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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 417/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Φεβρουαρίου 2002
για την εσπευσµένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού για τα
πετρελαιοφόρα µονού κύτους και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του
Συµβουλίου
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

βούλιο υποστήριξε πλήρως τους στόχους της ανακοίνωσης
της Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,

(6)

Με το ψήφισµα που εξέδωσε στις 20 Ιανουαρίου 2000 για
την πετρελαιοκηλίδα στα ανοικτά των γαλλικών ακτών, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρότησε κάθε προσπάθεια της
Επιτροπής να επισπευσθεί η ηµεροµηνία κατά την οποία τα
πετρελαιοφόρα θα είναι υποχρεωµένα να διαθέτουν κατασκευή διπλού κύτους.

(7)

Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ) θέσπισε, µε τη
διεθνή σύµβαση για την αποφυγή της ρύπανσης από τα
πλοία, του 1973, και το σχετικό µε αυτή πρωτόκολλο του
1978 (MARPOL 73/78), διεθνώς συµφωνηµένους κανόνες
για την πρόληψη της ρύπανσης, οι οποίοι αφορούν τον
σχεδιασµό και τη λειτουργία των πετρελαιοφόρων. Τα κράτη
µέλη είναι µέρη της MARΡΟL 73/78.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών, πρέπει να
ληφθούν περαιτέρω µέτρα για να ενισχυθεί η ασφάλεια και
να προληφθεί η ρύπανση κατά τις θαλάσσιες µεταφορές.

(2)

Η Κοινότητα ανησυχεί σοβαρά για τα θαλάσσια ατυχήµατα
στα οποία ενέχονται πετρελαιοφόρα και για την συνακόλουθη ρύπανση των ακτών της και τη βλάβη που προξενείται στη χλωρίδα και στην πανίδα της και σε άλλους θαλάσσιους πόρους.

(8)

Στην ανακοίνωσή της «Κοινή πολιτική για την ασφάλεια στη
θάλασσα», η Επιτροπή υπογράµµισε το αίτηµα του έκτακτου
συµβουλίου περιβάλλοντος και µεταφορών της 25ης
Ιανουαρίου 1993 να υποστηριχθεί η δράση του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) σχετικά µε τη µείωση του
χάσµατος ασφαλείας µεταξύ των νέων και των υφιστάµενων
πλοίων µε την αναβάθµιση ή/και τη σταδιακή κατάργηση
των υφιστάµενων πλοίων.

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 της MARPOL
73/78, η εν λόγω σύµβαση δεν εφαρµόζεται στα πολεµικά
πλοία, τα βοηθητικά σκάφη ή άλλα πλοία που ανήκουν στο
κράτος ή τα εκµεταλλεύεται το κράτος και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κρατική µη εµπορική υπηρεσία.

(9)

Η σύγκριση των στατιστικών στοιχείων της ηλικίας των
πετρελαιοφόρων και των ατυχηµάτων τους δείχνει αυξηµένη
συχνότητα ατυχηµάτων για τα πλοία µεγαλύτερης ηλικίας.
Έχει συµφωνηθεί διεθνώς ότι η υιοθέτηση των τροποποιήσεων του 1992 της MARPOL 73/78, που επιβάλλουν την
εφαρµογή απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού στα υφιστάµενα πετρελαιοφόρα µονού κύτους όταν
φθάσουν σε µία ορισµένη ηλικία, θα παράσχει στα πετρελαιοφόρα αυτά υψηλότερο βαθµό προστασίας από την
πετρελαϊκή ρύπανση λόγω ατυχήµατος σε περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης.

(10)

Είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να θεσπιστούν
µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα πετρελαιοφόρα που
καταπλέουν σε λιµάνια ή σε σταθµούς ανοικτής θάλασσας
που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών µελών και ότι
τα πετρελαιοφόρα που φέρουν τη σηµαία κρατών µελών
τηρούν τον κανονισµό 13G του παραρτήµατος Ι της MARPOL, όπως αναθεωρήθηκε το 2001 µε το ψήφισµα ΜEPC
95 (46), προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος πετρελαϊκής
ρύπανσης λόγω ατυχήµατος στα ευρωπαϊκά ύδατα.

