.
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Όπως επισήµανε το ∆ικαστήριο σε σχέση µε άρνηση πωλήσεων που είχε προβάλει η εταιρεία κατέχουσα
δεσπόζουσα θέση υπό την έννοια του άρθρου 86 της συνθήκης, η συµπεριφορά αυτή είναι αντίθετη προς
το σκοπό που διακηρύσσεται στο άρθρο 3, στοιχείο στ), της συνθήκης ΕΚ [...], και αναλύεται στο άρθρο
86, ιδίως στα στοιχεία ββ) και γγ) του άρθρου αυτού… (170)»
(126) Η κατάσταση στην εξεταζόµενη υπόθεση είναι συγκρίσιµη µε την υπόθεση που παραπέµφθηκε στο

∆ικαστήριο, και στην οποία το ∆ικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η διάκριση µεταξύ διαφόρων
κατηγοριών εσωτερικού ταχυδροµείου —δηλαδή κανονικού εσωτερικού ταχυδροµείου και παρακαµπτόµενου εσωτερικού ταχυδροµείου (αναταχυδρόµηση A-B-A)— µπορεί να αποτελέσει παραβίαση του άρθρου
82 της συνθήκης. Ωστόσο, στην παρούσα υπόθεση η DPAG ασκεί διακρίσεις µεταξύ διαφόρων κατηγοριών
διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου, ανάλογα µε το αν οι αλλοδαποί αποστολείς αναφέρονται σε
οργανισµό που είναι κάτοικος Γερµανίας ή όχι.

(127) Με την επιβολή διαφορετικών τιµών για ισοδύναµες συναλλαγές —δηλαδή την προώθηση και την

παράδοση εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου— η DPAG συµπεριφέρεται κατά τρόπο
που εισάγει διακρίσεις. Οι διαφορετικές τιµές που χρεώνει η DPAG δεν µπορούν να δικαιολογηθούν µε
βάση αντικειµενικούς οικονοµικούς παράγοντες. Η DPAG ισχυρίζεται ότι υποβάλλεται σε πρόσθετες
δαπάνες για τον προσδιορισµό και την επεξεργασία των ταχυδροµικών αποστολών όταν τις αναταξινοµεί ως
οιονεί αναταχυδρόµηση A-B-A. Η DPAG δεν διευκρίνισε ούτε προσδιόρισε ποσοτικά αυτές τις πρόσθετες
δαπάνες. ∆εδοµένου ότι αυτή η αναταξινόµηση στηρίζεται σε µια λανθασµένη υπόθεση, οι πρόσθετες
δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται —εφόσον υφίστανται— θα πρέπει να επιβάλλονται σε όλους τους
αποστολείς εισερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου χωρίς να εισάγονται διακρίσεις.

(128) Η άσκηση διακρίσεων δεν περιορίζεται στη χρέωση διαφορετικών τιµών. Οι πελάτες οι οποίοι στις

ταχυδροµικές αποστολές τους αναφέρονται σε ένα οργανισµό που είναι κάτοικος Γερµανίας διατρέχουν
επίσης µεγαλύτερο κίνδυνο καθυστέρησης των ταχυδροµικών αποστολών τους εκ µέρους της DPAG για
παρατεταµένες χρονικές περιόδους.

(129) Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — στην απόφασή του στην

υπόθεση GZS & Citicorp — κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η άσκηση διακρίσεων όσον αφορά την
αντιµετώπιση διαφόρων κατηγοριών ταχυδροµικών αποστολών µπορεί να συνιστά κατάχρηση βάσει του
άρθρου 82 της συνθήκης. Το ∆ικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα αυτό χωρίς να εξετάσει το ερώτηµα
του κατά πόσον ο αποστολέας ήταν συναλλασσόµενο µέρος της DPAG ή όχι.

(130) Λόγω της ύπαρξης του ταχυδροµικού µονοπωλίου στη Γερµανία, θα πρέπει να δοθεί µια ελαφρά διαφορε-

τική ερµηνεία στον όρο «συναλλασσόµενο µέρος», ο οποίος κανονικά αναφέρεται σε µια εθελούσια
εµπορική σχέση µεταξύ δυο επιχειρήσεων. Το ταχυδροµικό µονοπώλιο επιβάλλει στους αλλοδαπούς
αποστολείς µια εµπορική αν όχι άµεση συµβατική σχέση µε την DPAG. Ο αποστολέας στο Ηνωµένο
Βασίλειο που συναλλάσσεται µε την ΒΡΟ για την αποστολή των ταχυδροµικών αποστολών του στη
Γερµανία γνωρίζει εκ των προτέρων ότι οι ταχυδροµικές αποστολές θα παραδοθούν από τη DΡ σε
γερµανούς παραλήπτες. Η ενέργειες της DPAG στη γερµανική αγορά για το εισερχόµενο διασυνοριακό
επιστολικό ταχυδροµείο µπορεί να επηρεάζουν άµεσα τις εµπορικές δραστηριότητες των αποστολέων του
Ηνωµένου Βασιλείου. Αυτό που µπορεί τουλάχιστον να λεχθεί είναι ότι υπάρχει µία έµµεση σχέση µεταξύ
των αποστολέων του Ηνωµένου Βασιλείου που συναλλάσσονται µε τη ΒΡΟ και της DPAG. Κάτω από αυτές
τις συνθήκες, οι αποστολείς θα πρέπει να θεωρηθούν ως µέρη µε τα οποία συναλλάσσεται εµπορικώς η
DPAG κατά την έννοια του άρθρου 82 παράγραφος γ).

(131) Μεταξύ αυτών των αποστολέων του Ηνωµένου Βασιλείου στους οποίους η DΡ συµπεριφέρεται κατά τρόπο

που εισάγει διακρίσεις, υπάρχουν εταιρείες που βρίσκονται σε άµεσο ανταγωνισµό µεταξύ τους. Ένα
παράδειγµα µιας τέτοιας ανταγωνιστικής σχέσης θα ήταν δυο εταιρείες ταχυδροµικών παραγγελιών που
ασκούν δραστηριότητες από το Ηνωµένο Βασίλειο και πωλούν το ίδιο είδος προϊόντων σε γερµανούς
καταναλωτές. Οι εταιρείες αυτές θα αντιµετωπίζονταν διαφορετικά ανάλογα µε το αν στο περιεχόµενο των
ταχυδροµικών αποστολών τους αναφέρονται σε οργανισµό που είναι κάτοικος Γερµανίας ή όχι. Συνεπώς, η
συµπεριφορά της DPAG θα έθετε σε µειονεκτική θέση από πλευράς ανταγωνισµού τους εµπορικώς
συναλλασσόµενους των οποίων οι ταχυδροµικές αποστολές παρακρατούνται, καθυστερούν και τους επιβάλλονται πρόσθετα τέλη.

(132) Η DPAG κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η BPO είναι ένα από τα µέρη µε τα οποία συναλλάσσεται

εµπορικώς αλλά αρνήθηκε ότι επιφυλάσσει άνιση µεταχείριση στην BPO. Ωστόσο, η DPAG βρίσκεται σε
άµεσο ανταγωνισµό µε την BPO, όχι στη σχετική αγορά αλλά στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου για το
εξερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο (171). Οι πρόσθετες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η
BPO λόγω των συµπληρωµατικών τελών που απαιτεί η DPAG σε συνδυασµό µε τις συχνές διαταραχές του
ταχυδροµείου που διεκπεραιώνεται από την BPO από το Ηνωµένο Βασίλειο προς τη Γερµανία, θέτει σαφώς
την BPO σε µειονεκτική θέση από απόψεως ανταγωνισµού σε σχέση µε την DPAG. ∆εδοµένου ότι η DPAG
ασκεί δραστηριότητες στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου για το εξερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό
ταχυδροµείο, οι πελάτες του Ηνωµένου Βασιλείου που αντιµετώπισαν προβλήµατα στις συναλλαγές τους µε
την ΒΡΟ, θα καταλήξουν να χρησιµοποιούν άµεσα τις υπηρεσίες της DPAG στο Ηνωµένο Βασίλειο για το
σύνολο της αλυσίδας διανοµής προκειµένου να εξασφαλίσουν µία ταχεία και χωρίς διακοπές διεκπεραίωση
των ταχυδροµικών αποστολών τους για τη Γερµανία.

(170) Υπογράµµιση της Επιτροπής. GZS & Citicorp, βλέπε υποσηµείωση 23, παράγραφοι 59 και 60.
(171) Η προσφορά της DPAG για τη σύµβαση American Express είναι ένα παράδειγµα αυτής της ανταγωνιστικής σχέσης. Βλέπε
ανωτέρω στο µέρος που αφορά τα πραγµατικά περιστατικά, το τµήµα για τις διεθνείς ταχυδροµικές υπηρεσίες που παρέχονται από την DPAG.
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(133) Σε κάθε περίπτωση, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανέφερε ότι ο κατάλογος των πιθανών

καταχρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 82 δεν είναι εξαντλητικός και χρησιµεύει µόνο ως παράδειγµα
των πιθανών τρόπων µε τους οποίους µία επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση µπορεί να εκµεταλλευτεί καταχρηστικά την ισχύ της στην αγορά (172). Το άρθρο 82 µπορεί να εφαρµοστεί ακόµη και όταν δεν
υπάρχει άµεση επίπτωση στον ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων σε µια δεδοµένη αγορά. Η διάταξη
αυτή µπορεί επίσης να εφαρµόζεται σε καταστάσεις στις οποίες η συµπεριφορά µιας επιχείρησης που
κατέχει δεσπόζουσα θέση ζηµιώνει άµεσα τους καταναλωτές (173). Οι αποστολείς των επίµαχων ταχυδροµικών αποστολών είναι καταναλωτές ταχυδροµικών υπηρεσιών. Λόγω της συµπεριφοράς της DPAG αυτοί
οι καταναλωτές επηρεάζονται αρνητικά δεδοµένου ότι είναι υποχρεωµένοι να πληρώνουν για τις υπηρεσίες
αυτές τιµές που είναι υψηλότερες από εκείνες που χρεώνονται σε άλλους αποστολείς, ενώ παράλληλα
καθυστερούν σηµαντικά οι ταχυδροµικές αποστολές τους. Επίσης, οι γερµανοί παραλήπτες θα πρέπει να
θεωρηθούν ως καταναλωτές οι οποίοι επηρεάζονται αρνητικά από τη συµπεριφορά της DPAG. Η καθυστερηµένη άφιξη της εισερχόµενης αλληλογραφίας των παραληπτών µπορεί να τους στερήσει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από εµπορικές προσφορές που πραγµατοποιούν οι αποστολείς (174).
Συµπέρασµα

(134) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πολιτική της DPAG όσον αφορά την παρακράτηση, την επιβολή πρόσθετων τελών

και την καθυστέρηση ενός µέρους του εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου συνιστά
εφαρµογή άνισων όρων επί ισοδυνάµων συναλλαγών. Η DPAG εκµεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση της στη γερµανική αγορά εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου, µε αποτέλεσµα να περιέρχονται οι άλλοι εµπορικώς συναλλασσόµενοι σε µειονεκτική θέση στον ανταγωνισµό. Σε αυτό
πλαίσιο, οι εµπορικώς συναλλασσόµενοι είναι οι αποστολείς των επίµαχων ταχυδροµικών αποστολών και η
BPO. Ακόµη και αν δεν υπήρχαν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε αυτούς τους συναλλασσόµενους, η
συµπεριφορά της DPAG έχει άµεσες αρνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές. Οι καταναλωτές αυτοί είναι
οι αποστολείς των επίµαχων ταχυδροµικών αποστολών ή/και οι γερµανοί παραλήπτες. Συνεπώς, η συµπεριφορά της DPAG συνιστά παραβίαση του άρθρου 82 της συνθήκης και ιδίως του στοιχείου γ) της δεύτερης
παραγράφου.
Άρνηση παροχής υπηρεσίας

(135) Για το εισερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο το οποίο έχει αναταξινοµήσει ως «οιονεί» αναταχυδρόµηση

A-B-A, η DPAG εξαρτά την παροχή της υπηρεσίας προώθησης και παράδοσης από τον όρο ότι ο
ταχυδροµικός φορέας αποστολής, ή ο οργανισµός στη Γερµανία τον οποίο η DPAG θεωρεί ότι αποτελεί
τον εγχώριο αποστολέα, θα συµφωνήσει να καταβάλει πρόσθετη επιβάρυνση που αντιστοιχεί στο πλήρες
τέλος εσωτερικού µείον τα ισχύοντα καταληκτικά τέλη. Στις περιπτώσεις που ο ταχυδροµικός φορέας δεν
είχε συµφωνήσει, η DPAG παρακράτησε επανειληµµένα ταχυδροµικές αποστολές για παρατεταµένες χρονικές περιόδους.

(136) Η αντιµετώπιση που επιφυλάσσει η DPAG στο εισερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο δεν

συνιστά µια απόλυτη και οριστική άρνηση παροχής των υπηρεσιών προώθησης και παράδοσης. Ωστόσο, η
DPAG αρνείται να παραδώσει το ταχυδροµείο µε όρους που είναι αποδεκτοί για τον αποστολέα ή/και τον
ταχυδροµικό φορέα αποστολής. Λόγω της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων παράδοσης, η DPAG θέτει τον
αποστολέα και τον ταχυδροµικό φορέα αποστολής σε µια κατάσταση στην οποία —προκειµένου να
διεκπεραιωθούν οι ταχυδροµικές αποστολές τους χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις— δεν έχουν άλλη
επιλογή από την καταβολή του πρόσθετου τέλους που απαιτεί η DPAG.
Επιχειρήµατα που προβλήθηκαν από την DPAG

(137) Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της Επιτροπής, η DPAG αναφέρθηκε στην απόφαση

του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση GZS & Citicorp και ισχυρίστηκε ότι οι ταχυδροµικές αποστολές στην
παρούσα υπόθεση είναι παρόµοιες µε τις ταχυδροµικές αποστολές που εξετάστηκαν από το ∆ικαστήριο. Η
επιβολή του πλήρους τέλους εσωτερικού µείον τα καταληκτικά τέλη βάση του άρθρου 25 της UPU δεν θα
πρέπει, συνεπώς, να θεωρηθεί ως παραβίαση του άρθρου 82 της συνθήκης.

(172) Βλέπε Tetra Pak II· απόφαση της 16ης Μαρτίου 2000, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-395/96 P και C-396/96 P,
Compagnie Maritime Belge Transport S.A., Συλλογή 2000, σ. Ι-1365, παράγραφος 112.
(173) Απόφαση 2000/12/ΕΚ βλέπε ανωτέρω.
174) Βλέπε παραδείγµατος χάρη ανωτέρω, το Ι.Ε τµήµα που αναφέρεται στην Gant (η καθυστέρηση των ταχυδροµικών
(
αποστολών του 1996).
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(138) Η DPAG ισχυρίζεται επίσης ότι δεν αρνήθηκε την παροχή των υπηρεσιών παράδοσης δεδοµένου ότι εντέλει

οι ταχυδροµικές αποστολές παραδόθηκαν. Αναφερόµενη και πάλι στη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, η
DPAG υποστηρίζει ότι δεν µπορεί να υπάρχει άρνηση παροχής υπηρεσίας εφόσον πραγµατοποιείται η
παράδοση (175). Κατά την άποψη της DPAG, οι δυο τύποι κατάχρησης, δηλαδή «η άρνηση παροχής
υπηρεσίας» και «η επιβολή αθέµιτων όρων συναλλαγών» αλληλοαποκλείονται. Αν δενπραγµατοποιείται η
προµήθεια, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται αθέµιτοι όροι συναλλαγών. Αντίστοιχα, αν επιβάλλονται
αθέµιτοι όροι συναλλαγών και πραγµατοποιείται η προµήθεια, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άρνηση
παροχής της υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατα µιας άρνησης παροχής υπηρεσίας δεν µπορεί να
ενισχύονται αν υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση πριν λάβει χώρα η παροχή της υπηρεσίας (στην προκειµένη
περίπτωση η παράδοση της ταχυδροµικής αποστολής). Σε κάθε περίπτωση, δεν υπήρχε «καµία καθυστέρηση» στην περίπτωση των Ideas Direct, Fidelity Investments και Gant, ισχυρίζεται η DPAG. Σε µια
µόνο περίπτωση —την Interval International— από περίπου 7 000 εικαζόµενες υποθέσεις αναταχυδρόµησης το έτος αυτό, παρουσιάστηκε καθυστέρηση (176).

(139) Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της Επιτροπής, η DPAG ισχυρίστηκε ότι δεν έχει

κανένα απολύτως συµφέρον να καθυστερεί σκόπιµα τις εισερχόµενες διασυνοριακές ταχυδροµικές αποστολές και δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε την ύπαρξη οποιουδήποτε τέτοιου συµφέροντος εκ µέρους της
DPAG. Ως µέλος της συµφωνίας REIMS II, η DPAG υπόκειται σε αυστηρούς όρους όσον αφορά την
παράδοση και οι επιδόσεις των µερών της REIMS II, ισχυρίζεται η DPAG, ελέγχονται αυστηρά (177).
Εκτίµηση

(140) Όπως προαναφέρθηκε, οι επίµαχες ταχυδροµικές αποστολές στην παρούσα υπόθεση πρέπει να θεωρηθούν

ως κανονικό διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο. Στην υπόθεση GZS & Citicorp, το ∆ικαστήριο εξέτασε
ειδικά το θέµα της άρνησης παροχής υπηρεσίας όταν ο ∆ΤΦ παρακρατά, επιβάλλει πρόσθετα τέλη και
καθυστερεί τις ταχυδροµικές αποστολές που παραλαµβάνει (178). Το ∆ικαστήριο θεώρησε ότι:

«Πράγµατι, για να αποφευχθεί η εκ µέρους ενός φορέα όπως η Deutsche Post άσκηση του δικαιώµατος
επιστροφής των ταχυδροµικών αντικειµένων στον τόπο προελεύσεως, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο
25, παράγραφος 3 της συµβάσεως ΠΤΕ, οι αποστολείς των αντικειµένων αυτών δεν έχουν άλλη δυνατότητα
παρά να εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό των ισχυόντων ταχυδροµικών τελών εσωτερικού.
Όπως επισήµανε το ∆ικαστήριο σε σχέση µε άρνηση πωλήσεως που είχε προβάλει η εταιρεία κατέχουσα
δεσπόζουσα θέση υπό την έννοια του άρθρου 86 της συνθήκης, η συµπεριφορά αυτή είναι αντίθετη προς
το σκοπό που διακηρύσσεται στο άρθρο 3, στοιχείο στ), της συνθήκης ΕΚ […], και αναλύεται στο άρθρο
86, ιδίως στα στοιχεία ββ) και γγ) του άρθρου αυτού… (179)»
(141) Η έννοια της άρνησης παροχής υπηρεσίας δεν περιλαµβάνει µόνο την απόλυτη άρνηση αλλά και καταστά-

σεις στις οποίες οι δεσπόζουσες επιχειρήσεις εξαρτούν την παροχή υπηρεσίας από όρους που αντικειµενικά
δεν είναι εύλογοι. Οι όροι αυτοί µπορεί να είναι η άρνηση παροχής υπηρεσίας µε όρους άλλους από
αυτούς που ο προµηθευτής γνωρίζει, για αντικειµενικούς λόγους, ότι είναι απαράδεκτοι —τεκµαρτή
άρνηση— ή άρνηση προµήθειας βάσει θεµιτών όρων (180).

(142) Η αντιµετώπιση που επιφυλάσσει η DPAG στο εισερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο δεν συνιστά

απόλυτη άρνηση παροχής των υπηρεσιών της για την προώθηση και την παράδοση του ταχυδροµείου. Για
το εισερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο που έχει αναταξινοµηθεί ως «οιονεί» αναταχυδρόµηση A-B-A, η DPAG εξαρτά την παροχή της υπηρεσίας προώθησης και παράδοσης από τον όρο ο
ταχυδροµικός φορέας αποστολής, ο αποστολέας ή ο οργανισµός που έχει την έδρα του στη Γερµανία και
τον οποίο η DPAG θεωρεί ως αποστολέα, να συµφωνήσει να καταβάλει το πλήρες τέλος εσωτερικού.

(143) Στην ουσία, όλο σχεδόν το εισερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο προωθείται και παραδίδεται

από την DPAG. Οι αποστολείς που κατοικούν στο Ηνωµένο Βασίλειο δεν έχουν, στην πράξη, άλλη επιλογή
εκτός από τη χρησιµοποίηση του παλαιού µονοπωλιακού ταχυδροµικού φορέα για την παράδοση του
ταχυδροµείου τους. Σύµφωνα µε τις απόψεις που διατύπωσε το ∆ικαστήριο, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
πελάτες της DPAG βρίσκονται σε µια τέτοια θέση ώστε, προκειµένου να «διασφαλίσουν» τις ταχυδροµικές
αποστολές τους, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταβάλουν το πλήρες τέλος εσωτερικού. Η άρνηση
παροχής των υπηρεσιών προώθησης και παράδοσης µε όρους που είναι αποδεκτοί στον αποστολέα και/ή
τον ταχυδροµικό φορέα αποστολής ισοδυναµεί µε εποικοδοµητική άρνηση πώλησης. Συνέπεια αυτής της
άρνησης της DPAG είναι η καθυστέρηση των ταχυδροµικών αποστολών για παρατεταµένες χρονικές
περιόδους. Οι αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις µιας εποικοδοµητικής άρνησης πώλησης ενισχύονται αισθητά
λόγω αυτών των σηµαντικών καθυστερήσεων.