(3)

(4)

Στο ψήφισµά του σχετικά µε την κοινή πολιτική για την
ασφάλεια στη θάλασσα (5), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρότησε την ανακοίνωση της Επιτροπής και ζήτησε ιδίως να
αναληφθεί δράση για τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας
των πετρελαιοφόρων.

(5)

Με το ψήφισµά του της 8ης Ιουνίου 1993, σχετικά µε µια
κοινή πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα (6), το Συµ-

(1) EE C 212 Ε της 25.7.2000, σ. 121 και
ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 41.
(2) ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 22.
3
( ) ΕΕ C 22 της 24.1.2001, σ. 19.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 2000 (ΕΕ C
228 της 13.8.2001, σ. 140), κοινή θέση του Συµβουλίου της 7ης
Αυγούστου 2001 (ΕΕ C 307 της 31.10.2001, σ. 41) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2001.
5
( ) ΕΕ C 91 της 28.3.1994, σ. 301.
(6) ΕΕ C 271 της 7.10.1993, σ. 1.

L 64/2
(11)
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(13)
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Οι τροποποιήσεις της ύµβασης MARPOL 73/78, οι οποίες
θεσπίστηκαν από τον ΙΜΟ στις 6 Μαρτίου 1992, άρχισαν
να ισχύουν στις 6 Ιουλίου 1993. Τα µέτρα αυτά επιβάλλουν απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού
στα πετρελαιοφόρα που παραδίδονται από τις 6 Ιουλίου
1996 και µετά, προκειµένου να προληφθεί η ρύπανση από
πετρέλαιο σε περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης. Με τις
τροποποιήσεις αυτές, άρχισε να εφαρµόζεται, από τις 6
Ιουλίου 1995, ένα πρόγραµµα σταδιακής κατάργησης των
πετρελαιοφόρων µονού κύτους που απαιτεί τη συµµόρφωση
των πετρελαιοφόρων που παραδόθηκαν πριν από την 1η
Ιουνίου 1982 προς τις απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού το αργότερο εντός 25 και, σε ορισµένες
περιπτώσεις, 30 ετών από την ηµεροµηνία παράδοσής τους.
Τα υφιστάµενα πετρελαιοφόρα µονού κύτους δεν θα επιτρέπεται πλέον να λειτουργούν µετά το 2007 και, σε ορισµένες
περιπτώσεις, το 2012, εκτός εάν συµµορφωθούν προς τις
απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού του
κανονισµού 13F του παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78.
Για τα υφιστάµενα πετρελαιοφόρα µονού κύτους τα οποία
παραδόθηκαν µετά την 1η Ιουνίου 1982 ή εκείνα τα οποία
παραδόθηκαν πριν από την 1η Ιουνίου 1982 και µετασκευάστηκαν, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της MARPOL 73/78 σχετικά µε τις δεξαµενές διαχωρισµένου έρµατος και την προστατευτική τους θέση, η προθεσµία αυτή θα
εκπνεύσει το αργότερο το 2026.
Στις 27 Απριλίου 2001, κατά την 46η σύνοδο της επιτροπής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος (MEPC46) του ΙΜΟ, θεσπίστηκαν, µε το ψήφισµα MEPC 95(96),
νέες σηµαντικές τροποποιήσεις του κανονισµού 13G του
παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78, οι οποίες αρχίζουν
να ισχύουν την 1η Σεπτεµβρίου 2002 και οι οποίες εισάγουν ένα νέο σύστηµα εσπευσµένης κατάργησης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους. Οι αντίστοιχες τελικές ηµεροµηνίες κατά τις οποίες τα πετρελαιοφόρα πρέπει να συµµορφούνται προς τον κανονισµό 13F του παραρτήµατος Ι της
MARPOL 73 εξαρτώνται από το µέγεθος και την ηλικία του
πλοίου. Συνεπώς, τα πετρελαιοφόρα σε αυτό το σύστηµα
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τη χωρητικότητα, τη ναυπήγηση και την ηλικία. Όλες αυτές οι κατηγορίες, περιλαµβανοµένης και της κατώτατης 3, είναι σηµαντικές για το ενδοκοινοτικό εµπόριο.
Η τελική ηµεροµηνία κατά την οποία θα καταργηθούν τα
πετρελαιοφόρα µονού κύτους είναι η επέτειος της ηµεροµηνίας παράδοσης του πλοίου, σύµφωνα µε κλίµακα που εκτείνεται από το 2003 µέχρι το 2007 για τα πετρελαιοφόρα
κατηγορίας 1 και µέχρι το 2015 για τα πετρελαιοφόρα των
κατηγοριών 2 και 3.