(175) Η DPAG αναφέρθηκε στις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της 3ης Οκτωβρίου 1985 στις υποθέσεις 311/84 CBEM/CLT και
IPB, Συλλογή 1985, σ. 3261, παράγραφος 26 και της 14ης Φεβρουαρίου 1978 στην υπόθεση 27/76 United Brands/
Commission, Συλλογή 1978, σ. 207, παράγραφοι 163, 168 και 203.
176
( ) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων σ. 37-38.
(177) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σ. 15-16.
(178) Το σκεπτικό του ∆ικαστηρίου αφορούσε την «άυλη» αναταχυδρόµηση A-B-A και όχι το κανονικό διασυνοριακό ταχυδροµείο
A-B. Ωστόσο, στην εξεταζόµενη υπόθεση µπορεί να εφαρµοστεί η ανάλυση σχετικά µε την άρνηση παροχής υπηρεσίας.
(179) Υπογραµµίσεις της Επιτροπής. DPAG κατά GZS & Citicorp, παράγραφοι 59-60.
180
( ) Βλέπε απόφαση της Επιτροπής 1999/243/ΕΚ στην υπόθεση αριθ. COMP/35.134 — Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), ΕΕ L 95 της 9.4.1999, παράγραφος 553.
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(144) Οι ακόλουθες περιπτώσεις —µε βάση αποδεικτικά στοιχεία και δηλώσεις από την ίδια DPAG— αποδει-

κνύουν ότι η DΡ έχει καθυστερήσει επανειληµµένα την παράδοση κανονικών διασυνοριακών ταχυδροµικών
αποστολών (181).

(145) Ideas Direct: Από αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν στην υπόθεση αυτή, είναι σαφές ότι η DPAG

κρατούσε λεπτοµερή αρχεία σχετικά µε όλες τις ταχυδροµικές αποστολές της Ideas Direct που διεκπεραίωσε το 1997 και 1998 (182). Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, µπορούν να
συναχθούν τα εξής συµπεράσµατα.
i) Η ταχυδροµική αποστολή του Νοεµβρίου 1996 παρακρατήθηκε από την DPAG το αργότερο στις 4
Νοεµβρίου 1996 και αποδεσµεύθηκε στις 12 Νοεµβρίου 1996 το νωρίτερο, ήτοι µε συνολική
καθυστέρηση τουλάχιστον οκτώ ηµερών (183).
ii) Στις 27 Νοεµβρίου 1998, η DPAG απαίτησε την καταβολή συµπληρωµατικών τελών από την BPO για
19 ταχυδροµικές αποστολές (συνολικά 258.067 ταχυδροµικά αντικείµενα) της Ideas Direct. Οι
αποστολές αυτές είχαν παρακρατηθεί από την DPAG για το χρονικό διάστηµα µεταξύ Ιανουαρίου και
Σεπτεµβρίου 1998. Όπως προκύπτει από αποδεικτικά στοιχεία, είναι πρόδηλο ότι η DPAG εξέτασε
δειγµατοληπτικά το περιεχόµενο των ταχυδροµικών αντικειµένων όλων των εν λόγω αποστολών. Η DΡ
—σε ένα πολύ µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας— επιβεβαίωσε ότι οι εν λόγω ταχυδροµικές
αποστολές παρακρατήθηκαν από την DPAG ενώ ήρθε σε επαφή µε τους παραλήπτες και το περιεχόµενο των ταχυδροµικών αποστολών επιστράφηκαν στη DPAG από τους παραλήπτες (184). Όπως
αναφέρθηκε προηγουµένως, η διαδικασία αυτή διαρκεί κατά µέσο όρο τουλάχιστον 5-6 ηµέρες. Επίσης
απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την επεξεργασία και την ενδεχόµενη αποδέσµευση των ταχυδροµικών
αποστολών. Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι εν λόγω 19 ταχυδροµικές
αποστολές παρακρατήθηκαν για µία περίοδο τουλάχιστον 7 ηµερών.

iii) Στις 3 Φεβρουαρίου 1999, η DPAG ζήτησε την καταβολή και άλλων συµπληρωµατικών τελών από
την BPO. Σύµφωνα µε την DPAG, παρακρατήθηκαν από την ίδια συνολικά 156.435 ταχυδροµικά
αντικείµενα της Ideas Direct κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ Οκτωβρίου και ∆εκεµβρίου 1998 (185).
Από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η DPAG εξέτασε το περιεχόµενο όλων των εν λόγω
ταχυδροµικών αποστολών (186). Η DPAG επιβεβαίωσε ότι οι ταχυδροµικές αυτές αποστολές παρακρατήθηκαν ενόσω η DPAG ερχόταν σε επαφή δειγµατοληπτικά µε ορισµένους από τους παραλήπτες και τα
περιεχόµενα της εκάστοτε αποστολής επιστρέφονταν στην DPAG από τους παραλήπτες (187). ∆εδοµένου ότι η διαδικασία αυτή διαρκεί τουλάχιστον 5-6 ηµέρες κατά µέσο όρο, η Επιτροπή καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι οι εν λόγω ταχυδροµικές αποστολές παρακρατήθηκαν για περίοδο τουλάχιστον 7
ηµερών.
(146) Fidelity Investments: Από τις πληροφορίες που διαβίβασε η DPAG η BPO το 1999, είναι σαφές ότι η

DPAG τηρούσε αναλυτικά αρχεία για όλες τις αποστολές της Fidelity Investments τις οποίες διεκπεραίωσε
το 1997 και 1998 (188). Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τις δηλώσεις που πραγµατοποίησε η DPAG
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συνάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
i) Η Επιτροπή δεν µπόρεσε να διαπιστώσει τον αριθµό των αποστολών και τις ακριβείς ηµεροµηνίες στις
οποίες παρακρατήθηκαν και αποδεσµεύτηκαν από τη DPAG οι αποστολές της Fidelity Investments
που εστάλησαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1997. Ο ισχυρισµός τον οποίο η DPAG προέβαλε σε
µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας ότι δεν είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει επακριβώς για ποιες
αποστολές πρόκειται δεν είναι πιστευτός, δεδοµένου ότι είναι γνωστό ότι τηρούσε αναλυτικά στοιχεία
για άλλες αποστολές της Fidelity Investments. Ωστόσο, η DPAG παραδέχθηκε ότι τον Απρίλιο του
1997 έλαβε συνολικά 24 αποστολές της Fidelity Investments και ότι κατά την γνώµη της όλες
υπάγονταν στο άρθρο 25 UPU (189). Σε µια από τις περιπτώσεις αυτές, σύµφωνα µε αποδεικτικά
στοιχεία του φακέλου, η DPAG χρησιµοποίησε το έντυπο αναταχυδρόµησης για να ειδοποιήσει σχετικά
την BPO (190). Η χρησιµοποίηση του εντύπου αυτού συνεπάγεται αναγκαστικά τον έλεγχο του περιεχοµένου της αποστολής προτού καταστεί δυνατό να αναφερθεί το πρόσωπο στη Γερµανία το οποίο η
DPAG θεωρεί ότι αποτελεί τον αποστολέα. Όπως προαναφέρεται η διαδικασία αυτή διαρκεί τουλάχιστον 5-6 µέρες κατά µέσο όρο. Απαιτείται δε πρόσθετος χρόνος για τη διεκπεραίωση και την τελική
αποδέσµευση του ταχυδροµείου. Η Επιτροπή συνεπώς καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η υπόψη
αποστολή παρακρατήθηκε για περίοδο τουλάχιστον 7 ηµερών.

(181) Σηµείωση: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η DPAG έδωσε επανειληµµένα αντιφατικές πληροφορίες στις διάφορες
παρατηρήσεις που υπέβαλε στην Επιτροπή. Όσον αφορά τα πραγµατικά περιστατικά στην υπόθεση αυτή (π.χ. ηµεροµηνίες
αποδέσµευσης και παρακράτησης) η Επιτροπή προσδιόρισε τις ελάχιστες καθυστερήσεις που µπορούν να αποδειχθούν µε
βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τις δηλώσεις της DPAG στην παρούσα υπόθεση.
(182) Βλέπε το σηµείο σχετικά µε την Ideas Direct, στο τµήµα Ι.Ε ανωτέρω.
(183) Βλέπε το σηµείο σχετικά µε την Ideas Direct, στο τµήµα Ι.Ε ανωτέρω.
(184) Επιστολή της DPAG στην Επιτροπή της 18ης Μαΐου 2001, σ. 1.
(185) Η Επιτροπή δεν έχει υπόψη της τον αριθµό των αποστολών οι οποίες αναφέρονταν σε παράρτηµα της επιστολής της
DPAG. Το παράρτηµα αυτό δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή.
(186) Βλέπε σηµείο σχετικά µε την Ideas Direct — Αναδροµικές απαιτήσεις παραπάνω στο µέρος που ασχολείται µε τα πραγµατικά περιστατικά.
(187) Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή της 18ης Μαΐου 2001, σ. 1
188
( ) Βλέπε κατάλογος των ταχυδροµικών αποστολών της Fidelity Investments που είχαν παρακρατηθεί από την DPAG (έγγραφα
506 και 507 στο φάκελο της Επιτροπής).
(189) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σ. 21.
190
( ) Φαξ της DPAG προς την BPO της 7 Απριλίου 1997 (έγγραφο 60 στο φάκελο της Επιτροπής).
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ii) Στις 11 ∆εκεµβρίου 1998 η DPAG έστειλε επιστολή προς την ΒΡΟ µε την οποία απαιτούσε την
καταβολή συµπληρωµατικών τελών για 118 αποστολές (που περιλάµβαναν συνολικά 275.027 ταχυδροµικά αντικείµενα) της Fidelity Investments οι οποίες λήφθηκαν κατά το δεύτερο εξάµηνο το 1997.
Η BPO ειδοποιήθηκε από την DPAG έντεκα µήνες µετά τη λήψη της τελευταίας των εν λόγω
ταχυδροµικών αποστολών. Από τα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει σαφώς ότι ελέγχθηκε το περιεχόµενο όλων των εν λόγω αποστολών από την DPAG (191). Η DPAG επιβεβαίωσε, σε
πολύ µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, ότι αυτές οι ταχυδροµικές αποστολές παρακρατήθηκαν
από τη DPAG ενόσω η DPAG ερχόταν σε επαφή δειγµατοληπτικά µε ορισµένους από τους παραλήπτες
και τα περιεχόµενα της εκάστοτε αποστολής επιστρέφονταν στη DPAG από τους παραλήπτες (192).
Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία επαφής µε τους παραλήπτες διαρκεί τουλάχιστον 5-6 ηµέρες κατά
µέσον όρο. Απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την επεξεργασία και την ενδεχόµενη αποδέσµευση των
ταχυδροµικών αποστολών. Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι εν λόγω ταχυδροµικές αποστολές παρακρατήθηκαν για µία περίοδο τουλάχιστον 7 ηµερών.
iii) Στις 3 Φεβρουαρίου 1999 η DPAG απαίτησε την καταβολή περαιτέρω συµπληρωµατικών τελών από
την BPO, αυτή τη φορά για 224.301 ταχυδροµικά αντικείµενα τα οποία είχε λάβει µεταξύ Οκτωβρίου
και ∆εκεµβρίου 1998. (193) Από έγγραφα στο φάκελο της υπόθεσης προκύπτει ότι η DPAG ήλεγξε
δειγµατοληπτικά το περιεχόµενο όλων των εν λόγω ταχυδροµικών αποστολών. (194) Η DPAG επιβεβαίωσε ότι οι εν λόγω ταχυδροµικές αποστολές παρακρατήθηκαν από τη DPAG ενόσω η DPAG
ερχόταν σε επαφή δειγµατοληπτικά µε ορισµένους από τους παραλήπτες και τα περιεχόµενα της
εκάστοτε αποστολής επιστρέφονταν στη DPAG από τους παραλήπτες. (195) ∆εδοµένου ότι η διαδικασία
αυτή διαρκεί τουλάχιστον 5-6 ηµέρες κατά µέσον όρο, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι εν
λόγω ταχυδροµικές αποστολές παρακρατήθηκαν για περίοδο τουλάχιστον 7 ηµερών.
iv) Την 1η Μαρτίου 1999, η DPAG έστειλε και άλλη επιστολή προς την ΒPO, αξιώνοντας την καταβολή
συµπληρωµατικών τελών για 1 035 837 ταχυδροµικά αντικείµενα της Fidelity Investments τα οποία
είχαν ληφθεί από την DPAG µεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεµβρίου 1998. Η BPO ειδοποιήθηκε έξι µήνες
µετά τη λήψη της τελευταίας από τις εν λόγω ταχυδροµικές αποστολές. Από τα αποδεικτικά στοιχεία
που υπάρχουν στο φάκελο της Επιτροπής απορρέει ότι η DPAG ήλεγξε δειγµατοληπτικά τα περιεχόµενα όλων των εν λόγω ταχυδροµικών αποστολών (196). Η DPAG επιβεβαίωσε ότι οι εν λόγω
ταχυδροµικές αποστολές παρακρατήθηκαν από τη DPAG ενόσω η DPAG ερχόταν σε επαφή δειγµατοληπτικά µε ορισµένους από τους παραλήπτες και τα περιεχόµενα της εκάστοτε αποστολής επιστρέφονταν στη DPAG από τους παραλήπτες (197). ∆εδοµένου ότι η διαδικασία αυτή διαρκεί τουλάχιστον 5-6
ηµέρες κατά µέσον όρο, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι εν λόγω ταχυδροµικές
αποστολές παρακρατήθηκαν για περίοδο τουλάχιστον 7 ηµερών.
(147) Gant: Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο φάκελο της υπόθεσης και δηλώσεις

της ίδιας της DPAG κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συνάγονται τα εξής συµπεράσµατα ως προς τα
πραγµατικά περιστατικά:
i) Η παρακράτηση από την DPAG το 1996 της ταχυδροµικής αποστολής µε τον φθινοπωρινό κατάλογο
της Gant κοινοποιήθηκε στην BPO στις 16 Σεπτεµβρίου 1996. Η DPAG δεν αποκάλυψε στην
Επιτροπή την πραγµατική ηµεροµηνία της παρακράτησης αλλά ισχυρίζεται ότι η εν λόγω αποστολή
αποδεσµεύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1996. ∆ύναται λοιπόν να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η DPAG
καθυστέρησε την εν λόγω ταχυδροµική αποστολή τουλάχιστον επί 18 ηµέρες.
ii) Η ίδια η DPAG ανέφερε στα έντυπα αναταχυδρόµησης ότι δυο αποστολές της Gant (συνολικά 2.571
αντικείµενα) που περιείχαν τον φθινοπωρινό κατάλογο του 1998 παρακρατήθηκαν στις 27 και 28
Αυγούστου του 1998. Η BPO ειδοποιήθηκε στις 17 Σεπτεµβρίου 1998, δηλαδή µετά από 20
ηµέρες (198). Η DPAG αποκάλυψε, σε πολύ µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, ότι οι εν λόγω
ταχυδροµικές αποστολές προωθήθηκαν στις 8 Σεπτεµβρίου 1998 (199). Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι οι δύο ταχυδροµικές αποστολές παρακρατήθηκαν για τουλάχιστον 11 και 12
ηµέρες αντίστοιχα.

(148) Multiple Zones: Βάσει των εγγράφων στο φάκελο της Επιτροπής συνάγεται το εξής συµπέρασµα σχετικά µε

τα πραγµατικά περιστατικά:

Στις 11 Φεβρουαρίου 1999 η DPAG ειδοποίησε την BPO για την παρακράτηση ταχυδροµικής αποστολής
στις 4 Φεβρουαρίου, δηλαδή επτά ηµέρες ενωρίτερα. Παρά το γεγονός ότι η BPO συµφώνησε την ίδια
ηµέρα να καταβάλει το σχετικό ποσό η DPAG αποδέσµευσε την αποστολή στις 18 Φεβρουαρίου. Συνεπώς
η καθυστέρηση ήταν 14 ηµέρες.
(191) Φαξ από την DPAG προς την BPO, 11 ∆εκεµβρίου 1998 (έγγραφα 493-494 στο φάκελο της Επιτροπής).
(192) Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή της 18ης Μαΐου 2001, σ. 2.
(193) Η Επιτροπή δεν έχει υπόψη της τον αριθµό των αποστολών οι οποίες αναφέρονταν σε παράρτηµα της επιστολής της
DPAG. Το παράρτηµα αυτό δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή.
(194) Φαξ της DPAG προς την BPO, 3 Φεβρουαρίου 1999 (έγγραφο 929-930 στο φάκελο της Επιτροπής).
195
( ) Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή της 18ης Μαΐου 2001, σ. 2.
(196) Φαξ της DPAG προς την BPO, 1 Μαρτίου 1999 (έγγραφο 931-932 στο φάκελο της Επιτροπής).
(197) Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή της 18ης Μαΐου 2001, σ. 2
(198) Βλέπε σηµείο σχετικά µε την Gant — Φθινοπωρινός κατάλογος του 1998 παραπάνω στο µέρος που ασχολείται µε τα
πραγµατικά περιστατικά.
(199) Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή της 18ης Μαΐου 2001, σ. 3.
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(149) Όσον αφορά τις µαζικές ταχυδροµικές αποστολές, ο εύλογος χρόνος παράδοσης έχει αποφασιστική

σηµασία για τους αποστολείς. Οι αποστολείς εξαρτώνται από την αξιοπιστία των ταχυδροµικών φορέων
προκειµένου να «κανονίσουν» την παράδοση των ταχυδροµικών αντικειµένων ούτως ώστε να συµπέσει µε
άλλες εµπορικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, οι εµπορικές ταχυδροµικές αποστολές είναι κατά κάποιο
τρόπο «αναλώσιµες» δεδοµένου ότι µια παρατεταµένη καθυστέρηση µπορεί να µειώσει έως και να ακυρώσει
τον εµπορικό αντίκτυπό τους (200). Ο «αναλώσιµος» χαρακτήρας των αποστολών τονίζει περαιτέρω την
υποχρέωση του µονοπωλιακού φορέα να µη καθυστερεί την παράδοσή τους.

(150) Ο ταχυδροµικός φορέας προέλευσης στον οποίο ο αποστολέας εµπιστεύεται το πρώτο σκέλος της

διασυνοριακής υπηρεσίας (ήτοι τη συλλογή, διαλογή και προώθηση του εξερχόµενου διασυνοριακού
επιστολικού ταχυδροµείου) µπορεί να υποστεί οικονοµική και εµπορική ζηµία εάν ο παραλαµβάνων
ταχυδροµικός φορέας καθυστερεί την παράδοση του εισερχόµενου ταχυδροµείου για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα. Ο αποστέλλων ταχυδροµικός φορέας µπορεί να αναγκαστεί να αποζηµιώσει τους πελάτες
του ενώ η αξιοπιστία του όσον αφορά τις διασυνοριακές υπηρεσίες τίθεται υπό αµφισβήτηση.

(151) ∆εδοµένου ότι η DPAG και η BPO βρίσκονται σε άµεσο µεταξύ τους ανταγωνισµό στην αγορά του

Ηνωµένου Βασίλειου για εξερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο, η DPAG έχει σαφώς συµφέρον να
εµποδίζει την έγκαιρη παράδοση αποστολών της ΒΡΟ προς παραλήπτες στη Γερµανία. Εάν γίνει γνωστό ότι
οι υπηρεσίες της ΒΡΟ είναι αναξιόπιστες και ανακριβείς εξαιτίας των συχνών διαταραχών και της επιβολής
συµπληρωµατικών τελών, οι αποστολείς από το Ηνωµένο Βασίλειο είναι πολύ πιθανό να στραφούν στους
εκπροσώπους της DPAG στο Ηνωµένο Βασίλειο οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν φθηνότερη και
περισσότερο αξιόπιστη υπηρεσία. Επιπλέον, οι διεθνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν κέντρα ταχυδρόµησης
σε κοινοτική κλίµακα θα έχουν κίνητρο να µεταφέρουν τα ευρωπαϊκά κέντρα διανοµής στη Γερµανία ή
εναλλακτικά να στέλνουν το ταχυδροµείο που απευθύνεται σε γερµανούς παραλήπτες από τη Γερµανία (201).

(152) Ο ισχυρισµός της DPAG ότι οι ποιοτικοί στόχοι και το καθεστώς ελέγχου της συµφωνίας REIMS II

καθιστούν αδύνατο για την DPAG να καθυστερήσει εσκεµµένα την παράδοση εισερχόµενου διασυνοριακού
ταχυδροµείου δεν είναι πιστευτός. Πρώτον, οι στόχοι παράδοσης της συµφωνίας REIMS II ισχύουν µόνο
για το ταχυδροµείο προτεραιότητας και ένα µεγάλο µέρος των διασυνοριακών ταχυδροµικών ροών
αποκλείεται από µαζικές ταχυδροµικές αποστολές. Εµπορικές ταχυδροµικές αποστολές όπως οι περί ων ο
λόγος, σπάνια αποστέλλονται µε προτεραιότητα. ∆εύτερον, η ποιότητα των υπηρεσιών παράδοσης των
µελών της REIMS II ελέγχεται κατ έτος µε την αποστολή ορισµένων ταχυδροµικών αντικειµένων ελέγχου
που περιέχουν αναµεταδότη ο οποίος επιτρέπει την ιχνηλάτησή τους. Το 1999 εστάλησαν συνολικά 1 224
ταχυδροµικά αντικείµενα ελέγχου από το Ηνωµένο Βασίλειο στη Γερµανία και το 2000 άλλα 1 290, κατά
τα λεγόµενα της DPAG (202). Συγκρίνοντας τον περιορισµένο αριθµό των ταχυδροµικών αντικειµένων
ελέγχου µε τον συνολικό όγκο του διασυνοριακού ταχυδροµείου που αποστέλλεται από το Ηνωµένο
Βασίλειο προς τη Γερµανία κάθε χρόνο, προκύπτει ότι οι καθυστερήσεις που περιγράφονται στην προκειµένη περίπτωση θα είχαν µόνον οριακό αντίκτυπο στους ποιοτικούς στόχους που θεσπίζει η συµφωνία
REIMS II. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το καθεστώς της
συµφωνίας REIMS II θα είχε πολύ περιορισµένο αντίκτυπο στη συµπεριφορά της DPAG από την άποψη
αυτή.

Συµπέρασµα

(153) Όσον αφορά τις ταχυδροµικές αποστολές των τεσσάρων εταιρειών ως προς τις οποίες αποδείχθηκε ότι οι

αποστολείς τους είχαν την έδρα τους εντός της Γερµανίας (Ideas Direct, Fidelity Investments, Gant και
Multiple Zones), η DPAG δεν είχε λόγους να καθυστερεί την αποδέσµευσή τους πέραν του απολύτως
αναγκαίου χρόνου που απαιτείται για την εξακρίβωση του αποστολέα. Το αντεπιχείρηµα της DPAG ότι οι
εν λόγω καθυστερήσεις οφείλονται κατά ένα µέρος στην αδυναµία της BPO να ανταποκριθεί στις αξιώσεις
της DPAG δεν ισχύει στην προκειµένη περίπτωση δεδοµένου ότι οι αξιώσεις ήταν καθαυτές, αδικαιολόγητες. Οι όροι µε τους οποίους η DPAG θα παρέχει τις υπηρεσίες προώθησης και παράδοσης αυτών των
ταχυδροµικών αποστολών ισοδυναµεί µε τεκµαρτή άρνηση παροχής υπηρεσιών από πλευράς της. Ο
αρνητικός αντίκτυπος της κατάστασης αυτής επιβαρύνθηκε από τις επακόλουθες καθυστερήσεις. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις αυτές διήρκεσαν αρκετά ούτως ώστε να εξασθενήσουν σε µεγάλο
βαθµό τον εµπορικό αντίκτυπο των υπόψη ταχυδροµικών αποστολών.

(200) Βλέπε σηµείο σχετικά µε τις Gant και Multiple Zones παραπάνω στο τµήµα Ι.Ε ανωτέρω.
(201) Βλέπε σηµείο σχετικά µε την Fidelity Investments παραπάνω στο τµήµα Ι.Ε ανωτέρω.
(202) Επιστολή της DPAG προς την Επιτροπή, 11 ∆εκεµβρίου 2000, σ. 7.
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(154) Η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η DPAG καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στη γερµανική

αγορά προώθησης και παράδοσης εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου αρνούµενη να
παραδώσει τις εν λόγω ταχυδροµικές αποστολές παρά µόνον εφόσον ο αποστολέας ή ο αποστέλλων
ταχυδροµικός φορέας συµφωνούσε να καταβάλει στο ακέραιο τα ταχυδροµικά τέλη εσωτερικού. Με τον
τρόπο αυτό, η DPAG de facto αρνείτο να παράσχει υπηρεσίες προώθησης και παράδοσης. Τα αρνητικά
αποτελέσµατα της καταχρηστικής αυτής συµπεριφοράς ενισχύθηκαν από το γεγονός ότι η DPAG καθυστερούσε την παράδοση του ταχυδροµείου για χρονικά διαστήµατα αρκετά παρατεταµένα ούτως ώστε να
εξασθενεί σηµαντικά ο εµπορικός αντίκτυπος των ταχυδροµικών αποστολών. Η Επιτροπή κρίνει ότι η
συµπεριφορά αυτή συνιστά παράβαση του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ.
Επιβολή µη δίκαιων τιµών πώλησης

(155) Το ∆ικαστήριο των ΕΚ αποφάνθηκε ότι µια τιµή η οποία διαπιστώνεται ότι είναι υπερβολική σε σχέση µε

την οικονοµική αξία ενδέχεται να παραβαίνει το άρθρο 82 εφόσον έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση
του παράλληλου εµπορίου ή την αθέµιτη εκµετάλλευση των πελατών (203).

(156) Τα τέλη εσωτερικού στη Γερµανία για ταχυδροµείο προτεραιότητας στο πρώτο κλιµάκιο βάρους ανέρχονται

σήµερα σε 0,56 ευρώ (204). Η τρέχουσα τιµή άρχισε να ισχύει από 1ης Σεπτεµβρίου 1997. Η προηγούµενη
τιµή, 0,51 ευρώ, ίσχυσε επί οκτώ έτη (205). Ως µέλος της συµφωνίας REIMS II η DPAG υποστήριξε ότι το
µέσο κόστος παράδοσης εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµικού αντικειµένου στον
παραλήπτη για την αντίστοιχη κατηγορία υπολογίζεται σε 80 % των τελών εσωτερικού. Βάσει της τρέχουσας τιµής και του εκτιµώµενου κόστους που υπέβαλε η DPAG ως µέλος της συµφωνίας REIMS II, το µέσο
κόστος υπολογίζεται σε 0,45 ευρώ (206). Για το εισερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο το οποίο η DPAG
θεωρεί ως «οιονεί» αναταχυδρόµηση A-B-A η DPAG χρεώνει τα πλήρη τέλη εσωτερικού (0,56 ευρώ) —
τιµή η οποία υπερβαίνει το εκτιµώµενο µέσο κόστος κατά 25 %.
Επιχειρήµατα που προβλήθηκαν από την DPAG

(157) Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, η DPAG αναφέρθηκε στην απόφαση της υπόθεσης

GZS & Citicorp υποστηρίζοντας ότι η χρέωση των πλήρων τελών εσωτερικού µείον τα καταληκτικά τέλη
για την προώθηση και παράδοση αναταχυδρόµησης A-B-A δεν αντιβαίνει το άρθρο 82 της συνθήκης. Η
DPAG επανέλαβε την άποψή της ότι οι ταχυδροµικές αποστολές στην προκειµένη περίπτωση παραλληλήζονται µε εκείνες που εξέτασε το ∆ικαστήριο των ΕΚ. ∆εδοµένου ότι όλες οι υπόψη ταχυδροµικές
αποστολές έχουν κατά την άποψη της DPAG γερµανούς αποστολείς, δεν είναι δυνατόν να υφίσταται
παράβαση του άρθρου 82 (207).

(158) Η DPAG υποστήριξε ότι, για την ίδια, το µέσο κόστος παράδοσης εισερχόµενου διασυνοριακού ταχυδρο-

µείου ανέρχεται τουλάχιστον στο 80 % των τελών εσωτερικού. Το ποσοστό αυτό το οποίο η DPAG και τα
άλλα µέλη της συµφωνίας REIMS II αναφέρουν στην κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή, αντιπροσωπεύει
το µέσο όρο του εκτιµώµενου κόστους όλων των µερών της εν λόγω συµφωνίας. Η DPAG ισχυρίζεται ότι
ο µέσος αυτός όρος δεν µπορεί να χρησιµεύσει για τον υπολογισµό του κόστους της.
Εκτίµηση

(159) Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των ΕΚ, το κατά πόσο µια τιµή είναι δίκαιη διαπιστώνεται µε

τη σύγκριση της τιµής µε την οικονοµική αξία του παρεχόµενου αγαθού ή υπηρεσίας.. Μια τιµή που
καθορίζεται σε επίπεδο το οποίο δεν βρίσκεται σε λογική σχέση µε την οικονοµική αξία της παρεχόµενης
υπηρεσίας πρέπει να θεωρηθεί καθεαυτή ως υπερβολική δεδοµένου ότι έχει ως αποτέλεσµα την αθέµιτη
εκµετάλλευση των πελατών (208). Σε µια αγορά ανοικτή στον ανταγωνισµό ο έλεγχος αυτός γίνεται µε τη
σύγκριση της τιµής του δεσπόζοντα φορέα µε τις τιµές που χρεώνουν οι ανταγωνιστές. Εξαιτίας του
εκτενούς µονοπωλίου της DPAG, η σύγκριση αυτή δεν είναι δυνατή στην προκειµένη περίπτωση. Επιπλέον,
η DPAG µόλις πρόσφατα εισήγαγε ένα διαφανές λογιστικό σύστηµα εσωτερικής κοστολόγησης µε
αποτέλεσµα να µην υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για την περίοδο στην οποία αναφέρεται η παρούσα
υπόθεση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προβεί σε αναλυτική ανάλυση του µέσου κόστους
της DPAG για τις υπόψη υπηρεσίες κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστηµα (209). Συνεπώς πρέπει να
χρησιµοποιηθεί διαφορετικό µέτρο.

(203)
(204)
(205)
(206)
(207)
(208)
(209)

Απόφαση της 13ης Νοεµβρίου 1975 στην υπόθεση 26/75, General Motors κατά Επιτροπής, Συλλογή 1975, σ. 367.
DEM 1,10.
DEM 1,00. Πηγή: ∆ελτίο Τύπου της DPAG της 1ης Αυγούστου 1997 όπως δηµοσιεύθηκε στον ιστοκόµβο της DPAG.
DEM 0,88.
Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σ. 38-39.
General Motors, βλέπε ανωτέρω· United Brandsκατά Επιτροπής, βλέπε ανωτέρω.
REIMS II. Τα µέρη ανέλαβαν τη δέσµευση να εισαγάγουν, µέχρι τα τέλη του 1999, ένα διαφανές σύστηµα κοστολόγησης.
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(160) Στην κοινοποίηση της συµφωνίας REIMS II προς την Επιτροπή, η DPAG και τα άλλα µέρη της συµφωνίας

υποστήριξαν ότι το µέσο κόστος προώθησης και παράδοσης εισερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου
(συν ένα λογικό περιθώριο κέρδους) είναι κατά προσέγγιση 80 % των τελών εσωτερικού (210). Στην
απόφαση της σχετικά µε τη συµφωνία REIMS II, η Επιτροπή δέχθηκε —απουσία αξιόπιστων στοιχείων
κόστους— την αρχή της σύνδεσης των καταληκτικών τελών µε τα τέλη εσωτερικού και κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι —υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή εκείνη— τα τέλη εσωτερικού αντιπροσώπευαν το καταλληλότερο µέτρο αξιολόγησης του κόστους παράδοσης (211).

(161) Η DPAG δεν τεκµηρίωσε τον ισχυρισµό της ότι το µέσο κόστος παράδοσης εισερχόµενου διασυνοριακού

ταχυδροµείου, κατά την εκτίµησή της, στην πραγµατικότητα υπερβαίνει το 80 % το οποίο η DPAG ως
µέλος της συµφωνίας REIMS II είχε παλαιότερα υποβάλει στην Επιτροπή, ούτε ανέφερε το ποσοστό το
οποίο η ίδια θεωρεί ως ακριβέστερο για τη Γερµανία.

(162) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και απουσία αξιόπιστων στοιχείων κοστολόγησης, η Επιτροπή

κρίνει ότι το εκτιµώµενο µέσο κόστος παράδοσης εισερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου ως ποσοστό
των τελών εσωτερικού σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλαν η DPAG και τα υπόλοιπα µέρη της
συµφωνίας REIMS II στην κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή, δύναται να χρησιµεύσει ως µέτρο για την
εκτίµηση του κόστους της DPAG στην προκειµένη περίπτωση. Όπως προαναφέρεται η DPAG χρεώνει την
πλήρη τιµή εσωτερικού (0,56 ευρώ) για αντικείµενα τα οποία η ίδια κατέταξε στην κατηγορία της
αναταχυδρόµησης A-B-A, δηλαδή τιµή η οποία υπερβαίνει κατά 25 % το εκτιµώµενο µέσο κόστος καθώς
και την εκτιµώµενη οικονοµική αξία της εν λόγω υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υπογραµµιστεί ότι
οι ταχυδροµικές υπηρεσίες και ιδίως οι µαζικές αποστολές που εξετάζονται εν προκειµένω περιλαµβάνουν
την επεξεργασία και την αποστολή µεγάλων όγκων, για τους οποίους το περιθώριο κέρδους ανά αντικείµενο είναι περιορισµένο. Το 1997 το περιθώριο κέρδους ανά αντικείµενο ήταν 3 % (212).

(163) Τα µέρη της συµφωνίας REIMS II δεν υπέβαλαν πιστευτά στοιχεία ότι το 80 % των τελών εσωτερικού

αποτελεί αξιόπιστη προσέγγιση του µέσου κόστους παράδοσης εισερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου.
Από άλλες συµφωνίες για τα καταληκτικά τέλη απορρέει ότι το µέσο κόστος είναι στην πραγµατικότητα
χαµηλότερο. Η σκανδιναβική συµφωνία καταληκτικών τελών καθώς και η διµερής συµφωνία για τα
καταληκτικά τέλη µεταξύ του ολλανδικού και του σουηδικού ∆ΤΦ, καθορίζουν αµφότερες τα καταληκτικά
τέλη στο 70 % των τελών εσωτερικού (213). Συνεπώς, η Επιτροπή τήρησε επιφυλακτική στάση και δήλωσε
ότι τα µέρη δεν είχαν καταθέσει πειστικές αποδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα καταληκτικά
τέλη πρέπει να καθοριστούν στο 80 % των τελών εσωτερικού. Η Επιτροπή ανέφερε ότι:
«Το ανώτατο επίπεδο καταληκτικών τελών που επιτρέπεται δυνάµει της παρούσας απόφασης δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το 70 % των εγχώριων τιµών, ποσοστό το οποίο δε φαίνεται να είναι παράλογο (214)»

(164) Εάν ως µέτρο της οικονοµικής αξίας της υπό εξέταση υπηρεσίας ληφθεί το ποσοστό 70 %, η τιµή που

χρεώνει η DPAG (0,56 ευρώ) υπερβαίνει κατά 43 % συνεκτιµώµενη οικονοµική αξία της υπηρεσίας (0,39
ευρώ) (215).

(165) Η Sweden Post, όπως η DPAG, είναι ταχυδροµικός φορέας που εφαρµόζει υψηλές τιµές και αναπτύσσει

δραστηριότητα σε ένα ακριβό κράτος µέλος. Οι γεωγραφικές συνθήκες που επικρατούν στη Σουηδία
(δηλαδή µια µεγάλη αλλά µη πυκνοκατοικηµένη χώρα) σε σχέση µε εκείνες που επικρατούν στη Γερµανία
αποτελούν ένδειξη ότι το κόστος παράδοσης πρέπει να είναι υψηλότερο στη Σουηδία από ό,τι στη
Γερµανία. Παρά το γεγονός αυτό, τα καταληκτικά τέλη που ανέρχονται στο 70 % των τελών εσωτερικού
στη Σουηδία αρκούν για να καλύψουν το κόστος παράδοσης της Sweden Post. Λαµβάνοντας υπόψη το
γεγονός αυτό, ο ατεκµηρίωτος ισχυρισµός της DPAG ότι το κόστος παράδοσης που έχει για το
εισερχόµενο διασυνοριακό επιστολικό ταχυδροµείο πρέπει να υπερβαίνει το 80 % των τελών εσωτερικού
που χρεώνει, δεν είναι πιστευτός.
Συµπέρασµα

(166) Ελλείψει άλλων ουσιαστικών αποδείξεων ότι η µέση οικονοµική αξία της παράδοσης εισερχόµενου διασυνο-

ριακού ταχυδροµείου στους γερµανούς παραλήπτες υπερβαίνει τα 0,45 ευρώ (80 % των τελών εσωτερικού,
η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η τιµή που χρεώνει η DPAG για εισερχόµενο διασυνοριακό
ταχυδροµείο το οποίο θεωρεί ότι συνιστά «οιονεί» αναταχυδρόµηση A-B-A(0,56 ευρώ) υπερβαίνει τη µέση
οικονοµική αξία της υπηρεσίας αυτής τουλάχιστον κατά 25 %.

(210)
(211)
(212)
(213)

REIMS II.
REIMS II, παράγραφος 86.
Modelling and Quantifying Scenarios for Liberalisation, µελέτη της MMD για την Επιτροπή, Φεβρουάριος 1999, σ. 44.
Η Σκανδιναβική συµφωνία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 30 Μαρτίου 2000 (υπόθεση COMP/37.848). Η διµερής
συµφωνία για τα καταληκτικά τέλη κοινοποιήθηκε από τις Sweden Post και PTT Post στις 8 Ιουλίου 1998 (υπόθεση
COMP/37.142). Η υπόθεση έκλεισε µε την αποστολή διοικητικής επιστολής προς τα µέρη σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής του άρθρου 81, στις 18 Σεπτεµβρίου 1998.
214
( ) REIMS II, παράγραφος 88.
215
( ) DEM 0,77.
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(167) Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη το µονοπωλιακό καθεστώς της DPAG καθώς και τις ιδιαιτερότητες των

ταχυδροµικών υπηρεσιών, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα τέλη που χρεώνει η DPAG δεν έχουν επαρκή
ή λογική σχέση µε το πραγµατικό κόστος ή την πραγµατική αξία της παρεχόµενης υπηρεσίας. Συνεπώς, µε
την τιµολογιακή πολιτική της η DPAG εκµεταλλεύεται σε υπερβολικό βαθµό τους πελάτες της και συνεπώς
πρέπει να θεωρηθεί ότι εφαρµόζει µια µη δίκαιη τιµή πώλησης, κατά την έννοια του άρθρου 82. Τέλος, η
Επιτροπή διαπιστώνει ότι η DPAG καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στη γερµανική αγορά για την
προώθηση και παράδοση εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου επιβάλλοντας στους
πελάτες της µη δίκαιη τιµή πώλησης ίση προς τα πλήρη ταχυδροµικά τέλη εσωτερικού. Η επιβολή των
τιµών αυτών δεν δικαιολογείται αντικειµενικά. Ως εκ τούτου η DPAG παραβαίνει το άρθρο 82 της
συνθήκης και ιδιαίτερα την υποπαράγραφο (α) της δευτέρας παραγράφου.
Περιορισµός της παραγωγής, των αγορών και της τεχνικής ανάπτυξης

(168) Η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης µιας επιχείρησης µπορεί να συνίσταται στον περιορισµό της

παραγωγής, των αγορών ή της τεχνικής ανάπτυξης εις βάρος των καταναλωτών. Συνεπάγεται ότι µια
δεσπόζουσα επιχείρηση η οποία περιορίζει την παροχή µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας, εις βάρος εκείνων
που επιθυµούν να την έχουν, δύναται να παραβαίνει το άρθρο 82 (216). Η διάταξη αυτή δεν ισχύει µόνο
στις περιπτώσεις που η δεσπόζουσα επιχείρηση, µε µονοπωλιακό τρόπο, µειώνει τη δική της παραγωγή
προκειµένου να αυξήσει τα έσοδά της από την επακόλουθη αύξηση των τιµών, αλλά επίσης και στις
περιπτώσεις που οι ενέργειες της δεσπόζουσας επιχείρησης περιορίζουν τις δραστηριότητες άλλων επιχειρήσεων (217).

Επιχειρήµατα που προβλήθηκαν από την DPAG
(169) Στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, η DPAG αρνήθηκε ότι περιόρισε την παροχή των

υπηρεσιών της καθ οιονδήποτε τρόπο και αντέταξε το επιχείρηµα ότι η Επιτροπή δεν είχε υποβάλει
αποδείξεις προς τούτο. Η DPAG ζητά µόνο τα ποσά τα οποία δικαιούται βάσει του άρθρου 25 της UPU
1989 και του άρθρου 25 της UPU 1994. Ακόµη και αν προέκυψαν περιορισµοί στη βρετανική αγορά
εξερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου ως αποτέλεσµα της συµπεριφοράς της, οι ενέργειες της, ωστόσο,
ήταν δικαιολογηµένες βάσει του προαναφερθέντος άρθρου και των διαδικασιών που είχαν συµφωνηθεί
µεταξύ της ιδίας και της BPO (218).

Εκτίµηση
(170) Το ∆ικαστήριο των ΕΚ σε παλαιότερη υπόθεση αποφάνθηκε ότι ορισµένοι διακανονισµοί ενδέχεται να

περιορίζουν τις αγορές εις βάρος των καταναλωτών υπό την έννοια του άρθρου 82, εφόσον περιορίζουν τις
δυνατότητες των ανταγωνιστών να ασκήσουν ανταγωνισµό στη δεσπόζουσα επιχείρηση (219). Στην απόφασή
της στην υπόθεση British Telecommunications —η οποία αφορούσε διατάξεις που περιόριζαν την
αναµετάδοση µηνυµάτων τηλετύπου— η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω διατάξεις συνιστούσαν
κατάχρηση του άρθρου 82 δεδοµένου ότι:«περιόριζε τις δραστηριότητες των φορέων µεταδόσεως µηνυµάτων βλάπτοντας τους πελάτες που βρίσκονταν σε άλλα Κράτη µέλη της ΕΟΚ… (220)»

(171) Η Επιτροπή συνέχισε ότι ένας τέτοιος περιορισµός:«…διότι περιορίζει και την εξέλιξη µιας νέας αγοράς και

τη χρήση νέας τεχνολογίας, βλάπτοντας τους χειριστές αναµεταδόσεως και τους πελάτες τους, οι οποίοι, µε
τον τρόπο αυτό εµποδίζονται να χρησιµοποιούν µε επαρκέστερο τρόπο τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών που
υπάρχουν (221).»