7.3.2002

της κατάστασης (CAS) που θεσπίστηκε από τον ΙΜΟ στις
27 Απριλίου 2001 µε το ψήφισµα MEPC 94(46). Το CAS
επιβάλλει στην αρχή του κράτους της σηµαίας την υποχρέωση να εκδίδει δήλωση συµµόρφωσης και να συµπράττει
στις διαδικασίες επιθεώρησης του CAS.
(16)

Η παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισµού προβλέπει ότι,
κατά εξαίρεση, τα πετρελαιοφόρα των κατηγοριών 2 και 3
µπορούν να λειτουργούν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, µετά
το τέλος της προθεσµίας κατάργησής τους. Η παράγραφος
8 στοιχείο β) του ιδίου κανονισµού παρέχει στα µέρη της
σύµβασης MARPOL 73/78 το δικαίωµα να αρνούνται τον
κατάπλου, στα λιµάνια ή τους σταθµούς ανοικτής θάλασσας
που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, των πετρελαιοφόρων
που επιτρέπεται να λειτουργούν δυνάµει της εξαίρεσης
αυτής. Τα κράτη µέλη δήλωσαν ότι σκοπεύουν να κάνουν
χρήση του δικαιώµατος. Η απόφαση προσφυγής στο
δικαίωµα αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στον ΙΜΟ.

(17)

Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του
πληρώµατος ή των πετρελαιοφόρων που αναζητούν ασφαλές
λιµάνι ή καταφύγιο.

(18)

Για να µπορούν τα ναυπηγεία των κρατών µελών να επισκευάζουν πετρελαιοφόρα µονού κύτους, τα κράτη µέλη
µπορούν, κατ’ εξαίρεση, να επιτρέπουν τον κατάπλου των
σκαφών αυτών στα λιµάνια τους, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν µεταφέρουν φορτίο.

(19)

Θα πρέπει να είναι δυνατό να τροποποιούνται ορισµένες
διατάξεις του παρόντος κανονισµού ώστε να ευθυγραµµίζονται µε διεθνείς πράξεις που θεσπίζονται, τροποποιούνται ή
αρχίζουν να ισχύουν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού, χωρίς να διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής του.
Αυτές οι τροποποιήσεις θα πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα
µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(20)

Εφόσον πλησιάζει η προθεσµία κατάργησης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της
MARPOL 73/78 σχετικά µε τις δεξαµενές διαχωρισµένου
έρµατος και την προστατευτική τους θέση, και δεδοµένου
ότι αυτό αφορά περισσότερο τα πετρελαιοφόρα της κατηγορίας 1, δεν υπάρχει λόγος να διατηρηθεί πέραν του 2007
το σύστηµα της διαφορετικής οικονοµικής αντιµετώπισης
που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2978/94 (2) µεταξύ
αυτών των πετρελαιοφόρων και των πετρελαιοφόρων που
πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις, και ως εκ τούτου ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2978/94 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(14)

(15)

Στον αναθεωρηµένο κανονισµό 13G του παραρτήµατος Ι
της MARPOL 73/78, διατηρούνται οι απαιτήσεις να διαθέτουν τα πετρελαιοφόρα κατηγορίας 1, ηλικίας άνω των 25
ετών, πλευρικές δεξαµενές ή διπλό πυθµένα σε προστατευόµενα µέρη που δεν χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά φορτίου ή να λειτουργούν µόνον µε υδροστατικά ισοσταθµισµένη φόρτωση.
Αυτός ο ίδιος κανονισµός εισάγει την απαίτηση σύµφωνα µε
την οποία τα πετρελαιοφόρα των κατηγοριών 1 και 2 επιτρέπεται να εξακολουθούν να λειτουργούν µετά την επέτειο
της ηµεροµηνίας παράδοσής τους, το 2005 και το 2010
αντίστοιχα, µόνον εφόσον τηρούν το πρόγραµµα εκτίµησης

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση ενός προγράµµατος εσπευσµένης σταδιακής εφαρµογής των απαιτήσεων διπλού
κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού της σύµβασης MARPOL 73/78
στα πετρελαιοφόρα µονού κύτους.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου
1994, για την εκτέλεση του ψηφίσµατος Α.747 (18) του ΙΜΟ σχετικά
µε την εφαρµογή της καταµέτρησης της χωρητικότητας των χώρων
έρµατος στα πετρελαιοφόρα διαχωρισµένου έρµατος (ΕΕ L 319 της
12.12.1994, σ. 1).
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Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής
1.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα πετρελαιοφόρα
νεκρού βάρους 5 000 τόνων και άνω:
— όταν καταπλέουν σε λιµάνι ή σταθµό ανοικτής θάλασσας που
υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους µέλος, ανεξαρτήτως της
σηµαίας που φέρουν, ή
— που φέρουν τη σηµαία ενός κράτους µέλους.
2.
Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα πολεµικά πλοία,
τα βοηθητικά σκάφη ή άλλα πλοία που ανήκουν στο κράτος ή τα
εκµεταλλεύεται το κράτος και χρησιµοποιούνται προς το παρόν
αποκλειστικά για κρατική µη εµπορική υπηρεσία. Στο µέτρο του
ευλόγου και του εφικτού, τα κράτη µέλη προσπαθούν να τηρούν
τον παρόντα κανονισµό για τα πλοία που αναφέρονται στην
παρούσα παράγραφο.

9. «πετρελαιοφόρο µονού κύτους», πετρελαιοφόρο το οποίο δεν
πληροί τις απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού του κανονισµού 13F του παραρτήµατος I της MARPOL
73/78,
10. «πετρελαιοφόρο διπλού κύτους», πετρελαιοφόρο το οποίο
πληροί τις απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού του κανονισµού 13F του παραρτήµατος I της MARPOL
73/78,
11. «ηλικία», η ηλικία του πλοίου, εκφραζόµενη σε αριθµό ετών
µετά την ηµεροµηνία παράδοσής του,
12. «βαρύ πετρέλαιο ντίζελ», το πετρέλαιο ντίζελ όπως ορίζεται
στον αναθεωρηµένο κανονισµό 13G του παραρτήµατος Ι της
MARPOL 73/78,
13. «µαζούτ», τα βαρέα προϊόντα απόσταξης ή κατάλοιπα αργού
πετρελαίου ή µείγµα των υλικών αυτών, όπως ορίζονται στον
αναθεωρηµένο κανονισµό 13G του παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78.

Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:
1. «MARPOL 73/78», η διεθνής σύµβαση του 1973 για την
αποφυγή της ρύπανσης από πλοία, όπως τροποποιήθηκε από
το σχετικό πρωτόκολλο του 1978 και τις τροποποιήσεις του
που ισχύουν στις 18 Φεβρουαρίου 2002.
2. «αναθεωρηµένος κανονισµός 13G του παραρτήµατος Ι της
MARPOL 73/78», οι τροποποιήσεις του κανονισµού 13G του
παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78 και του συµπληρώµατος
του πιστοποιητικού ΙΟΡΡ, που θεσπίστηκαν µε το ψήφισµα
MEPC 94(96) της 27ης Απριλίου 2001 το οποίο αρχίζει να
ισχύει την 1η Σεπτεµβρίου 2002,
3. «πετρελαιοφόρο», το πετρελαιοφόρο όπως ορίζεται στον κανονισµό 1 παράγραφος 4 του παραρτήµατος I της MARPOL
73/78,
4. «νεκρό βάρος», το νεκρό βάρος όπως ορίζεται στον κανονισµό
1 παράγραφος 22 του παραρτήµατος I της MARPOL 73/78,
5. «νέο πετρελαιοφόρο», το νέο πετρελαιοφόρο, όπως ορίζεται
στον κανονισµό 1 παράγραφος 26 του παραρτήµατος Ι της
MARPOL 73/78,
6. «πετρελαιοφόρο κατηγορίας 1», πετρελαιοφόρο νεκρού
βάρους 20 000 τόνων και άνω, το οποίο µεταφέρει ως φορτίο
αργό πετρέλαιο, µαζούτ, βαρύ πετρέλαιο ντίζελ ή λιπαντικά
έλαια, και νεκρού βάρους 30 000 τόνων και άνω, το οποίο
µεταφέρει άλλου είδους πετρελαιοειδή πλην των ανωτέρω, το
οποίο δεν ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις για νέα πετρελαιοφόρα όπως ορίζονται στον κανονισµό 1 παράγραφος 26
του παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78,
7. «πετρελαιοφόρο κατηγορίας 2», πετρελαιοφόρο νεκρού
βάρους 20 000 τόνων και άνω, το οποίο µεταφέρει ως φορτίο
αργό πετρέλαιο, µαζούτ, βαρύ πετρέλαιο ντίζελ ή λιπαντικά
έλαια, και νεκρού βάρους 30 000 τόνων και άνω, το οποίο
µεταφέρει άλλου είδους πετρελαιοειδή πλην των ανωτέρω, το
οποίο ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις για νέα πετρελαιοφόρα όπως ορίζονται στον κανονισµό 1 παράγραφος 26 του
παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78,
8. «πετρελαιοφόρο κατηγορίας 3», πετρελαιοφόρο νεκρού
βάρους 5 000 τόνων και άνω αλλά µικρότερου του αναφερόµενου στους ορισµούς 6 και 7,

Άρθρο 4
Συµµόρφωση πετρελαιοφόρων µονού κύτους προς τις απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού
1.
∆εν επιτρέπεται στα πετρελαιοφόρα να λειτουργούν µε τη
σηµαία κράτους µέλους, ούτε επιτρέπεται πετρελαιοφόρα, ανεξαρτήτως της σηµαίας που φέρουν, να καταπλέουν στα λιµάνια ή
τους σταθµούς ανοικτής θάλασσας που υπάγονται στη δικαιοδοσία
κράτους µέλους µετά την επέτειο της ηµεροµηνίας παράδοσης του
πλοίου κατά το έτος που αναφέρεται παρακάτω, εκτός εάν τα
πετρελαιοφόρα αυτά είναι πετρελαιοφόρα διπλού κύτους:
α) για τα πετρελαιοφόρα κατηγορίας 1:
— 2003 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1973 ή νωρίτερα,
— 2004 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1974 και το
1975,
— 2005 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1976 και 1977,
— 2006 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1978, το 1979
και το 1980,
— 2007 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1981 ή αργότερα.
β) για τα πετρελαιοφόρα κατηγορίας 2:
— 2003 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1973 ή νωρίτερα,
— 2004 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1974 και το
1975,
— 2005 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1976 και το
1977,
— 2006 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1978 και το
1979,
— 2007 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1980 και το
1981,
— 2008 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1982,
— 2009 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1983,
— 2010 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1984,
— 2011 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1985,
— 2012 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1986,
— 2013 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1987,
— 2014 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1988,
— 2015 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1989 ή αργότερα.
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γ) για τα πετρελαιοφόρα κατηγορίας 3:
— 2003 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1973 ή νωρίτερα,
— 2004 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1974 και το
1975,
— 2005 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1976 και το
1977,
— 2006 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1978 και το
1979,
— 2007 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1980 και το
1981,
— 2008 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1982,
— 2009 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1983,
— 2010 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1984,
— 2011 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1985,
— 2012 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1986,
— 2013 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1987,
— 2014 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1988,
— 2015 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1989 ή αργότερα.
2.
Ένα πετρελαιοφόρο κατηγορίας 1, ηλικίας 25 ετών και άνω
µετά την ηµεροµηνία παράδοσής του, πρέπει να συµµορφώνεται µε
µια από τις ακόλουθες διατάξεις:
α) διαθέτει πλευρικές δεξαµενές ή χώρους διπλού πυθµένα, που
δεν χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά πετρελαίου και πληρούν
τις σχετικές µε το πλάτος και το ύψος απαιτήσεις του κανονισµού 13Ε παράγραφος 4 του παραρτήµατος Ι της σύµβασης
MARPOL 73/78, καλύπτουν τουλάχιστον το 30 % του Lt, για
το πλήρες µήκος του πλοίου σε κάθε πλευρά ή τουλάχιστον το
30 % της προβαλλόµενης επιφάνειας του κελύφους του πυθµένα εντός του Lt, όπως το Lt ορίζεται στον κανονισµό 13Ε
παράγραφος 2 του παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78, ή
β) λειτουργεί µε υδροστατικώς ισοσταθµισµένη φόρτωση, λαµβανοµένων υπόψη των κατευθυντήριων γραµµών του ψηφίσµατος
MEPC 64(36) του ΙΜΟ.