(172) Η Επιτροπή σε παλαιότερη περίπτωση αποφάνθηκε ότι η άσκηση, από µέρους µιας δεσπόζουσας επι-

χείρησης, έµµεσων πιέσεων επί ενός ανταγωνιστή να αυξήσει τις τιµές του δύναται να ληφθεί ως επιθυµία
της δεσπόζουσας επιχείρησης να περιορίσει την παραγωγή, τη διάθεση ή την τεχνολογική ανάπτυξη επί
ζηµία των καταναλωτών (222).

(173) Όπως προαναφέρεται, το ∆ικαστήριο των ΕΚ κατέληξε στο εξής συµπέρασµα στην απόφαση που εξέδωσε

για την υπόθεση GZS & Citicorp.

«Όπως επισήµανε το ∆ικαστήριο σε σχέση µε άρνηση πωλήσεως που είχε προβάλει η εταιρία κατέχουσα
δεσπόζουσα θέση υπό την έννοια του άρθρου 86 της συνθήκης, η συµπεριφορά αυτή είναι αντίθετη προς
τον σκοπό που διακηρύσσεται στο άρθρο 3, στοιχείο στ, της συνθήκης ΕΚ […] και αναλύεται στο άρθρο
86, ιδίως στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου αυτού … (223)»
(216) Höfner und Elser, όπως ανωτέρω, παράγραφος 30.
(217) Βλέπε απόφαση της 16ης ∆εκεµβρίου 1975, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις 40-48, 50, 54-56, 111, 113 και 114-173,
Coöperative Vereniging (Suiker Unie) UA και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλογή 1975, σ. 1663, παράγραφοι 398, 526·
απόφαση της 6ης Απριλίου 1995, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-241/91 P και C-242/91 P, Radio Telefis Eirann
(«RTE») και Independent Television Publications Ltd (ITP) κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. I-0743.
(218) Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σ. 39.
219
( ) Suiker Unie, όπως ανωτέρω, παράγραφος 526.
(220) Απόφαση 82/861/ΕΟΚ της Επιτροπής, British Telecommunications, υπόθεση COMP/29.877, ΕΕ L 360 της 21.12.1982,
σ. 36, παράγραφος 30.
(221) British Telecommunications, όπως ανωτέρω, παράγραφος 34.
222
( ) Απόφαση της Επιτροπής, London European/Sabena, υπόθεση COMP/32.318, ΕΕ L 317 της 24.11.1988, σ. 47, παράγραφοι 29-30.
(223) Υπογράµµιση από την Επιτροπή. GZS & Citicorp, όπως ανωτέρω, παράγραφοι 59-60.
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(174) Mε τον τρόπο αυτόν, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατέστησε σαφές ότι ο περιορισµός της

παράδοσης ταχυδροµείου ο οποίος έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση των εµπορικών δραστηριοτήτων
των αποστολέων στην επικράτεια του παραλαµβάνοντος ταχυδροµικού φορέα καθώς και των δραστηριοτήτων του αποστέλλοντος ταχυδροµικού φορέα ενδέχεται να συνιστά κατάχρηση κατά την έννοια του
άρθρου 82 της συνθήκης.

(175) Όπως προαναφέρεται, οι επίµαχες αποστολές από την Ideas Direct, Fidelity Investments, την Gant και την

Multiple Zones προέρχονταν όλες από αποστολείς που είχαν την έδρα τους εντός της Γερµανίας. Το
επιχείρηµα της DPAG ότι οι καθυστερήσεις οφείλονταν εν µέρει στις διαδικασίες που είχαν συµφωνηθεί
µεταξύ DPAG και BPO δεν ισχύει στην προκειµένη περίπτωση. Πρώτον, οι κανονισµοί αυτοί ήταν άµεση
απόρροια της εµµονής της DPAG σε αδικαιολόγητες αξιώσεις. ∆εύτερον, η DPAG ήταν εκείνη που
επέβαλε τους διακανονισµούς αυτούς στην ΒΡΟ. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η DPAG αρνείτο να
παραδώσει το ταχυδροµείο αν δεν εκπληρούντο οι παράλογες απαιτήσεις της, η BPO δεν είχε άλλη λύση
από το να ενδώσει στις απαιτήσεις της DPAG.

(176) Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Επιτροπή θεωρεί ότι βραχυ-

πρόθεσµα οι παρακρατήσεις, τα συµπληρωµατικά τέλη και οι καθυστερήσεις περιορίζουν άµεσα την
παραγωγή στη γερµανική αγορά προώθησης και παράδοσης εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού
ταχυδροµείου. Τα συµπληρωµατικά τέλη που επιβάλλονται στους αποστέλλοντες ταχυδροµικούς φορείς και
—άµεσα ή έµµεσα— στους αποστολείς οδηγούν σε αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους. Συνεπώς, η
συµπεριφορά της DPAG επηρεάζει αρνητικά τους αποστολείς, τον αποστέλλοντα ταχυδροµικό φορέα και,
σε τελική ανάλυση, τους καταναλωτές.

(177) Μακροπρόθεσµα, οι µη ικανοποιηµένοι πελάτες αποθαρρύνονται από τη χρήση ταχυδροµικών φορέων στη

Βρετανία για ταχυδροµείο που απευθύνεται σε τελικούς προορισµούς στη Γερµανία, εξαιτίας των συχνών
διαταραχών και την επακόλουθη χειροτέρευση της ποιότητας της εξυπηρέτησης. Η DPAG ασκεί έµµεσες
πιέσεις στους ταχυδροµικούς φορείς της Γερµανίας να αυξήσουν τις τιµές τους. Προκειµένου να αντισταθµίσουν την αύξηση του κόστους, οι ταχυδροµικοί φορείς του Ηνωµένου Βασιλείου θα πρέπει να αυξήσουν
σηµαντικά τις τιµές τους για διασυνοριακό ταχυδροµείο µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου και Γερµανίας. Ως εκ
τούτου, η DPAG περιορίζει την παραγωγή υπηρεσιών εξερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου από το Ηνωµένο Βασίλειο.
Συµπέρασµα

(178) Όσον αφορά τη διεκπεραίωση από µέρους της DPAG διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου προερχό-

µενου από το Ηνωµένο Βασίλειο, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η DPAG: i) περιορίζει την παραγωγή
υπηρεσιών στη γερµανική αγορά προώθησης και παράδοσης εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού
ταχυδροµείου εις βάρος των καταναλωτών και ii) περιορίζει τις δυνατότητες των ταχυδροµικών φορέων να
ανταγωνιστούν στη βρετανική αγορά εξερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου που προορίζεται για τη Γερµανία εις βάρος των καταναλωτών. Συνεπώς από την άποψη αυτή, η συµπεριφορά της DPAG
συνιστά παράβαση του άρθρου 82 της συνθήκης και ιδίως της υποπαραγράφου β) της δεύτερης παραγράφου.

ΣΤ. Επιπτώσεις στο εµπόριο µεταξύ κρατών µελών
(179) Οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών επηρεάζονται εξαιτίας του διεθνούς χαρακτήρα του

διασυνοριακού ταχυδροµείου.

Ζ. Άρθρο 86 παράγραφος 2 της συνθήκης
(180) Στο βαθµό που οι ταχυδροµικοί φορείς υπέχουν καταστατική υποχρέωση να παρέχουν ορισµένες υπηρεσίες

δύνανται να θεωρηθούν ότι είναι επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε την παροχή υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 86, παράγραφος 2 της συνθήκης. Όταν συµβαίνει αυτό, οι
κανόνες ανταγωνισµού ισχύουν µόνο στο βαθµό που αυτό δεν εµποδίζει την άσκηση των συγκεκριµένων
καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί. Ωστόσο, η παρέκκλιση του άρθρου 86 παράγραφος 2 δεν ισχύει όταν
η ανάπτυξη του εµπορίου επηρεάζεται σε βαθµό που αντιβαίνει τα συµφέροντα της Κοινότητας.
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Επιχειρήµατα που προβλήθηκαν από την DPAG
(181) Πριν εκδοθεί η δήλωση αιτιάσεων της Επιτροπή στις 25 Μαΐου 2000, η DPAG δεν, σε καµία περίπτωση,

επικαλέσθηκε την παρέκκλιση του άρθρου 86 παράγραφος 2 ως δικαιολογία για τη συµπεριφορά της στην
προκειµένη περίπτωση. Ωστόσο, στην απάντησή της στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της Επιτροπής η
DPAG άλλαξε στάση και ισχυρίστηκε ότι η DPAG πάντοτε επικαλείται τη διάταξη αυτή σε σχετικές
περιπτώσεις. Τη διάταξη αυτή επικαλέσθηκε η DPAG και στην υπόθεση GZS/Citicorp και ιδιαίτερα στην
περίπτωση των ταχυδροµικών αποστολών της Citicorp οι οποίες, κατά τη γνώµη της DPAG, δεν διέφεραν
από τις ταχυδροµικές αποστολές τις οποίες αφορά η παρούσα υπόθεση.

(182) Στην απόφασή του στην υπόθεση GZS/Citicorp το ∆ικαστήριο των ΕΚ καταλήγει ότι εφόσον δεν υπάρχει

σύστηµα καταληκτικών τελών που να καλύπτει το κόστος του παραλαµβάνοντα ΒΡΟ, η εφαρµογή του
άρθρου 25 UPU 1989 παραµένει ένα χρήσιµο εργαλείο το οποίο η DPAG δύναται να χρησιµοποιήσει
προκειµένου να παράσχει τις υπηρεσίες της οι οποίες έχουν γενικό οικονοµικό συµφέρον. Συνεπώς, η
Επιτροπή δεν δύναται να χρησιµοποιήσει το άρθρο 82 κατά τρόπο που να περιορίζει τις δυνατότητες της
DPAG να χρεώνει τα πλήρη τέλη εσωτερικού επικαλούµενη το άρθρο 25 UPU (224).
Εκτίµηση

(183) Η DPAG πρέπει να θεωρηθεί ως επιχείρηση επιφορτισµένη µε την παροχή υπηρεσίας γενικού οικονοµικού

συµφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης. Όπως προαναφέρεται, οι
αποστολείς των επίµαχων ταχυδροµικών αποστολών στην προκειµένη περίπτωση δεν εδρεύουν στη Γερµανία. Συνεπώς, το σκεπτικό του ∆ικαστηρίου των ΕΚ στην απόφαση GZS/Citicorp όσον αφορά το άρθρο 86
παράγραφος 2 δεν σχετίζεται µε την παρούσα υπόθεση. Η παρούσα απόφαση δεν περιορίζει το δικαίωµα
της DPAG να επικαλείται δικαιολογηµένα το άρθρο 25 της UPU 1994 ή το άρθρο 43 της UPU 1999.

(184) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η DPAG θα µπορούσε να βασιστεί στο άρθρο 86 παράγραφος 2 εάν ήταν σε θέση

να αποδείξει, µε διαφανή, αναλυτική και αξιόπιστη εσωτερική κοστολόγηση καθώς και µε αντικειµενικά και
αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά την αγορά, ότι η εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού στην προκειµένη
περίπτωση θα παρεµπόδιζε τις δραστηριότητές της σε βαθµό που θα υπονόµευε την οικονοµική ισορροπία
της παρεχόµενης καθολικής υπηρεσίας. Η DPAG δεν απέδειξε µε ποιο τρόπο και σε ποιο βαθµό θα
επηρεαζόταν η οικονοµική της ισορροπία.

(185) Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η ικανότητα της DPAG να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει όσον

αφορά την παροχή οικονοµικής υπηρεσίας δεν θα υπονοµεύονταν από την εφαρµογή των κανόνων
ανταγωνισµού στην προκειµένη περίπτωση. Πρώτον, το εισερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο από τη
Βρετανία παράγει µόνον ένα κλάσµα των συνολικών εσόδων της DPAG. ∆εύτερον, τα ταχυδροµικά τέλη
στη Γερµανία είναι υψηλά και το τµήµα επιστολικών υπηρεσιών της DPAG είναι εξαιρετικά κερδοφόρο (225).Τρίτον, η συνολική οικονοµική ισχύς της DPAG είναι αξιόλογη.

(186) Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή κρίνει ότι η καταχρηστική συµπεριφορά της DPAG έχει τέτοια έκταση που

επηρεάζει την ανάπτυξη του εµπορίου σε βαθµό που αντιβαίνει το συµφέρον της Κοινότητας. Για τον λόγο
αυτόν και µόνο, δεν µπορεί να ισχύσει η παρέκκλιση του άρθρου 86 παράγραφος 2.
Η. Άρθρο 3 του κανονισµού αριθ. 17

(187) ∆υνάµει του άρθρου 3 του κανονισµού αριθ. 17 εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, κατόπιν αιτήσεως ή

αυτεπαγγέλτως, ότι υφίσταται παράβαση των διατάξεων του άρθρου 82 της συνθήκης, δύναται να
υποχρεώσει µε απόφαση τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να παύσουν τη διαπιστωθείσα παράβαση.

(188) Ο «ορισµός του “ουσιαστικού” αποστολέα» όπως τον ερµηνεύει η DPAG στην προκειµένη υπόθεση καθώς

και τα µέτρα που έλαβε για την εφαρµογή του ορισµού αυτού, δεν συµβιβάζονται µε την κοινοτική
νοµοθεσία. Η καταχρηστική συµπεριφορά που περιγράφηκε ανωτέρω άρχισε να εφαρµόζεται τουλάχιστον
από τον Σεπτέµβριο του 1996, χρονικό σηµείο κατά το οποίο υπάρχουν αποδείξεις στην παρούσα υπόθεση
ότι η DΡ παρακράτησε, καθυστέρησε και επέβαλε συµπληρωµατικά τέλη στο κανονικό διασυνοριακό
ταχυδροµείο (226). Το µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ των µερών του Οκτωβρίου 2000 δεν ικανοποιητική
λύση για τη µελλοντική διεκπεραίωση του εισερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου από µέρους της
DPAG (227). Παρόλο που οι καθυστερήσεις είναι πιθανό να είναι λιγότερο συχνές στο µέλλον λόγω του
µνηµονίου συµφωνίας, η DPAG εξακολουθεί να αξιώνει την καταβολή συµπληρωµατικών τελών για
ταχυδροµικές αποστολές τις οποίες χαρακτηρίζει η ίδια ως «οιονεί» αναταχυδρόµηση Α-Β-Α. Οι δεσµεύσεις
που υποβλήθηκαν από την DPAG την 1η Ιουνίου 2001 δεν θέτουν άµεσο τέρµα στην παραβίαση που
περιγράφηκε ανωτέρω (228). Συνεπώς, η κατάχρηση πρέπει να θεωρηθεί ότι συνεχίζεται.

(224)
(225)
(226)
(227)
(228)

Απάντηση της DPAG στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, σ. 40.
Βλέπε σηµείο Ι.Β ανωτέρω.
Βλέπε τµήµα I.E., µέρος «Gant — Ο κατάλογος του φθινοπώρου 1996», ανωτέρω.
Βλέπε τµήµα I.ΣΤ ανωτέρω.
Βλέπε τµήµα I.Ζ — «∆εσµεύσεις», ανωτέρω. Σύµφωνα µε το σηµείο iv.) των δεσµεύσεων της DPAG, αυτές θα αρχίσουν να
ισχύουν τρεις µήνες µετά την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής στη DPAG.
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(189) Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει µε βεβαιότητα ότι η DPAG θα δώσει πραγµατικά και οριστικά τέλος

στις παραβάσεις που περιγράφονται στο µέρος ΙΙ. (Ε). Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η DPAG θα
απόσχει µελλοντικά από κάθε ενέργεια που µπορεί να έχει το ίδιο ή παρόµοιο αποτέλεσµα ή σκοπό, η
Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να εκδώσει σχετική απόφαση.
Θ. Άρθρο 15 του κανονισµού αριθ. 17

(190) Βάσει του άρθρου 15 του κανονισµού αριθ. 17, για παραβιάσεις του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ δύναται

να επιβληθούν πρόστιµα ύψους µέχρις 1 εκατ. ευρώ ή 10 % του κύκλου εργασιών τον οποίο πραγµατοποίησε η επιχείρηση κατά το προηγούµενο διαχειριστικό έτος, ανάλογα µε το ποιο ποσό είναι το
υψηλότερο.

(191) Η DPAG πρέπει να γνώριζε το γεγονός ότι η εν λόγω συµπεριφορά —δηλαδή, η παρακράτηση, η επιβολή

συµπληρωµατικών τελών και η καθυστέρηση ενός µεγάλου αριθµού επιστολικών αντικειµένων διασυνοριακού ταχυδροµείου από ένα άλλο κράτος µέλος— παρεµπόδιζε αισθητά την ελεύθερη ροή των ταχυδροµικών υπηρεσιών µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και της Γερµανίας και ότι η συµπεριφορά αυτή είχε
αρνητικά αποτελέσµατα στον ανταγωνισµό εις βάρος της ΒΡΟ και των αποστολέων. Έχοντας υπόψη το
γεγονός αυτό, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η DPAG διέπραξε την παραβίαση αυτή
τουλάχιστον εξ αµελείας.

(192) Σε µία παραβίαση των κανόνων ανταγωνισµού όπως η παρούσα θα έπρεπε κανονικά να επιβληθούν

πρόστιµα ανάλογα µε τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παραβίασης. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις
µπορεί να επιβάλει ένα συµβολικό µόνο πρόστιµο στην επιχείρηση που διέπραξε την παραβίαση. Για τους
ακόλουθους λόγους, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να επιβάλει στη DPAG µόνο ένα συµβολικό πρόστιµο
ύψους 1 000 ευρώ.

(193) Η DPAG συµπεριφέρθηκε κατά τρόπο ο οποίος —τουλάχιστον εν µέρει— είναι σύµφωνος µε τη

νοµολογία των γερµανικών δικαστηρίων. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι η συµπεριφορά της
DPAG υπερβαίνει από ορισµένες πτυχές τα όρια που µπορούν να προσδιοριστούν µε βεβαιότητα από τη
γερµανική νοµοθεσία, στην προκειµένη περίπτωση, η ανωτέρω νοµολογία οδήγησε στη διαµόρφωση µιας
ασαφούς νοµικής κατάστασης. Επιπλέον, κατά το χρόνο που έλαβαν χώρα οι περισσότερες παρακρατήσεις,
επιβολές συµπληρωµατικών τελών και καθυστερήσεις στην παρούσα υπόθεση, δεν υπήρχε κοινοτική
νοµολογία που αφορούσε το συγκεκριµένο πλαίσιο των υπηρεσιών διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου. Τέλος, οι δεσµεύσεις που υποβλήθηκαν από την DPAG καθιερώνουν µία λεπτοµερή διαδικασία για
την επεξεργασία του εισερχόµενου διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου µε την οποία θα αποφεύγονται οι πρακτικές δυσχέρειες και θα διευκολύνεται η εντόπιση µελλοντικών παραβιάσεων, εφόσον προκύψουν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η Deutsche Post AG παραβίασε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ µε την παρακράτηση, επιβολή συµπληρωµατικών
τελών και καθυστέρηση του διασυνοριακού επιστολικού ταχυδροµείου που εισερχόταν από το Ηνωµένο Βασίλειο
από αποστολείς εκτός της Γερµανίας, αλλά στο περιεχόµενο του οποίου υπήρχε αναφορά σε φορέα που
κατοικούσε στη Γερµανία.
Άρθρο 2
Η Deutsche Post AG θα τερµατίσει πάραυτα τις αναφερόµενες στο άρθρο 1 παραβιάσεις εφόσον δεν το έχει ήδη
πράξει και, µελλοντικά, θα φροντίσει να µην επαναλάβει τις ενέργειες ή τη συµπεριφορά που περιγράφεται στο
άρθρο 1.
Άρθρο 3
Για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, επιβάλλεται στην Deutsche Post AG πρόστιµο ύψους […]
ευρώ.
Το πρόστιµο πρέπει να καταβληθεί, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της παρούσας
απόφασης, στον τραπεζικό λογαριασµό αριθ. 642-0029000-95 (Code IBAN BE 76 6420 0290 0095, Code
SWIFT: BBVABEBB) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην τράπεζα Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Avenue
des Arts 4, B-1040 Brussels. Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής θα χρεωθούν αυτοµάτως τόκοι µε βάση το
επιτόκιο που εφάρµοζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες αναχρηµατοδοτήσεις της την πρώτη εργάσιµη
ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο λήφθηκε η παρούσα απόφαση συν 8,05 ποσοστιαίες µονάδες, ήτοι […] %.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην:
Deutsche Post AG
Heinrich-von-Stephan-Strasse 1,
D-53175 BONN
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση είναι εκτελεστός τίτλος σύµφωνα µε το άρθρο 256 της συνθήκης ΕΚ.
Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης ∆εκεµβρίου 2001
για τις αρχές σχετικά µε τη χρήση του «SOLVIT» — του δικτύου επίλυσης προβληµάτων στην εσωτερική
αγορά
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 3901]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/893/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Θα πρέπει να οριστούν κοινές αρχές για να εξασφαλιστεί ότι
το SOLVIT θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και
των επιχειρήσεων και ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται
σε ένα κράτος µέλος θα επαναλαµβάνονται σε όλα τα άλλα
κράτη µέλη. Επιπλέον, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν διαθέσιµοι επαρκείς ανθρώπινοι και
χρηµατοοικονοµικοί πόροι έτσι ώστε τα συντονιστικά κέντρα
να είναι σε θέση να καλύπτουν έναν αυξανόµενο αριθµό
υποθέσεων, να παρέχουν υπηρεσία υψηλής ποιότητας στους
χρήστες και να προωθούν τη συνειδητοποίησή τους.

(6)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο (3), η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (4) και η Επιτροπή των Περιφερειών (5) έχουν τονίσει την ανάγκη για πιο αποτελεσµατικούς τρόπους επίλυσης προβληµάτων.

(7)

Η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση (6) αποτελεί µέρος µιας προσπάθειας να καταστεί η Ένωση πιο απτή
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Επιβεβαιώνει
επίσης την ευθύνη των εθνικών διοικήσεων και των δικαστηρίων για τη σωστή επιβολή και εφαρµογή της κοινοτικής
νοµοθεσίας.

(8)

Εφόσον το SOLVIT είναι ένα δίκτυο για την άτυπη επίλυση
προβληµάτων, θα πρέπει να ασχολείται µόνο µε υποθέσεις
που δεν αποτελούν αντικείµενο νοµικών διαδικασιών σε
εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο. Οι αιτούντες εξακολουθούν να
έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν τέτοιες διαδικασίες όποτε
επιθυµούν, και τότε θα καταχωρίζεται στη βάση δεδοµένων
ότι το πρόβληµα έκλεισε. Όπου υπάρχουν άλλοι αποτελεσµατικοί µηχανισµοί επίλυσης διασυνοριακών προβληµάτων
και λειτουργούν αποτελεσµατικά, το SOLVIT δεν έχει
σκοπό να τους αντικαταστήσει, αλλά να παραπέµπει τις
σχετικές υποθέσεις σ’ αυτούς τους µηχανισµούς.

(9)

Για την επιτυχή επίλυση των προβληµάτων, προϋπόθεση
είναι να συνεργάζονται τα συντονιστικά κέντρα των κρατών
µελών. Το συντονιστικό κέντρο στο κράτος µέλος του
αιτούντος πρέπει να εξασφαλίζει ότι η υπόθεση είναι έγκυρη
και ότι είναι διαθέσιµες όλες οι σχετικές πληροφορίες. Τότε,
εναπόκειται στο συντονιστικό κέντρο στο κράτος µέλος
όπου εµφανίζεται το πρόβληµα να λάβει µέτρα για την
επίλυσή του.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 3 της συνθήκης ορίζει το στόχο της εξάλειψης
όλων των εµποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίου µεταξύ των
κρατών µελών για να δηµιουργηθεί αυτό που είναι γνωστό
ως εσωτερική αγορά. Θα ήταν προς όφελος τόσο των
πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, ιδίως των µικρών επιχειρήσεων, αν υπήρχε ένας τρόπος άτυπης επίλυσης των
προβληµάτων που ανακύπτουν όταν δεν εφαρµόζονται
σωστά οι κανόνες που αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου αυτού.
Το πρόγραµµα δράσης για την ενιαία αγορά του 1997 (1)
καλούσε τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν «σηµεία επαφής
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» στα οποία να µπορούν
να διοχετεύονται συγκεκριµένα προβλήµατα της εσωτερικής
αγοράς. Τα κράτη µέλη δηµιούργησαν επίσης «κέντρα
συντονισµού» για να συνεργάζονται στενά για την επίλυση
διασυνοριακών προβληµάτων, τα οποία οφείλονται στην
κακή εφαρµογή των κανόνων για την εσωτερική αγορά εκ
µέρους των δηµοσίων διοικήσεων («το δίκτυο επίλυσης
προβληµάτων»).

(3)

Το δίκτυο επίλυσης προβληµάτων υπάρχει εδώ και τρία
χρόνια. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή, µέσω της συµβουλευτικής επιτροπής για την εσωτερική αγορά, εξέτασαν πόσο
αποτελεσµατικό είναι. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι µια
από τις κύριες αδυναµίες του είναι ότι δεν δίνεται σε όλες
τις υποθέσεις η ίδια σηµασία και ότι όσοι είναι απ’ έξω δεν
µπορούν να δουν πώς λειτουργεί.

(4)

Η Επιτροπή παρουσίασε τις ιδέες της για την επίλυση
προβληµάτων στην ανακοίνωσή της της αποτελεσµατική επίλυση προβληµάτων στην εσωτερική αγορά («SOLVIT») (2).
Πρότεινε µια νέα προσέγγιση που καλείται «SOLVIT» για να
καταστεί το δίκτυο πιο αποτελεσµατικό µέσω της δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων κοινής χρήσης online. Τα
συντονιστικά κέντρα στα κράτη µέλη θα καταγράφουν και
θα παρακολουθούν υποθέσεις, πράγµα που θα είναι πιο
αποτελεσµατικό και θα διευκολύνει τους πολίτες να βλέπουν πώς λειτουργεί.

( ) CSE(97) 1 τελικό της 4ης Ιουνίου 1997.
(2) COM(2001) 702 τελικό της 27ης Νοεµβρίου 2001.
1

(3)
(4)
(5)
(6)

Συµπέρασµα του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 2001.
CES 702/2001 της 30ής και 31ης Μαΐου 2001.
CdR 200/2001 Αναθ. 2 της 14ης και 15ης Νοεµβρίου 2001.
COM(2001) 428 της 25ης Απριλίου 2001.
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Και τα δύο συντονιστικά κέντρα θα πρέπει να επιβεβαιώσουν
ότι µια υπόθεση είναι έγκυρη και ότι θα καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια να την επιλύσουν µέσα σε καθορισµένη
προθεσµία, που µπορεί να παρατείνεται σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
Οι αιτούντες θα πρέπει να πληροφορούνται εκ των προτέρων µε ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι υποθέσεις και
ποιες προθεσµίες ισχύουν. Θα πρέπει να τους υπενθυµίζεται
ότι έχουν επίσης στη διάθεσή τους άλλα, πιο επίσηµα µέτρα
επανόρθωσης, όπως οι δικαστικές διαδικασίες. Για να επωφεληθεί κάποιος από αυτά τα επίσηµα µέσα, ίσως χρειάζεται
να κατατεθεί προσφυγή εντός ορισµένων προθεσµιών, οι
οποίες δεν αίρονται όταν χρησιµοποιείται το SOLVIT. Οι
αιτούντες δεν είναι υποχρεωµένοι να δέχονται τις προτεινόµενες λύσεις. ∆εδοµένου ότι το SOLVIT είναι ένας άτυπος
µηχανισµός επίλυσης προβληµάτων, δεν παρέχει στον αιτούντα τρόπους αµφισβήτησης των προτεινόµενων λύσεων.
Όλες οι προτεινόµενες λύσεις θα πρέπει να είναι απολύτως
σύµφωνες µε την κοινοτική νοµοθεσία. Η Επιτροπή διατηρεί
το δικαίωµα να κινήσει τη σχετική διαδικασία κατά των
κρατών µελών εάν κρίνει ότι δεν συµβαίνει αυτό.

15.12.2001

3. «επικεφαλής συντονιστικό κέντρο»: το συντονιστικό κέντρο στο
κράτος µέλος στο οποίο εµφανίστηκε το διασυνοριακό
πρόβληµα·
4. «διασυνοριακό πρόβληµα»: πρόβληµα που αντιµετωπίζει ένα
άτοµο ή µια επιχείρηση σε ένα κράτος µέλος το οποίο συνδέεται µε την εφαρµογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς από
µια δηµόσια αρχή σε άλλο κράτος µέλος· εδώ περιλαµβάνονται
περιπτώσεις στις οποίες ένας πολίτης ή µια επιχείρηση που έχει
µια διοικητική σχέση (π.χ. εθνικότητα, τυπικά προσόντα, εγκατάσταση) µε ένα κράτος µέλος βρίσκεται ήδη στο δεύτερο κράτος
µέλος στο οποίο εµφανίζεται το πρόβληµα·
5. «κανόνες της εσωτερικής αγοράς»: διατάξεις που διέπουν τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς κατά την έννοια του άρθρου
14, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ·
6. «νοµικές διαδικασίες»: επίσηµες διαδικασίες για την επίλυση
µιας διαφοράς ενώπιον ενός δικαστικού ή οιονεί δικαστικού
οργάνου·
7. «αιτών»: ένα άτοµο ή µια επιχείρηση που θέτει υπέβαλε ένα
διασυνοριακό πρόβληµα υπόψη ενός συντονιστικού κέντρου.

Θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την
προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών.
II. ΑΡΧΕΣ

(14)

Οι αρχές που ορίζονται στην παρούσα σύσταση θα πρέπει
να εφαρµόζονται από τη στιγµή που θα τεθεί σε λειτουργία
η βάση δεδοµένων online,

Α. Συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής
1. Το συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής πρέπει να
καταχωρίσει το διασυνοριακό πρόβληµα στη βάση δεδοµένων
SOLVIT.

ΣΥΝΙΣΤΑ:

I. ΓΕΝΙΚΑ

2. Πριν από την εισαγωγή µιας υπόθεσης στη βάση δεδοµένων, το
συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής θα πρέπει:
α) να βεβαιωθεί για το βάσιµο της υποθέσεως,

Α. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα σύσταση, ορίζει τις αρχές που πρέπει να ακολουθούν
τα συντονιστικά κέντρα των κρατών µελών όταν ασχολούνται µε
διασυνοριακά προβλήµατα σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων
της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο του δικτύου SOLVIT.
∆εν εφαρµόζεται για προβλήµατα που αποτελούν αντικείµενο
νοµικών διαδικασιών σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο.
Β. Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:

β) να επαληθεύσει εάν η υπόθεση µπορεί να επιλυθεί καλύτερα
µε άλλα µέσα, όπως για παράδειγµα µέσω του δικτύου
ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης·
γ) να ελέγξει αν θα ήταν πιο κατάλληλη η δικαστική οδός.
∆εν θα πρέπει να καταχωρίζει µια υπόθεση στη βάση δεδοµένων
αν αυτή αποτελεί ήδη αντικείµενο νοµικών διαδικασιών. Αν ένας
αιτών αποφασίσει, σε οποιοδήποτε στάδιο, να κινήσει επίσηµες
νοµικές διαδικασίες, η υπόθεση θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη
βάση δεδοµένων.

1. «συντονιστικό κέντρο»: τµήµα της διοίκησης ενός κράτους
µέλους µε ευθύνη για το χειρισµό διασυνοριακών προβληµάτων
που υποβάλλονται σε αυτό από άτοµα ή επιχειρήσεις·

3. Όταν εισάγει µια υπόθεση στη βάση δεδοµένων, το συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής θα πρέπει να διαθέτει στο
επικεφαλής συντονιστικό κέντρο όλες τις κατάλληλες πληροφορίες, για να είναι δυνατή η γρήγορη επίλυση της υπόθεσης,
µέσα στα όρια της διαφύλαξης της εµπιστευτικότητας που αναφέρονται στο σηµείο Η.

2. «συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής»: το συντονιστικό
κέντρο στο κράτος µέλος στο οποίο ανακινείται ένα διασυνοριακό πρόβληµα·

4. Θα πρέπει να διατηρεί επαφή µε τον αιτούντα µέχρι να λυθεί το
πρόβληµα.

15.12.2001
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Β. Επικεφαλής συντονιστικό κέντρο
1. Το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο θα πρέπει να επιβεβαιώνει
την αποδοχή της υπόθεσης µέσα σε µια εβδοµάδα και να την
προωθήσει στο κατάλληλο τµήµα της διοίκησής του για ενέργεια. Εάν χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες, θα πρέπει να τις
ζητήσει από το συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής το
ταχύτερο δυνατόν. Αν το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο δεν
δεχθεί µια υπόθεση, αυτό θα πρέπει να εµφανίζεται αυτόµατα
στη βάση δεδοµένων και να παρουσιάζονται οι λόγοι για την
απόρριψη. Το συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής θα
πρέπει να πληροφορήσει σχετικά τον αιτούντα, ο οποίος µπορεί
τότε να προωθήσει την υπόθεση µέσω πιο επίσηµων διαδικασιών.
2. Το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο θα πρέπει να αναλαµβάνει
την ευθύνη για την επίλυση του διασυνοριακού προβλήµατος.

Γ. Πληροφόρηση του αιτούντος
1. Το συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής θα πρέπει να
πληροφορεί εκ των προτέρων τους αιτούντες σχετικά µε τις
διαδικασίες και τις προθεσµίες. Εδώ θα πρέπει να περιλαµβάνονται πληροφορίες ότι είναι ενδεχοµένως διαθέσιµα πιο επίσηµα
µέσα προσφυγής σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει να
τονίζεται ότι υπό την εθνική νοµοθεσία πρέπει ίσως να
τηρηθούν ορισµένες προθεσµίες για να διαφυλαχθούν τα νόµιµα
δικαιώµατα και ότι το SOLVIT δεν επηρεάζει τις προθεσµίες
αυτές.
2. Οι αιτούντες θα πρέπει επίσης να πληροφορούνται ότι δεν είναι
υποχρεωµένοι να δεχθούν τις προτεινόµενες λύσεις. Εν τούτοις,
οι προτεινόµενες λύσεις δεν µπορούν να αµφισβητηθούν στο
πλαίσιο του SOLVIT. Αν ένα πρόβληµα δεν µπορεί να επιλυθεί
µέσω του SOLVIT, ή αν µια προτεινόµενη λύση θεωρείται
απαράδεκτη, ο αιτών εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να
κινήσει επίσηµες διαδικασίες, εάν επιθυµεί. Εάν κινηθούν επίσηµες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της φάσης επίλυσης του
προβλήµατος, αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη διαγραφή του
προβλήµατος από το SOLVIT.

∆. Πρόσβαση στη βάση δεδοµένων SOLVIT
1. Το συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής και το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο θα πρέπει να είναι σε θέση να
καταχωρίσουν πληροφορίες στη βάση δεδοµένων SOLVIT και
να κλείσουν την υπόθεση.
2. Τα άλλα συντονιστικά κέντρα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση
µόνο για ανάγνωση σ’ αυτές τις πληροφορίες, που θα γίνεται
ανωνύµως. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση µόνο για
ανάγνωση της υπόθεσής τους.

Ε. Προθεσµίες
1. Μόλις το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο επιβεβαιώσει την
αποδοχή µιας υπόθεσης, η βάση δεδοµένων θα πρέπει να αναφέρει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία το πρόβληµα θα πρέπει να
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έχει επιλυθεί. Η προθεσµία για την επίλυση προβληµάτων θα
πρέπει να είναι δέκα εβδοµάδες.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το συντονιστικό κέντρο της χώρας
καταγωγής και το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο µπορούν να
συµφωνήσουν για παράταση της προθεσµίας µέχρι τέσσερις
εβδοµάδες, εάν θεωρούν πιθανό ότι θα βρεθεί µια λύση σ’ αυτήν
την περίοδο.
ΣΤ. Ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνία
1. Το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο θα πρέπει να καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της υπόθεσης σε
στενή συνεργασία µε άλλα τµήµατα της διοίκησής του.
2. Θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν µεγαλύτερη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και άλλων γρήγορων µέσων επικοινωνίας.
3. Το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο θα πρέπει να ενηµερώνει το
συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής σχετικά µε την
πρόοδο. Θα πρέπει να ενηµερώνει τις πληροφορίες στη βάση
δεδοµένων όποτε σηµειώνονται αλλαγές ή τουλάχιστον µία
φορά τον µήνα.
4. Το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο και το συντονιστικό κέντρο
της χώρας καταγωγής θα πρέπει να συµφωνούν µεταξύ τους
ποια γλώσσα θα χρησιµοποιούν για τη µεταξύ τους επικοινωνία,
έχοντας υπόψη το στόχο της επίλυσης προβληµάτων µέσω
άτυπων επαφών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά, προς το συµφέρον του αιτούντος.
5. Το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο
για την παροχή των µεταφράσεων των εγγράφων που υποβάλλει
ο αιτών, όταν είναι απαραίτητο.
Ζ. Έκβαση µιας υπόθεσης
1. Όλες οι προτεινόµενες λύσεις θα πρέπει να είναι απολύτως
σύµφωνες µε την κοινοτική νοµοθεσία. Η Επιτροπή διατηρεί το
δικαίωµα να κινήσει τη σχετική διαδικασία κατά των κρατών
µελών όποτε κρίνει ότι δεν συµβαίνει αυτό.
2. Όταν βρεθεί εµπρόθεσµα µια λύση σε ένα διασυνοριακό
πρόβληµα, το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο και το συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής θα πρέπει να επιβεβαιώνουν
τη συµφωνία τους ότι το πρόβληµα λύθηκε και να καταχωρίζουν αυτό το γεγονός στη βάση δεδοµένων. Το επικεφαλής
συντονιστικό κέντρο θα πρέπει να πληροφορεί το συντονιστικό
κέντρο της χώρας καταγωγής σχετικά µε το πώς µπορεί ο αιτών
να επωφεληθεί από τη λύση αυτή.
3. Αν το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο συµπεράνει ότι το οικείο
κράτος µέλος έχει συµµορφωθεί µε τη νοµοθεσία για την εσωτερική αγορά και ότι η υπόθεση είναι αβάσιµη, θα πρέπει να το
καταχωρίσει στη βάση δεδοµένων. Το συντονιστικό κέντρο της
χώρας καταγωγής θα πρέπει να πληροφορήσει τον αιτούντα
σχετικά µε τους λόγους. Ο αιτών µπορεί, αν επιθυµεί, να προωθήσει την υπόθεση µέσω πιο επίσηµων διαδικασιών.
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Η. Εµπιστευτικότητα
1. Το συντονιστικό κέντρο της χώρας καταγωγής θα πρέπει κανονικά να αποκαλύπτει την ταυτότητα του αιτούντος στο επικεφαλής συντονιστικό κέντρο για να διευκολύνεται η επίλυση
προβληµάτων. Ο αιτών θα πρέπει να πληροφορείται σχετικά
κατά την έναρξη της διαδικασίας και να του προσφέρεται η
ευκαιρία να προβάλλει αντιρρήσεις, οπότε η ταυτότητα του
αιτούντος δεν πρέπει να αποκαλυφθεί.
2. Οι πληροφορίες που παρέχει ο αιτών θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από το επικεφαλής συντονιστικό κέντρο µόνο για την
επίλυση της υπόθεσης.
3. Θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για τη διαφύλαξη δεδοµένων που είναι ευαίσθητα για εµπορικούς λόγους ή
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγµή και ιδιαίτερα κατά τη διαβίβαση δεδοµένων στο πλαίσιο του δικτύου.

15.12.2001

III. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ

Η παρούσα σύσταση εφαρµόζεται από την 1η Ιουνίου 2002.
Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 7 ∆εκεµβρίου 2001.

Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης ∆εκεµβρίου 2001
σχετικά µε τη συνεισφορά της Κοινότητας στη χρηµατοδότηση ενός προγράµµατος καταπολέµησης
οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα για
το έτος 2001
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4267]
(Το κείµενο στη γαλλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2001/894/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας µπορεί να
καλύψει µέχρι 60 % των επιλέξιµων δαπανών, χωρίς όµως η
χρηµατοδοτική αυτή συµµετοχή να καλύπτει την προστασία
της µπανάνας.

(6)

Oι ενέργειες για την προστασία των φυτών στα υπερπόντια
γαλλικά διαµερίσµατα, οι οποίες προβλέπονται στα ενιαία
έγγραφα προγραµµατισµού για την περίοδο 2000 έως
2006 κατ’ εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1257/
1999 (4) και 1260/1999 (5), δεν µπορούν να είναι ίδιες µε
αυτές που περιέχονται στο παρόν πρόγραµµα.

(7)

Οι ενέργειες που προβλέπονται στο πρόγραµµα-πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη δεν µπορούν να είναι ίδιες µε αυτές που περιέχονται στο παρόν πρόγραµµα.

(8)

Τα τεχνικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τη Γαλλία επέτρεψαν στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή να πραγµατοποιήσει µια ακριβή και συνολική ανάλυση της κατάστασης.

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1452/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Υπερπόντιων Γαλλικών ∆ιαµερισµάτων (1), και
για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ.
3763/91 (Poseidon), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,
τα προγράµµατα που υπέβαλε η Γαλλία για την καταπολέµηση των
επιβλαβών οργανισµών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα
γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Με την απόφαση 93/522/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 30ής
Σεπτεµβρίου 1993, περί καθορισµού µέτρων επιλέξιµων για
κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των προγραµµάτων
καταπολέµησης των οργανισµών που είναι επιβλαβείς για τα
φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα και στις νήσους Αζόρες και Μαδέρα (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/633/ΕΚ της
Επιτροπής (3), ορίζονται τα µέτρα που είναι επιλέξιµα για
κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των προγραµµάτων
καταπολέµησης των οργανισµών που είναι επιβλαβείς για τα
φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα και στις νήσους Αζόρες και Μαδέρα.
Οι συγκεκριµένες συνθήκες καλλιέργειας στα υπερπόντια
γαλλικά διαµερίσµατα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει
να ληφθούν µέτρα, ή να ενισχυθούν τα ήδη ληφθέντα, στον
τοµέα της φυτικής παραγωγής, και ιδίως σε ό,τι αφορά τον
φυτοϋγειονοµικό τοµέα στα εν λόγω διαµερίσµατα.
Το κόστος των µέτρων που πρέπει να ληφθούν ή να ενισχυθούν στον τοµέα της φυτοϋγειονοµικής προστασίας είναι
ιδιαίτερα υψηλό.
Το πρόγραµµα των µέτρων αυτών έχει υποβληθεί στην Επιτροπή από τις αρµόδιες γαλλικές αρχές· ότι στο πρόγραµµα
αυτό διευκρινίζονται ιδίως οι προς επίτευξη στόχοι, οι προς
υλοποίηση ενέργειες, η διάρκεια καθώς και το κόστος τους,
προκειµένου η Κοινότητα να συµµετάσχει ενδεχοµένως στη
χρηµατοδότησή τους.

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.
(2) ΕΕ L 251 της 8.10.1993, σ. 35.
(3) ΕΕ L 283 της 5.11.1996, σ. 58.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας στο επίσηµο
πρόγραµµα καταπολέµησης των επιβλαβών για τα φυτά και τα
φυτικά προϊόντα οργανισµών στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα, το οποίο υποβλήθηκε από τη Γαλλία για το έτος 2001.
Άρθρο 2
Το επίσηµο πρόγραµµα περιλαµβάνει τρία υποπρογράµµατα:
1. υποπρόγραµµα το οποίο έχει εκπονηθεί για τη Γουαδελούπη και
αφορά τις ακόλουθες τρεις ενέργειες:
— φυτοϋγειονοµικó κέντρο της Γουαδελούπης που πραγµατοποιεί δοκιµές, µελέτες και έρευνα·
— καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών στις βασικές καλλιέργειες·
— σχέδιο παρακολούθησης για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων
στα οπωροκηπευτικά·
(4) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
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2. υποπρόγραµµα το οποίο έχει εκπονηθεί για τη Γουιάνα και
αφορά τις ακόλουθες δύο ενέργειες:
— διάγνωση των φυτοϋγειονοµικών κινδύνων και καλές γεωπονικές µέθοδοι·
— βιολογικός έλεγχος και περιβάλλον·

δεσµευθεί µεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης ∆εκεµβρίου 2001. Η
προθεσµία για το κλείσιµο των πληρωµών σχετικά µε τις εν λόγω
ενέργειες λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου 2002 µε κίνδυνο απώλειας
του δικαιώµατος κοινοτικής χρηµατοδότησης σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης.

3. υποπρόγραµµα το οποίο έχει εκπονηθεί για τη Μαρτινίκα και
αφορά τις ακόλουθες τρεις ενέργειες:
— αξιολόγηση των µεθόδων φυτοπροστασίας και διάγνωση·
— παρακολούθηση της φυτοϋγειονοµικής κατάστασης, ιδίως
όσον αφορά το Anthurium·
— ανάπτυξη ολοκληρωµένης καταπολέµησης των επιβλαβών
οργανισµών.

Στην περίπτωση κατά την οποία θα εθεωρείτο αναγκαία παράταση
της προθεσµίας πληρωµής, η αρµόδια αρχή θα πρέπει να υποβάλει
το αίτηµα αυτό πριν από τον καθορισµό της ηµεροµηνίας λήξης,
παρουσιάζοντας τα σχετικά αναγκαία δικαιολογητικά.
Άρθρο 6
Οι διατάξεις για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος, οι διατάξεις σχετικά µε την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τη Γαλλία στην Επιτροπή
παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ.

Άρθρο 3
Η κοινοτική συµµετοχή στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος
που υπέβαλε η Γαλλία για το 2001 ανέρχεται σε 60 % για τις
δαπάνες που αφορούν επιλέξιµα µέτρα, όπως ορίζονται στην απόφαση 93/522/ΕΟΚ, µε ανώτατο όριο 200 000 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).

Άρθρο 7
Οι ενδεχόµενες δηµόσιες συµβάσεις για τις επενδύσεις που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης, υπόκεινται στις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

Ο προγραµµατισµός και το σχέδιο χρηµατοδότησης των δαπανών
αναφέρονται στο παράρτηµα I της εν λόγω απόφασης.

Άρθρο 8

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.

Στη Γαλλία καταβάλλεται προκαταβολή 100 000 ευρώ.

Βρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 2001.

Άρθρο 5
Η κοινοτική ενίσχυση αφορά τις δαπάνες επιλέξιµων µέτρων που
συνδέονται µε τις ενέργειες που καλύπτονται από το παρόν πρόγραµµα, για το οποίο θα προβλεφθούν, στη Γαλλία, διατάξεις για
τις οποίες τα αναγκαία χρηµατοδοτικά µέσα πρέπει να έχουν

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001
(σε ευρώ)
Επιλέξιµες δαπάνες για το 2001
ΕΚ

Εθνικές

Σύνολο

Γουαδελούπη

68 400

45 600

114 000

Γουιάνα

53 351

35 568

88 919

Μαρτινίκα

78 249

52 165

130 414

200 000

133 333

333 333

Σύνολο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
I. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεργαστεί ουσιαστικά µε τις αρµόδιες αρχές για την εκτέλεση του προγράµµατος. Σύµφωνα
µε το πρόγραµµα αυτό, οι εν λόγω αρχές είναι εκείνες που αναφέρονται κατωτέρω.
Ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωµές
2. Η Γαλλία εγγυάται ότι, για τις ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, όλοι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς που εµπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση του προγράµµατος, τηρούν κατάλληλα λογιστικά στοιχεία για
όλες τις σχετικές πράξεις, γεγονός που θα διευκολύνει την επαλήθευση των δαπανών εκ µέρους της Κοινότητας και των
αρµόδιων ελεγκτικών εθνικών αρχών.
3. Η αρχική δηµοσιονοµική ανάληψη υποχρεώσεων βασίζεται σε ένα ενδεικτικό χρηµατοδοτικό σχέδιο και καλύπτει ένα
έτος.
4. Η ανάληψη υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν η απόφαση για έκριση της χρηµατοδοτικής συνδροµής εγκριθεί από την
Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 2000/29/EΚ (1) του Συµβουλίου.
5. Μετά την ανάληψη υποχρεώσεων, καταβάλλεται αρχική προκαταβολή 100 000 ευρώ.
6. To υπόλοιπο της ανάληψης υποχρεώσεων των 100 000 ευρώ καταβάλλεται αφού υποβληθεί στην Επιτροπή και αφού
εγκριθεί από αυτήν τελική έκθεση δραστηριοτήτων καθώς και αναλυτική καταγραφή των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν.
Αρχές αρµόδιες για την εφαρµογή του προγράµµατος:
— Για την κεντρική διοίκηση:
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Sous Direction de la Protection des Végétaux
251, rue de Vaugirard
P-75732 Paris Cedex 15
— Για τις τοπικές αρχές:
Γουαδελούπη:
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Direction de l’Agriculture et de la Forêt
Jardin Botanique
P-97109 Basse-Terre Cedex
Μαρτινίκα:
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Direction de l’Agriculture et de la Forêt
Jardin Desclieux
B.P. 642
P-97262 Fort-de-France Cedex
Γουιάνα:
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Direction de l’Agriculture et de la Forêt
Cité Rebard
Route de Baduel
B.P. 746
P-97305 Cayenne Cedex
7. Οι πραγµατικές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν, υποβάλλονται στην Επιτροπή κατανεµηµένες ανά τύπο ενέργειας ή
υποπρόγραµµα, έτσι ώστε να φαίνεται η σχέση ανάµεσα στο ενδεικτικό χρηµατοδοτικό σχέδιο και τις όντως πραγµατοποιηθείσες δαπάνες. Αν η Γαλλία διαθέτει κατάλληλο µηχανογραφηµένο λογιστικό σύστηµα, αυτό γίνεται δεκτό.
8. Όλες οι πληρωµές της ενίσχυσης που χορηγείται από την Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης καταβάλλονται στην υποδεικνυόµενη από την Γαλλία αρχή, η οποία και έχει την ευθύνη απόδοσης στην Κοινότητα κάθε
πλεονασµατικού ποσού.
(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
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9. Όλες οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωµές πραγµατοποιούνται σε ευρώ.
Tα χρηµατοδοτικά σχέδια των κοινοτικών πλαισίων στήριξης και τα ποσά της κοινοτικής συνδροµής εκφράζονται σε
ευρώ. Τα ποσά καταβάλλονται στον λογαριασµό:
Ministère du Budget
Direction de la Comptabilité Publique
Agence Comptable Centrale du Trésor
139, rue de Bercy
P-75572 Paris Cedex 12
No E 478 98 Divers
∆ηµοσιονοµικός έλεγχος
10. Η Επιτροπή ή το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχων. Η
Γαλλία και η Επιτροπή ανταλλάσσουν αµοιβαίως και χωρίς καθυστέρηση κάθε πρόσφορη πληροφορία σχετικά µε τα
αποτελέσµατα των εν λόγω ελέγχων.
11. Επί τρία έτη µετά την καταβολή της τελευταίας πληρωµής, η αρµόδια για την εφαρµογή του προγράµµατος αρχή τηρεί
στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τις δαπάνες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν για την
ενέργεια.
12. Κατά την υποβολή των αιτήσεων πληρωµής, η Γαλλία θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις επίσηµες εκθέσεις που
αφορούν τον έλεγχο της συγκεκριµένης µορφής ενέργειας.
Μείωση, αναστολή και κατάργηση της συνδροµής
13. Η Γαλλία δηλώνει ότι η κοινοτική χρηµατοδότηση χρησιµοποιείται για τους προβλεπόµενους σκοπούς. Εάν η υλοποίηση
µιας ενέργειας ή ενός µέτρου δεν φαίνεται να δικαιολογεί παρά µέρος µόνο της χρηµατοδοτικής συνδροµής που
χορηγήθηκε σε αυτά, η Επιτροπή ανακτά αµέσως το οφειλόµενο ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς, η Επιτροπή προβαίνει σε
κατάλληλη εξέταση της περίπτωσης στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, ζητώντας κυρίως από τη Γαλλία ή από τις αρχές
που αυτή έχει ορίσει για την υλοποίηση της ενέργειας, να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός διµήνου.
14. Μετά την εξέταση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να µειώσει ή να αναστείλει τη συνδροµή για τη συγκεκριµένη ενέργεια ή
µέτρο εάν κατά την εξέταση επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει κάποια παρατυπία, κυρίως δε κάποια σηµαντική τροποποίηση, η
οποία επηρεάζει τη φύση και τους όρους υλοποίησης της ενέργειας ή του µέτρου, για την οποία δεν είχε ζητηθεί η
έγκριση της Επιτροπής.
Απαίτηση ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων
15. Κάθε ποσό, το οποίο δίνει δικαίωµα απαίτησης ανάκτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, πρέπει να αποδίδεται στην
Κοινότητα από την αρµόδια αρχή η οποία ορίζεται στο σηµείο 8. Τα ποσά που δεν αποδίδονται, ενδέχεται να
προσαυξάνονται µε τόκους υπερηµερίας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, η αρχή που ορίζεται στο σηµείο 8 δεν αποδώσει
στην Κοινότητα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα ποσά αποδίδονται στην Επιτροπή από τη Γαλλία.
Πρόληψη και εντοπισµός παρατυπιών
16. Οι εταίροι συµµορφώνονται προς ένα κώδικα συµπεριφοράς που καταρτίζεται από την Γαλλία προκειµένου να εξασφαλιστεί ο εντοπισµός κάθε παρατυπίας. Η Γαλλία µεριµνά κυρίως:
— για την ανάληψη κατάλληλης δράσης,
— για ενδεχόµενη ανάκτηση κάθε αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εφόσον διαπιστωθεί παρατυπία,
— για την ανάληψη δράσης ώστε να προλαµβάνονται οι παρατυπίες.
Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Β.Ι. Επιτροπή παρακολούθησης
1. Συγκρότηση
Ανεξάρτητα από τη χρηµατοδότηση της παρούσας ενέργειας, συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος από τη Γαλλία και την Επιτροπή· έργο της εν λόγω επιτροπής παρακολούθησης είναι να συντάσσει τακτικό
απολογισµό σχετικά µε την εκτέλεση του προγράµµατος και να προτείνει ενδεχοµένως τη λήψη αποφάσεων για τις
αναγκαίες προσαρµογές.
2. Η επιτροπή παρακολούθησης καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της το αργότερο ένα µήνα µετά την ανακοίνωση της
παρούσας απόφασης στη Γαλλία.
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3. Αρµοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης
Η επιτροπή παρακολούθησης:
— έχει τη γενική ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του προγράµµατος ώστε να επιτυγχάνονται οι καθορισµένοι στόχοι. Η
επιτροπή ασκεί τις αρµοδιότητές της στο πλαίσιο των µέτρων του προγράµµατος και εντός των ορίων της
παρεχόµενης κοινοτικής ενίσχυσης. Η επιτροπή µεριµνά ιδιαιτέρως για την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων,
καθώς και των κριτηρίων µε βάση τα οποία επιλέγονται για χρηµατοδότηση οι ενέργειες και τα έργα,
— µε βάση σχετικές πληροφορίες εκφράζει άποψη σε ό,τι αφορά την επιλογή των έργων που έχουν ήδη εγκριθεί και
πραγµατοποιηθεί, όσον αφορά την εφαρµογή των κριτηρίων επιλογής των καθορισµένων στο πρόγραµµα,
— προτείνει κάθε µέτρο που είναι αναγκαίο για την επιτάχυνση της εκτέλεσης του προγράµµατος σε περίπτωση που,
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που παρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από τους δείκτες παρακολούθησης και
από τις ενδιάµεσες αξιολογήσεις, προκύψουν καθυστερήσεις,
— µπορεί να προβαίνει, κατόπιν συµφωνίας µε τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της Επιτροπής, σε αναπροσαρµογές
των σχεδίων χρηµατοδότησης µέχρι ποσοστού 15 % της κοινοτικής συµµετοχής για ένα υποπρόγραµµα ή ένα µέτρο
και για ολόκληρη την περίοδο, ή 20 % για το οικονοµικό έτος, υπό τον όρο ότι δεν σηµειώνεται υπέρβαση του
συνολικού ποσού που προβλέπεται στο πρόγραµµα. Ταυτοχρόνως πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να µην
σηµειώνεται αποµάκρυνση από τους βασικούς στόχους του προγράµµατος,
— γνωµοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά µε τις προτεινόµενες αναπροσαρµογές,
— εκδίδει γνώµη σχετικά µε τα έργα τεχνικής βοήθειας που προβλέπονται στο πρόγραµµα,
— γνωµοδοτεί επί του σχεδίου τελικής έκθεσης,
— υποβάλλει κατά τακτά διαστήµατα, και τουλάχιστον δύο φορές κατά την υπό εξέταση περίοδο, έκθεση στη µόνιµη
φυτοϋγειονοµική επιτροπή σχετικά µε την πορεία των εργασιών και των δαπανών.
Β.ΙΙ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του (συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση)
1. Ο εθνικός οργανισµός που είναι αρµόδιος για την υλοποίηση του προγράµµατος αναλαµβάνει τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτού.
2. Ως συνεχής παρακολούθηση νοείται ένα σύστηµα πληροφόρησης σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος.
Η συνεχής παρακολούθηση αφορά τα µέτρα που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράµµατος. Για τη συνεχή αυτή
παρακολούθηση γίνεται χρήση των δηµοσιονοµικών και φυσικών δεικτών οι οποίοι είναι διαρθρωµένοι έτσι ώστε να
επιτρέπουν την αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο οι προοριζόµενες για κάθε µέτρο δαπάνες αντιστοιχούν σε
προκαθορισµένους φυσικούς δείκτες που δείχνουν το βαθµό υλοποίησης του µέτρου.
3. Η συνεχής αξιολόγηση ενός προγράµµατος εµπεριέχει ανάλυση των ποσοτικών αποτελεσµάτων υλοποίησης µε βάση
κριτήρια επιχειρησιακά, νοµικά και διαδικαστικά. Στόχος της είναι η εξασφάλιση της συµµόρφωσης των µέτρων µε τους
στόχους του προγράµµατος.
Έκθεση εκτέλεσης και εµπεριστατωµένη εξέταση του προγράµµατος
4. Το αργότερο ένα µήνα µετά την έγκριση του προγράµµατος, η Γαλλία γνωστοποιεί στην Επιτροπή το όνοµα της αρχής
που είναι αρµόδια για την εκπόνηση και υποβολή της τελικής έκθεσης εκτέλεσης.
Η τελική έκθεση περιέχει ακριβή απολογισµό για το σύνολο του συγκεκριµένου προγράµµατος (επίπεδο υλοποίησης
υλικών και ποσοτικών στόχων και επιτευχθείσα πρόοδος), το οποίο περιλαµβάνει απολογισµό και αξιολόγηση των
άµεσων οικονοµικών-φυτοϋγειονοµικών επιπτώσεων, βάσει κατάλληλων δεικτών.
Η τελική έκθεση σχετικά µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα υποβληθεί στην Επιτροπή από την αρµόδια αρχή το
αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου 2002 και στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή το συντοµότερο δυνατό µετά την
ανωτέρω ηµεροµηνία.
5. Από κοινού µε τη Γαλλία, η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει στις υπηρεσίες ανεξάρτητου αξιολογητή. Ο τελευταίος
µπορεί, µε βάση τη συνεχή παρακολούθηση, να προβεί στη συνεχή αξιολόγηση που αναφέρεται στο σηµείο 3 ανωτέρω.
Μπορεί κυρίως να υποβάλει προτάσεις αναπροσαρµογής των υποπρογραµµάτων ή/και των µέτρων, προτάσεις τροποποίησης των κριτηρίων επιλογής των έργων κ.λπ., λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης. Με βάση την παρακολούθηση της διαχείρισης, γνωµοδοτεί σχετικά µε τα διοικητικά µέτρα που πρέπει
να ληφθούν.
Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, ο φορέας που έχει ορισθεί ως αρµόδιος για την υλοποίηση αυτής της µορφής
παρέµβασης, µεριµνά ώστε να δοθεί επαρκής δηµοσιότητα σχετικά µε αυτήν.
Ο φορέας αυτός οφείλει κυρίως να αποβλέπει:
— σε ενηµέρωση των δυνάµει δικαιούχων και των επαγγελµατικών οργανώσεων ως προς τις παρεχόµενες από την ενέργεια
δυνατότητες,
— σε ενηµέρωση της κοινής γνώµης ως προς τον ρόλο της Κοινότητας σε σχέση µε τη συγκεκριµένη ενέργεια.

L 331/87

L 331/88

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Η Γαλλία και ο αρµόδιος φορέας διαβουλεύονται µε την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες σχετικές πρωτοβουλίες,
προσφεύγοντας ενδεχοµένως στον µηχανισµό της επιτροπής παρακολούθησης. Γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή τα
λαµβανόµενα µέτρα ενηµέρωσης και δηµοσιότητας είτε µε τη µορφή τελικής έκθεσης είτε µέσω της επιτροπής παρακολούθησης.
Σε ό,τι αφορά το απόρρητο των πληροφοριών, τηρούνται οι ισχύουσες σχετικές εθνικές νοµικές διατάξεις.
II. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Οι κοινοτικές πολιτικές πρέπει να τηρούνται στον εν λόγω τοµέα.
Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων περί συντονισµού και τήρησης των κοινοτικών πολιτικών.
Στο θέµα αυτό, η Γαλλία πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες.
1. Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
Το ερωτηµατολόγιο για τις «δηµόσιες συµβάσεις» (1) πρέπει να συµπληρώνεται σε ό,τι αφορά:
— τις δηµόσιες συµβάσεις που υπερβαίνουν τα όρια τα οριζόµενα στις οδηγίες που αφορούν «προµήθειες» και «έργα», των
οποίων η ανάθεση γίνεται από τις αρµόδιες αρχές στο πλαίσιο των εν λόγω οδηγιών, εφόσον οι συµβάσεις δεν εµπίπτουν
στις περιπτώσεις των προβλεπόµενων απαλλαγών,
— τις δηµόσιες συµβάσεις που υπολείπονται των ορίων, εφόσον αυτές αποτελούν µέρος ενός έργου ή οµοιογενών
προµηθειών αξίας που υπερβαίνει το όριο. Ως «έργο» πρέπει να νοείται ένα σύνολο οικοδοµικών ή κατασκευαστικών
εργασιών µε σκοπό την εκπλήρωση οικονοµικής ή τεχνικής λειτουργίας.
Τα όρια είναι αυτά που ισχύουν την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της παρούσας απόφασης.
2. Προστασία του περιβάλλοντος
α) Γενικές πληροφορίες
— περιγραφή των κυριοτέρων προβληµάτων του περιβάλλοντος στη σχετική περιοχή, καθώς και, µεταξύ άλλων, περιγραφή των σηµαντικότερων προστατευόµενων ζωνών (ευαίσθητες ζώνες),
— συνολική περιγραφή των βασικών επιπτώσεων, θετικών και αρνητικών, που ενδέχεται να έχει το πρόγραµµα επί του
περιβάλλοντος εξαιτίας των προβλεπόµενων επενδύσεων,
— περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται προς αποφυγή, µείωση ή αντιστάθµιση ενδεχόµενων σηµαντικών αρνητικών
επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος,
— συγκέντρωση των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων των αρµόδιων για το περιβάλλον αρχών (Υπουργείο Περιβάλλοντος ή άλλος ισοδύναµος φορέας) και, εφόσον υπάρχουν, των διαβουλεύσεων µε το θιγόµενο κοινό.
β) Περιγραφή των προβλεπόµενων µέτρων
Αναφορικά µε τα µέτρα του προγράµµατος, τα οποία θα είχαν ενδεχοµένως σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις επί του
περιβάλλοντος:
— οι διαδικασίες που θα εφαρµοστούν για την αξιολόγηση µεµονωµένων έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
προγράµµατος,
— οι µηχανισµοί που προβλέπονται για την παρακολούθηση των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του προγράµµατος, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και για την αποφυγή, µείωση ή αντιστάθµιση
των αρνητικών επιπτώσεων.

(1) Ανακοίνωση C (88) 2510 της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη σχετικά µε τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων που αφορούν τις «δηµόσιες
συµβάσεις» στην περίπτωση σχεδίων και προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία και τα χρηµατοδοτικά µέσα (ΕΕ C
22 της 28.1.1989, σ. 3).
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης ∆εκεµβρίου 2001
όσον αφορά τη συνεισφορά της Κοινότητας στη χρηµατοδότηση προγράµµατος καταπολέµησης των
οργανισµών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στη Μαδέρα για το 2001
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4268]
(Το κείµενο στην πορτογαλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2001/895/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Οι δραστηριότητες οι οποίες προβλέπονται στο πρόγραµµα
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη δεν δύνανται να ταυτίζονται µε αυτές
που περιλαµβάνονται στο παρόν πρόγραµµα.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στο πρόγραµµα για το περιβάλλον, που ενέκρινε η περιφέρεια της νήσου Μαδέρα στο
πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1962/96 (5), δεν δύνανται να ταυτίζονται µε αυτά που
περιλαµβάνονται στο παρόν πρόγραµµα.

(8)

Τα τεχνικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Πορτογαλία επέτρεψαν στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή να
πραγµατοποιήσει µια ορθή και συνολική τεχνική ανάλυση
της κατάστασης.

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των Αζόρων και της Μαδέρας (1), και για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 (POSEIMA), και
ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 3,
τα προγράµµατα που υπέβαλε η Πορτογαλία για την καταπολέµηση των οργανισµών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα
φυτικά προϊόντα στη Μαδέρα,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με την απόφαση 93/522/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), της 30ης
Σεπτεµβρίου 1993, περί καθορισµού µέτρων επιλέξιµων για
κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των προγραµµάτων
καταπολέµησης των οργανισµών που είναι επιβλαβείς για τα
φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα και στις νήσους Αζόρες και στη Μαδέρα, όπως
τροποποιήθηκε από την απόφαση 96/633/ΕΚ (3), ορίζονται
τα µέτρα που είναι επιλέξιµα για κοινοτική χρηµατοδότηση
στο πλαίσιο των προγραµµάτων καταπολέµησης των οργανισµών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά
προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα και στις
νήσους Αζόρες και Μαδέρα.
Οι ειδικές συνθήκες της γεωργικής παραγωγής στη Μαδέρα
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να ληφθούν µέτρα, ή
να ενισχυθούν τα ήδη ληφθέντα, στον τοµέα της φυτικής
παραγωγής, και ιδίως σε ό,τι αφορά τον φυτοϋγειονοµικό
τοµέα στην εν λόγω περιφέρεια.

(3)

Το κόστος των προς λήψη ή ενίσχυση µέτρων στο φυτοϋγειονοµικό τοµέα είναι ιδιαίτερα υψηλό.

(4)

Το πρόγραµµα των µέτρων αυτών υποβλήθηκε στην Επιτροπή από τις αρµόδιες αρχές της Πορτογαλίας. Το πρόγραµµα αυτό προσδιορίζει κυρίως τους στόχους που πρέπει
να επιτευχθούν, τις ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, τη διάρκειά τους και το κόστος τους, προκειµένου η
Επιτροπή να συµβάλει ενδεχοµένως στη χρηµατοδότησή
τους.

(5)

Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας µπορεί να
καλύψει έως και το 75 % των επιλέξιµων δαπανών, χωρίς
όµως να καλύπτει την προστασία της µπανάνας.

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 26.
(2) ΕΕ L 251 της 8.10.1993, σ. 35.
(3) ΕΕ L 283 της 5.11.1996, σ. 58.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας στο επίσηµο
πρόγραµµα καταπολέµησης των οργανισµών που είναι επιβλαβείς
για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στη νήσο Μαδέρα, το οποίο
υποβλήθηκε για το έτος 2001 από τις αρµόδιες αρχές της Πορτογαλίας.
Άρθρο 2
Το επίσηµο πρόγραµµα περιλαµβάνει πρόγραµµα καταπολέµησης
της µύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata Wied).
Άρθρο 3
Η κοινοτική συµµετοχή στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος για
το 2001 που υποβλήθηκε από την Πορτογαλία ανέρχεται σε 75 %
των δαπανών σχετικά µε επιλέξιµα µέτρα, όπως ορίζονται µε την
απόφαση 93/522/ΕΟΚ, µε ανώτατο όριο 150 000 ευρώ (εκτός
ΦΠΑ).
Το σχέδιο χρηµατοδότησης του προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει τη δαπάνη και τη χρηµατοδότησή του, εµφαίνεται στο
παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης.
(4) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85.
(5) ΕΕ L 259 της 12.10.1996, σ. 7.
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Άρθρο 4

Άρθρο 6

Στην Πορτογαλία καταβάλλεται πρώτη δόση 75 000 ευρώ αµέσως
µετά την επίσηµη ανακοίνωση της παρούσας απόφασης.

Οι διατάξεις δηµοσιονοµικής εφαρµογής του προγράµµατος, οι
διατάξεις σχετικά µε την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών και οι
πληροφορίες που δίδονται από την Πορτογαλία, περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα ΙΙ.

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Η κοινοτική ενίσχυση αφορά τα επιλέξιµα µέτρα που συνδέονται µε
τις ενέργειες που καλύπτονται από το πρόγραµµα που καταρτίστηκε στην Πορτογαλία µε διατάξεις για τις οποίες έχουν
δεσµευθεί τα αναγκαία χρηµατοδοτικά µέσα µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2001 και της 31ης ∆εκεµβρίου 2001. Η τελική προθεσµία
για τις πληρωµές που συνδέονται µε τις ενέργειες αυτές είναι στις
31 Μαρτίου 2002, και η µη τήρηση χωρίς αιτιολόγηση της προθεσµίας αυτής έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια του δικαιώµατος για
κοινοτική χρηµατοδότηση.

Ενδεχόµενοι διαγωνισµοί δηµοσίων συµβάσεων για τις επενδύσεις
οι οποίες αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης, πρέπει
να διεξάγονται µέσα στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου.
Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 2001.

Σε περίπτωση που ζητείται παράταση της τελικής ηµεροµηνίας για
την πληρωµή, εάν χρειάζεται, οι αρµόδιες επίσηµες αρχές πρέπει να
υποβάλουν σχετικό αίτηµα προ της τελικής ηµεροµηνίας και να
αιτιολογήσουν το αίτηµα αυτό.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001
(σε ευρώ)
Επιλέξιµες δαπάνες 2001

Ceratitis Capitata
Σύνολο

ΕΚ

Μαδέρα

Σύνολο

150 000

50 000

200 000

150 000

50 000

200 000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
I. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία µε τις αρµόδιες για την εφαρµογή του προγράµµατος
αρχές. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, οι αρχές αυτές εµφαίνονται παρακάτω.
Ανάληψη υποχρεώσεως και πληρωµές
2. Η Πορτογαλία αναλαµβάνει την υποχρέωση να εγγυηθεί ότι, για τις ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από την
Κοινότητα, όλοι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εµπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών
τηρούν κατάλληλα λογιστικά στοιχεία σε κωδικοποιηµένη µορφή για όλες τις σχετικές πράξεις, πράγµα που θα
διευκολύνει την επαλήθευση των δαπανών εκ µέρους της Κοινότητας και των αρµόδιων ελεγκτικών εθνικών αρχών.
3. Η αρχική δηµοσιονοµική ανάληψη υποχρέωσης βασίζεται σε ένα ενδεικτικό χρηµατοδοτικό σχέδιο και καλύπτει ένα
χρόνο.
4. Η ανάληψη υποχρέωσης λαµβάνει χώρα όταν η απόφαση περί έγκρισης της µορφής παρέµβασης εγκριθεί από τη µόνιµη
φυτοϋγειονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου (1).
5. Στην Πορτογαλία καταβάλλεται η πρώτη δόση 75 000 ευρώ αµέσως µετά την επίσηµη ανακοίνωση της παρούσας
απόφασης.
6. Το υπόλοιπο του ποσού, το οποίο ανέρχεται σε 75 000 ευρώ, καταβάλλεται εφόσον υποβληθεί στην Επιτροπή η τελική
έκθεση δραστηριότητας και λεπτοµερής αναφορά στη συνολική πραγµατοποιηθείσα δαπάνη και εφόσον εγκριθεί από την
Επιτροπή.
Αρχές αρµόδιες για την εφαρµογή του προγράµµατος
— Για την κεντρική διοίκηση:
Direcção-Geral de Protecção das Culturas
Quinta do Marqués
P-2780 Oeiras
— Για την τοπική αρχή:
Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais
Direcção Regional da Agricultura
Av. Arriaga, 21 A
Edificio Golden Gate, 4.ο piso
P-9000 Funchal
7. Οι πραγµατικές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν υποβάλλονται στην Επιτροπή κατανεµηµένες κατά τύπο ενέργειας ή
υποπρόγραµµα, κατά τρόπο ώστε να φαίνεται η σχέση ανάµεσα στο ενδεικτικό χρηµατοδοτικό σχέδιο και τις όντως
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες. Αν η Πορτογαλία διαθέτει κατάλληλο µηχανογραφηµένο λογιστικό σύστηµα, αυτό γίνεται
δεκτό.
8. Όλες οι πληρωµές της ενίσχυσης που χορηγείται από την Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης καταβάλλονται στην υποδεικνυόµενη από την Πορτογαλία αρχή, η οποία και έχει την ευθύνη απόδοσης στην Κοινότητα κάθε
πλεονασµατικού ποσού.
9. Όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης και οι πληρωµές πραγµατοποιούνται σε ευρώ.
Τα χρηµατοδοτικά σχέδια των κοινοτικών πλαισίων στήριξης και τα ποσά κοινοτικής παρέµβασης εκφράζονται σε ευρώ
και µε τιµή που καθορίζεται στην παρούσα απόφαση. Τα ποσά καταβάλλονται στο λογαριασµό:
Banco BP I
N.o de conta 0010 370 03221820001
Titular: Governo da Região Autónoma da Madeira
Endereço: Av. de Zarco
P-9000 Funchal
(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
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∆ηµοσιονοµικός έλεγχος
10. Η Επιτροπή ή το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχων. Η
Πορτογαλία και η Επιτροπή ανταλλάσσουν αµοιβαία και χωρίς καθυστέρηση κάθε πρόσφορη πληροφορία σχετικά µε τα
αποτελέσµατα των εν λόγω ελέγχων.
11. Επί τρία έτη µετά την καταβολή της τελευταίας πληρωµής, η αρµόδια για την εφαρµογή του προγράµµατος αρχή θέτει
στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τις δαπάνες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν για την
ενέργεια.
12. Κατά την υποβολή των αιτήσεων πληρωµής, η Πορτογαλία θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις επίσηµες εκθέσεις
που αφορούν τον έλεγχο της συγκεκριµένης µορφής ενέργειας.
Μείωση, αναστολή και κατάργηση της συνδροµής
13. Η Πορτογαλία και οι δικαιούχοι δηλώνουν ότι η κοινοτική χρηµατοδότηση χρησιµοποιείται για τους προβλεπόµενους
σκοπούς. Εάν η υλοποίηση µιας ενέργειας ή ενός µέτρου δεν δικαιολογεί παρά µέρος µόνο της χρηµατοδοτικής
συνδροµής που χορηγήθηκε προς τούτο, η Επιτροπή ανακτά αµέσως το οφειλόµενο ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς, η
Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της περίπτωσης στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, ζητώντας κυρίως από την
Πορτογαλία ή από τις αρχές που αυτό έχει ορίσει για την υλοποίηση της ενέργειας να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους
εντός διµήνου.
14. Μετά την εξέταση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να µειώσει το ποσό της συνδροµής ή να αναστείλει τη συνδροµή για τη
συγκεκριµένη ενέργεια ή µέτρο εάν κατά την εξέταση επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει κάποια παρατυπία, κυρίως δε κάποια
σηµαντική τροποποίηση η οποία να επηρεάζει τη φύση και τους όρους υλοποίησης της ενέργειας ή του µέτρου για τα
οποία δεν είχε ζητηθεί η έγκριση της Επιτροπής.
Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων
15. Κάθε ποσό το οποίο δικαιολογηµένα θα απαιτηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν πρέπει να αποδίδεται στην Κοινότητα
από την αρµόδια αρχή η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το σηµείο 8. Τα πoσά που δεν αποδίδονται ενδέχεται να
προσαυξάνονται µε τόκους υπερηµερίας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η αρχή αυτή δεν αποδώσει στην Κοινότητα τα
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα ποσά αποδίδονται στην Επιτροπή από την Πορτογαλία.
Πρόληψη και εντοπισµός παρατυπιών
16. Οι εταίροι συµµορφώνονται προς ένα κώδικα συµπεριφοράς που καταρτίζεται από την Πορτογαλία ώστε να εξασφαλιστεί ο εντοπισµός κάθε παρατυπίας. Η Πορτογαλία µεριµνά κυρίως:
— για την ανάληψη κατάλληλης δράσης,
— για ενδεχόµενη ανάκτηση κάθε ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος εφόσον διαπιστωθεί παρατυπία,
— για την ανάληψη δράσης ώστε να προλαµβάνονται οι παρατυπίες.
Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Β.Ι. Επιτροπή παρακολούθησης
1. Συγκρότηση
Ανεξαρτήτως της χρηµατοδότησης της εν λόγω δράσης, συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος
από την Πορτογαλία και την Επιτροπή· έργο της εν λόγω επιτροπής παρακολούθησης είναι να κάνει τακτικό απολογισµό
σχετικά µε την εκτέλεση του προγράµµατος και να προτείνει ενδεχοµένως τη λήψη αποφάσεων για τις αναγκαίες
προσαρµογές.
2. Η επιτροπή καθορίζει τον εσωτερικό της κανονισµό ένα µήνα το αργότερο µετά την κοινοποίηση της παρούσας
απόφασης στην Πορτογαλία.
3. Αρµοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης
Η επιτροπή παρακολούθησης:
— έχει τη γενική ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του προγράµµατος ώστε να επιτυγχάνονται οι καθορισµένοι στόχοι. Η
επιτροπή ασκεί τις αρµοδιότητές της στο πλαίσιο των µέτρων του προγράµµατος και εντός των ορίων της
παρεχόµενης κοινοτικής ενίσχυσης. Η επιτροπή µεριµνά ιδιαιτέρως για την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων,
καθώς και των κριτηρίων µε βάση τα οποία επιλέγονται για χρηµατοδότηση οι ενέργειες και τα έργα,
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— µε βάση σχετικές πληροφορίες, εκφράζει άποψη σε ό,τι αφορά την επιλογή των έργων που έχουν ήδη εγκριθεί και
πραγµατοποιηθεί, καθώς και σχετικά µε την εφαρµογή των κριτηρίων επιλογής των καθορισµένων στο πρόγραµµα,
— προτείνει κάθε µέτρο που είναι αναγκαίο για την ταχύτερη εκτέλεση του προγράµµατος σε περίπτωση καθυστέρησης
οφειλόµενης στα αποτελέσµατα που εκφράζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από τους δείκτες παρακολούθησης
και τις ενδιάµεσες αξιολογήσεις,
— µπορεί να προβαίνει, κατόπιν συµφωνίας µε τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της Επιτροπής, σε αναπροσαρµογές
των σχεδίων χρηµατοδότησης εντός του οριακού ποσοστού 15 % της κοινοτικής συµµετοχής για ένα υποπρόγραµµα
ή ένα µέτρο και για ολόκληρη την περίοδο ή 20 % για το οικονοµικό έτος, υπό τον όρο ότι δεν σηµειώνεται
υπέρβαση του συνολικού ποσού που προβλέπεται στο πρόγραµµα. Ταυτοχρόνως πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε
να µην σηµειώνεται αποµάκρυνση από τους βασικούς στόχους του προγράµµατος,
— γνωµοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά µε τις προτεινόµενες αναπροσαρµογές,
— εκδίδει γνώµη σχετικά µε τα έργα τεχνικής βοήθειας που προβλέπονται στο πρόγραµµα,
— γνωµοδοτεί σχετικά µε τα σχέδια της ετήσιας έκθεσης εκτέλεσης,
— υποβάλλει κατά τακτά διαστήµατα (δύο φορές τουλάχιστον για την υπό εξέταση περίοδο) έκθεση στη µόνιµη
φυτοϋγειονοµική επιτροπή σχετικά µε την πορεία των εργασιών και των δαπανών.
Β.ΙΙ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του (συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση)
1. Ο εθνικός οργανισµός ο αρµόδιος για την υλοποίηση του προγράµµατος αναλαµβάνει τη συνεχή παρακολούθηση και
αξιολόγηση αυτού.
2. Ως συνεχής παρακολούθηση νοείται ένα σύστηµα πληροφόρησης σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος.
Η συνεχής παρακολούθηση αφορά τα µέτρα που λαµβάνονται στα πλαίσια του προγράµµατος. Για τη συνεχή αυτή
παρακολούθηση γίνεται χρήση των δηµοσιονοµικών και υλικών δεικτών, οι οποίοι είναι έτσι διαρθρωµένοι ώστε να
επιτρέπουν αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο οι δαπάνες οι προοριζόµενες για κάθε µέτρο αντιστοιχούν σε
προκαθορισµένους υλικούς δείκτες που δείχνουν το βαθµό υλοποίησης του µέτρου.
3. Η συνεχής αξιολόγηση ενός επιχειρησιακού προγράµµατος εµπεριέχει ανάλυση των ποσοτικών αποτελεσµάτων υλοποίησης µε βάση κριτήρια επιχειρησιακά, νοµικά και διαδικαστικά. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των
µέτρων µε τους στόχους του προγράµµατος.
Έκθεση εκτέλεσης και εµπεριστατωµένη εξέταση του προγράµµατος
4. Το αργότερο ένα µήνα µετά την έγκριση του προγράµµατος, η Πορτογαλία γνωστοποιεί στην Επιτροπή το όνοµα της
αρχής της αρµόδιας για την εκπόνηση και υποβολή της τελικής έκθεσης.
Η τελική έκθεση περιέχει ακριβή απολογισµό του συνολικού προγράµµατος (βαθµό υλοποίησης των υλικών και
ποιοτικών δεικτών και της σηµειωθείσας προόδου). Καλό είναι να γίνεται και µια πρώτη αξιολόγηση των αµέσων
οικονοµικών επιπτώσεων του φυτοϋγειονοµικού τοµέα.
Η τελική έκθεση η σχετική µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα υποβληθεί στην Επιτροπή από την αρµόδια αρχή το
αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2002 και στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή το συντοµότερο δυνατό µετά την εν
λόγω ηµεροµηνία.
5. Από κοινού µε την Πορτογαλία, η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει στις υπηρεσίες ανεξάρτητου εκτιµητή. Ο τελευταίος
αυτός µπορεί, µε βάση τη συνεχή παρακολούθηση, να προβεί στη συνεχή αξιολόγηση σύµφωνα µε το ανωτέρω σηµείο 3.
Μπορεί κυρίως να υποβάλλει προτάσεις αναπροσαρµογής των υποπρογραµµάτων ή/και των µέτρων, προτάσεις τροποποίησης των κριτηρίων επιλογής των έργων κ.λπ., µε συνεκτίµηση των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης. Με βάση την παρακολούθηση της διαχείρισης, γνωµοδοτεί σχετικά µε τα διοικητικά µέτρα που πρέπει
να ληφθούν. Η Επιτροπή για να εγγυηθεί την αµεροληψία του εκτιµητή δεν θα καταβάλει το συνολικό κόστος της
πρόσληψής του.
Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, ο φορέας που έχει ορισθεί ως αρµόδιος για την υλοποίηση αυτής της µορφής
παρέµβασης µεριµνά ώστε να δοθεί κατάλληλη δηµοσιότητα σχετικά µε αυτήν.
Ο φορέας αυτός οφείλει κυρίως να αποβλέπει:
— σε ευαισθητοποίηση των εν δυνάµει δικαιούχων και των επαγγελµατικών οργανώσεων ως προς τις παρεχόµενες από την
ενέργεια δυνατότητες,
— σε ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης ως προς το ρόλο της Κοινότητας σε σχέση µε τη συγκεκριµένη ενέργεια.
Η Πορτογαλία και ο αρµόδιος φορέας διαβουλεύονται µε την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες σχετικά πρωτοβουλίες, προσφεύγοντας ενδεχοµένως στο µηχανισµό της επιτροπής παρακολούθησης και γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή
τα λαµβανόµενα µέτρα ενηµέρωσης και δηµοσιότητας, είτε µε τη µορφή τελικής έκθεσης είτε µέσω της επιτροπής παρακολούθησης.
Σε ό,τι αφορά το απόρρητο των πληροφοριών, τηρούνται οι ισχύουσες σχετικά εθνικές νοµικές διατάξεις.
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II. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Οι κοινοτικές πολιτικές πρέπει να τηρούνται στον εν λόγω τοµέα.
Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο των διατάξεων περί συντονισµού και τήρησης των κοινοτικών πολιτικών. Η Πορτογαλία
πρέπει να παρέχει σχετικά τις ακόλουθες πληροφορίες.
1. Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
Το ερωτηµατολόγιο για τις «δηµόσιες συµβάσεις» (1) πρέπει να συµπληρώνεται σε ό,τι αφορά:
— τις δηµόσιες συµβάσεις που υπερβαίνουν τα όρια τα οριζόµενα στις οδηγίες που αφορούν «προµήθειες» και «έργα» των
οποίων η ανάθεση γίνεται από τις αρµόδιες αρχές στο πλαίσιο των εν λόγω οδηγιών εφόσον οι συµβάσεις δεν εµπίπτουν
στις περιπτώσεις των προβλεπόµενων απαλλαγών,
— τις δηµόσιες συµβάσεις που υπολείπονται των ορίων εφόσον αυτές αποτελούν µέρος ενός έργου ή οµοιογενών προµηθειών
αξίας που υπερβαίνει το όριο. Ως «έργο» πρέπει να νοείται ένα σύνολο οικοδοµικών ή κατασκευαστικών εργασιών µε
σκοπό την εκπλήρωση οικονοµικής ή τεχνικής λειτουργίας.
Τα όρια είναι αυτά που ισχύουν την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της παρούσας απόφασης.
2. Προστασία του περιβάλλοντος
α) Γενικές πληροφορίες
— περιγραφή των κυριοτέρων προβληµάτων του περιβάλλοντος στην εκάστοτε περιοχή, καθώς και περιγραφή των
σηµαντικότερων προστατευόµενων ζωνών (ευαίσθητες ζώνες),
— συνολική περιγραφή των βασικών επιπτώσεων, θετικών και αρνητικών, που ενδέχεται να έχει το πρόγραµµα επί του
περιβάλλοντος ως εκ των προβλεπόµενων επενδύσεων,
— περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται προς αποτροπή, µείωση ή αντιστάθµιση ενδεχόµενων σηµαντικών αρνητικών
επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος,
— συγκέντρωση των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων των αρµόδιων για το περιβάλλον αρχών (Υπουργείο Περιβάλλοντος ή άλλος ισοδύναµος φορέας) και, εφόσον υπάρχουν, των διαβουλεύσεων µε το θιγόµενο κοινό.
β) Περιγραφή των προβλεπόµενων µέτρων
Αναφορικά µε τα µέτρα του προγράµµατος τα οποία θα είχαν ενδεχοµένως σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις επί του
περιβάλλοντος:
— οι διαδικασίες που θα εφαρµοστούν για την αξιολόγηση µεµονωµένων έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
προγράµµατος,
— οι µηχανισµοί που προβλέπονται για τον έλεγχο των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
του προγράµµατος, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και για την αποτροπή, µείωση ή αντιστάθµιση των
αρνητικών επιπτώσεων.

(1) Ανακοίνωση C(88) 2510 της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη σχετικά µε τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων που αφορούν τις «δηµόσιες
συµβάσεις» στην περίπτωση σχεδίων και προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία και τα χρηµατοδοτικά µέσα (ΕΕ C
22 της 28.1.1989, σ. 3).

15.12.2001

15.12.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 331/95

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης ∆εκεµβρίου 2001
περί καθορισµού ρυθµίσεων για τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές στο πολλαπλασιαστικό
υλικό και το υλικό φύτευσης οπωροφόρων φυτών βάσει της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4220]
(2001/896/ΕΚ)
θέµατος στη µόνιµη επιτροπή πολλαπλασιαστικού υλικού
και φυτών οπωροφόρων γενών και ειδών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου
1992, για την εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και υλικού
φύτευσης οπωροφόρων φυτών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/30/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(8)

Η µόνιµη επιτροπή πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτών
οπωροφόρων γενών και ειδών δεν έχει διατυπώσει γνώµη
εντός της προθεσµίας που έταξε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(1)

Η προαναφερόµενη οδηγία προβλέπει τις αναγκαίες ρυθµίσεις για τη διεξαγωγή κοινοτικών συγκριτικών εξετάσεων και
δοκιµών σε πολλαπλασιαστικό υλικό και υλικό φύτευσης.

1.
Κατά την περίοδο από το 2002 έως το 2006 θα πρέπει να
διεξαχθούν κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές σε πολλαπλασιαστικό υλικό και υλικό φύτευσης του είδους Prunus domestica.

(2)

Θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής αντιπροσωπευτικότητα
των δειγµάτων που περιλαµβάνονται στις εξετάσεις και δοκιµές, τουλάχιστον για ορισµένα επιλεγµένα φυτά.

2.
Η ανώτατη δαπάνη για τις εξετάσεις και δοκιµές κατά το έτος
2002 είναι εκείνη που αναγράφεται στο παράρτηµα.

(3)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συµµετέχουν στις κοινοτικές
συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές, εφόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό και το υλικό φύτευσης του είδους Prunus
domestica αναπαράγονται ή τίθενται σε εµπορία συνήθως
στο έδαφός τους, ώστε να είναι δυνατόν από τις εξετάσεις
και δοκιµές να εξαχθούν τα ορθά συµπεράσµατα.

(4)

Η Επιτροπή είναι αρµόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων
ρυθµίσεων ως προς τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και
δοκιµές.

(5)

Έχουν κανονιστεί οι τεχνικές ρυθµίσεις για τη διενέργεια των
εξετάσεων και δοκιµών στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής
πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτών οπωροφόρων γενών
και ειδών.

(6)

Οι κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές θα πρέπει
να διεξαχθούν από το έτος 2002 έως το 2006, σε πολλαπλασιαστικό υλικό και υλικό φύτευσης εσοδείας 2001, θα
πρέπει δε επίσης να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες για τις εν
λόγω εξετάσεις και δοκιµές.

(7)

Για τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές που
διαρκούν πάνω από ένα έτος, τα µέρη των εξετάσεων και
δοκιµών µετά το πρώτο έτος θα πρέπει, υπό τον όρο ότι
είναι διαθέσιµα τα αναγκαία κονδύλια, να επιτρέπονται από
την Επιτροπή χωρίς να γίνεται περαιτέρω παραποµπή του

(1) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10.
(2) ΕΕ L 8 της 14.1.1999, σ. 30.

3.
Όλα τα κράτη µέλη συµµετέχουν στις κοινοτικές συγκριτικές
εξετάσεις και δοκιµές, εφόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό και το
υλικό φύτευσης του είδους Prunus domestica αναπαράγονται ή
τίθενται σε εµπορία συνήθως στο έδαφός τους.
4.
Οι λεπτοµέρειες των εξετάσεων και δοκιµών παρατίθενται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 2
Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να συνεχιστούν, κατά την
περίοδο από το 2003 έως το 2006, οι εξετάσεις και δοκιµές που
παρατίθενται στο παράρτηµα. Η ανώτατη δαπάνη της συνεχιζόµενης βάσει της ανωτέρω παραγράφου εξέτασης ή δοκιµής δεν θα
υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 12 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆οκιµές προς διεξαγωγή επί του είδους Prunus domestica
Έτος

Αρµόδιος φορέας

Όροι προς αξιολόγηση

Αριθµός δειγµάτων

2002

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλέιας (έδαφος)

50

Φυτοϋγειονοµική
(εργαστήριο)

∆απάνη (ευρώ)

16 000

κατάσταση

2003

οµοίως

οµοίως

οµοίως

8 000 (*)

2004

οµοίως

οµοίως

οµοίως

10 900 (*)

2005

οµοίως

οµοίως

οµοίως

11 100 (*)

2006

οµοίως

οµοίως

οµοίως

29 100 (*)

Συνολική δαπάνη
(*) ∆απάνη κατ’ εκτίµηση.

75 100
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης ∆εκεµβρίου 2001
περί καθορισµού ρυθµίσεων για τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές σπόρων προς σπορά
και πολλαπλασιαστικού υλικού ορισµένων φυτών υπαγόµενων στις οδηγίες 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ, 66/403/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ, 70/458/ΕΟΚ και 92/33/ΕΟΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4222]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/897/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

ήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/29/ΕΚ (14), και ιδίως το
άρθρο 20 παράγραφος 4,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

την οδηγία 66/400/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/96/ΕΚ (2), και ιδίως το
άρθρο 20 παράγραφος 3,

(1)

Οι προαναφερόµενες οδηγίες προβλέπουν τις αναγκαίες
ρυθµίσεις για τη διεξαγωγή κοινοτικών συγκριτικών εξετάσεων και δοκιµών σε σπόρους προς σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό.

(2)

Θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής αντιπροσωπευτικότητα
των δειγµάτων που περιλαµβάνονται στις εξετάσεις και δοκιµές, τουλάχιστον για ορισµένα επιλεγµένα φυτά.

(3)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συµµετέχουν στις κοινοτικές
συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές, εφόσον οι σπόροι προς
σπορά των προαναφερόµενων φυτών αναπαράγονται ή τίθενται σε εµπορία συνήθως στο έδαφός τους, ώστε να είναι
δυνατόν από τις εξετάσεις και δοκιµές να εξαχθούν τα ορθά
συµπεράσµατα.

(4)

Η Επιτροπή είναι αρµόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων
ρυθµίσεων ως προς τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και
δοκιµές.

(5)

Έχουν κανονιστεί οι τεχνικές ρυθµίσεις για τη διενέργεια των
εξετάσεων και δοκιµών στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής
σπόρων προς σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και
δασικών φυτών προς φύτευση.

(6)

Οι ρυθµίσεις για τις εξετάσεις και δοκιµές καλύπτουν
επίσης, σε σχέση µε τους σπόρους γεωµήλων προς φύτευση,
µεταξύ άλλων, ορισµένους επιβλαβείς οργανισµούς οι
οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2000/
29/EΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί µέτρων
κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών
για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής
τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (15), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/33/EΚ (16).

(7)

Οι κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές θα πρέπει
να διενεργηθούν από το έτος 2002 έως το 2003, σε σπόρους προς σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό εσοδείας
2001, θα πρέπει δε επίσης να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες
για τις εν λόγω εξετάσεις και δοκιµές.

την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών
φυτών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/
64/ΕΚ (4), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,
την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων δηµητριακών προς σπορά (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/54/ΕΚ της Επιτροπής (6), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,
την οδηγία 66/403/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων γεωµήλων προς φύτευση (7), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/742/ΕΚ (8), και
ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 4,
την οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης Απριλίου
1968, περί εµπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (10),
και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,
την οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου
1969, περί εµπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και
κλωστικών φυτών (11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/96/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 3,
την οδηγία 70/458/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου
1970, περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (12), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/96/ΕΚ, και ιδίως το
άρθρο 39 παράγραφος 3,
την οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Αυγούστου
1992, για την εµπορία φυτωρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού
κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (13), όπως τροποποι(1) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66.
(2) ΕΕ L 25 της 1.2.1999, σ. 27.
(3) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66.
(4) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 60.
(5) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2039/66.
(6) ΕΕ L 142 της 5.6.1999, σ. 30.
(7) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66.
(8) ΕΕ L 297 της 18.11.1999, σ. 39.
(9) ΕΕ L 93 της 17.4.1968, σ. 15.
(10) ΕΕ C 241 της 29.8.1994, σ. 155.
(11) ΕΕ L 169 της 10.7.1969, σ. 3.
(12) ΕΕ L 225 της 12.10.1970, σ. 7.
(13) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 1.

(14) ΕΕ L 8 της 14.1.1999, σ. 29.
(15) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
(16) ΕΕ L 127 της 9.5.2001, σ. 42.
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Για τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές που
διαρκούν πάνω από ένα έτος, τα µέρη των εξετάσεων και
δοκιµών µετά το πρώτο έτος θα πρέπει, υπό τον όρο ότι
είναι διαθέσιµα τα αναγκαία κονδύλια, να επιτρέπονται από
την Επιτροπή χωρίς να γίνεται περαιτέρω παραποµπή του
θέµατος στη µόνιµη επιτροπή σπόρων προς σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση.
Η µόνιµη επιτροπή σπόρων προς σπορά και γεωργικών,
δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση δεν
έχει διατυπώσει γνώµη εντός της προθεσµίας που έταξε ο
πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Κατά την περίοδο από το 2002 έως το 2003 θα πρέπει να
διενεργηθούν κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές σε σπόρους προς σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών που
παρατίθενται στο παράρτηµα.
2.
Η ανώτατη δαπάνη για τις εξετάσεις και δοκιµές κατά το έτος
2002 είναι εκείνη που αναγράφεται στο παράρτηµα.
3.
Όλα τα κράτη µέλη συµµετέχουν στις κοινοτικές συγκριτικές
εξετάσεις και δοκιµές, εφόσον οι σπόροι προς σπορά και το πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών που παρατίθενται στο παράρτηµα
αναπαράγονται ή τίθενται σε εµπορία συνήθως στο έδαφός τους.
4.
Οι λεπτοµέρειες των εξετάσεων και δοκιµών παρατίθενται στο
παράρτηµα.

15.12.2001
Άρθρο 2

Σε σχέση µε τις αξιολογήσεις βάσει της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, στην
περίπτωση σπόρων γεωµήλων προς φύτευση, κάθε δείγµα που
υποβάλλεται σε εργαστηριακές δοκιµές πρέπει να έχει προηγουµένως κωδικοποιηθεί από τον φορέα που είναι αρµόδιος για τη
διεξαγωγή των εξετάσεων και δοκιµών υπό την ευθύνη των υπηρεσιών της Επιτροπής. Σε περίπτωση δειγµάτων για τα οποία έχει
επιβεβαιωθεί ότι µολύνθηκαν από τυχόν σχετικό επιβλαβή οργανισµό, λαµβάνονται τα µέτρα που απαιτούνται βάσει του κοινοτικού
φυτοϋγειονοµικού καθεστώτος. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη των γενικών όρων που εφαρµόζονται κατά την εξέταση των
ετήσιων εκθέσεων για τα τα επιβεβαιωθέντα αποτελέσµατα και τα
συµπεράσµατα των κοινοτικών συγκριτικών εξετάσεων και δοκιµών.
Άρθρο 3
Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να συνεχιστούν, κατά το έτος
2003, οι εξετάσεις και δοκιµές που παρατίθενται στο παράρτηµα.
Η ανώτατη δαπάνη της συνεχιζόµενης βάσει της ανωτέρω παραγράφου εξέτασης ή δοκιµής δεν θα υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 12 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆οκιµές προς διενέργεια το 2002
Είδη

Αρµόδιος φορέας

Όροι προς αξιολόγηση

Αριθµός δειγµάτων

∆απάνη
(ευρώ)

Αγροστοειδή (*)

NAK Emmeloord (NL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

230

11 600

Zea mays

ENSE Milano (I)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

80

14 400

Triticum aestivum (*)

DFE Merelbeke (B)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

120

7 100

Solanum tuberosum

DGPC Oeiras (P)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας, φυτοϋγειονοµική κατάσταση
(έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (φαιά
σήψη/κορυνοβακτηρίωση/pstv)
(εργαστήριο)

250

51 900

Glycine max

ENSE Milano (I)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)

50

8 000

Brassica napus (*)

NIAB Cambridge (UK)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

120

25 600

Helianthus annuus

ETSI Madrid (E)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

80

64 600

Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Lolium Perenne
Brassica napus
Beta vulgaris

BFL Vienna (A)

Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο) βάσει της
απόφασης 98/320/ΕΚ της Επιτροπής

300

22 300

Lycopersicon Lycopersicum

ENSE Milano (I)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

70

13 300

Allium ascalonicum (*)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση
(εργαστήριο)

70

20 400

Vitis vinifera (*)

ISV Conegliano Veneto (I)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση
(εργαστήριο)

102

10 400

Συνολική δαπάνη
(*) Εξέταση που διαρκεί πάνω από ένα έτος.

249 600
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∆οκιµές προς διενέργεια το 2003
Είδη

Αρµόδιος φορέας

Όροι προς αξιολόγηση

Αριθµός δειγµάτων

∆απάνη
(ευρώ) (**)

Αγροστοειδή (*)

NAK Emmeloord (NL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

230

27 000

Triticum aestivum (*)

DFE Merelbeke (B)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

120

16 700

Brassica napus (*)

NIAB Cambridge (UK)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

120

11 000

Allium ascalonicum (*)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση
(εργαστήριο)

70

25 000

Vitis vinifera (*)

ISV Conegliano Veneto (I)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση
(εργαστήριο)

102

24 200

Συνολική δαπάνη
(*) Εξέταση που διαρκεί πάνω από ένα έτος.
(**) ∆απάνη κατ' εκτίµηση.

103 900
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης ∆εκεµβρίου 2001
περί καθορισµού ρυθµίσεων για τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές στο πολλαπλασιαστικό
υλικό καλλωπιστικών φυτών βάσει της οδηγίας 98/56/ΕΟΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 4224]
(2001/898/ΕΚ)
θέµατος στη µόνιµη επιτροπή πολλαπλασιαστικού υλικού
καλλωπιστικών φυτών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 98/56/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998,
για την εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών
φυτών (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(8)

Η µόνιµη επιτροπή πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών δεν έχει διατυπώσει γνώµη εντός της προθεσµίας που έταξε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

(1)

Η προαναφερόµενη οδηγία προβλέπει τις αναγκαίες ρυθµίσεις για τη διεξαγωγή κοινοτικών συγκριτικών εξετάσεων και
δοκιµών σε πολλαπλασιαστικό υλικό.

1.
Κατά την περίοδο από το 2002 έως το 2004 θα πρέπει να
διεξαχθούν κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές σε πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών που παρατίθενται στο παράρτηµα.

(2)

Θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής αντιπροσώπευση των
δειγµάτων που περιλαµβάνονται στις εξετάσεις και δοκιµές,
τουλάχιστον για ορισµένα επιλεγµένα φυτά.

2.
Η ανώτατη δαπάνη για τις εξετάσεις και δοκιµές κατά το έτος
2002 είναι εκείνη που αναγράφεται στο παράρτηµα.

(3)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συµµετέχουν στις κοινοτικές
συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές, εφόσον οι σπόροι προς
σπορά των προαναφερόµενων φυτών αναπαράγονται ή τίθενται σε εµπορία συνήθως στο έδαφός τους, ώστε να είναι
δυνατόν από τις εξετάσεις και δοκιµές να συναχθούν τα
ορθά συµπεράσµατα.

(4)

Η Επιτροπή είναι αρµόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων
ρυθµίσεων ως προς τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και
δοκιµές.

(5)

Έχουν κανονιστεί οι τεχνικές ρυθµίσεις για τη διενέργεια των
εξετάσεων και δοκιµών στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών.

(6)

Οι κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές θα πρέπει
να διεξαχθούν από το έτος 2002 έως το 2004, σε πολλαπλασιαστικό υλικό εσοδείας 2001, θα πρέπει δε επίσης να
καθοριστούν οι λεπτοµέρειες για τις εν λόγω εξετάσεις και
δοκιµές.

(7)

Για τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές που
διαρκούν πάνω από ένα έτος, τα µέρη των εξετάσεων και
δοκιµών µετά το πρώτο έτος θα πρέπει, υπό τον όρο ότι
είναι διαθέσιµα τα αναγκαία κονδύλια, να επιτρέπονται από
την Επιτροπή χωρίς να γίνεται περαιτέρω παραποµπή του

(1) ΕΕ L 226 της 13.8.1998, σ. 16.

3.
Όλα τα κράτη µέλη συµµετέχουν στις κοινοτικές συγκριτικές
εξετάσεις και δοκιµές, εφόσον οι σπόροι προς σπορά και το πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών που παρατίθενται στο παράρτηµα
αναπαράγονται ή τίθενται σε εµπορία συνήθως στο έδαφός τους.
4.
Οι λεπτοµέρειες των εξετάσεων και δοκιµών παρατίθενται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 2
Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να συνεχιστούν, κατά την
περίοδο από το 2003 έως το 2004, οι εξετάσεις και δοκιµές που
παρατίθενται στο παράρτηµα. Η ανώτατη δαπάνη της συνεχιζόµενης βάσει της ανωτέρω παραγράφου εξέτασης ή δοκιµής δεν θα
υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 12 ∆εκεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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∆οκιµές προς διεξαγωγή το 2002
Είδη

Αρµόδιος φορέας

Όροι προς αξιολόγηση

Αριθµός δειγµάτων

∆απάνη
(ευρώ)

Καλλωπιστικά φυτά πολλαπλασιαζόµενα µε σπορά σπόρων
Petunia
Lobelia
Lathirus

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

80

37 000

Βολβοί ανθέων
(Narcissus)

BKD Lisse (NL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση
(εργαστήριο)

80

42 800

Καλλωπιστικά φυτά (*)
Chamaecyparis
Ligustrum vulgare
Euphorbia fulgens

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση
(εργαστήριο)

12 400
40
40
20
Συνολική δαπάνη

92 200

(*) Εξέταση που διαρκεί πάνω από ένα έτος.

∆οκιµές προς διεξαγωγή το 2003
Είδη

Καλλωπιστικά φυτά
Chamaecyparis
Ligustrum vulgare
Euphorbia fulgens

Αρµόδιος φορέας

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Όροι προς αξιολόγηση

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας, φυτοϋγειονοµική κατάσταση
(έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση
(εργαστήριο)

Αριθµός δειγµάτων

∆απάνη
(ευρώ)

3 700 (*)
40
40
20
Συνολική δαπάνη

3 700

(*) ∆απάνη κατ’ εκτίµηση.

∆οκιµές προς διεξαγωγή το 2004
Είδη

Καλλωπιστικά φυτά
Chamaecyparis
Ligustrum vulgare
Euphorbia fulgens

Αρµόδιος φορέας

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Όροι προς αξιολόγηση

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας, φυτοϋγειονοµική κατάσταση
(έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση
(εργαστήριο)

Αριθµός δειγµάτων

33 600 (*)
40
40
20
Συνολική δαπάνη

(*) ∆απάνη κατ’ εκτίµηση.

∆απάνη
(ευρώ)

33 600