Άρθρο 5
Συµµόρφωση των πλοίων της κατηγορίας 1 και 2 µε το
πρόγραµµα εκτίµησης της κατάστασης

7.3.2002
Άρθρο 6

Πρόγραµµα εκτίµησης της κατάστασης
Για τους σκοπούς των άρθρων 5 εφαρµόζεται το πρόγραµµα
εκτίµησης της κατάστασης που θεσπίστηκε µε το ψήφισµα MEPC
94(46) της 27ης Απριλίου 2001.
Άρθρο 7
Τελική ηµεροµηνία
Μετά την επέτειο της ηµεροµηνίας παράδοσης του πλοίου το 2015
δεν επιτρέπεται πλέον:
— η συνέχιση της λειτουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
αναθεωρηµένου κανονισµού 13G του παραρτήµατος Ι της
MARPOL 73/78, πετρελαιοφόρων κατηγορίας 2 και 3 που
φέρουν τη σηµαία κράτους µέλους, και
— ο κατάπλους, στα λιµάνια ή τους σταθµούς ανοικτής θάλασσας
που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους µέλους, άλλων πετρελαιοφόρων κατηγορίας 2 και 3, ανεξαρτήτωςτου γεγονότος ότι
συνεχίζουν να λειτουργούν υπό τη σηµαία τρίτου κράτους
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του αναθεωρηµένου κανονισµού
13G του παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78.
Άρθρο 8
Εξαιρέσεις για πλοία σε δυσχερή θέση ή για πλοία προς
επισκευή
1.
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4, 5 και 7, οι αρµόδιες
αρχές κράτους µέλους µπορούν, µε την επιφύλαξη των εθνικών
τους διατάξεων, να επιτρέπουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε ένα
σκάφος να καταπλεύσει στα λιµάνια ή τους σταθµούς ανοικτής
θάλασσας που υπάγονται στη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους
µέλους, όταν:
— ένα πετρελαιοφόρο ευρίσκεται σε δυσχερή θέση και αναζητά
καταφύγιο,
— ένα άφορτο πετρελαιοφόρο πλέει προς λιµάνι επισκευής.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν, εγκαίρως, αλλά πριν από την
1η Σεπτεµβρίου 2002, στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού
δικαίου που εφαρµόζουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη.
Άρθρο 9
Κοινοποίηση στον IMO

1.
∆εν επιτρέπεται στα πετρελαιοφόρα να καταπλέουν στα λιµάνια ή τους σταθµούς ανοικτής θάλασσας που υπάγονται στη
δικαιοδοσία κράτους µέλους µετά την επέτειο της ηµεροµηνίας
παράδοσής τους, το 2005 για τα πλοία κατηγορίας (1), και το
2010 για τα πλοία κατηγορίας 2, εκτός εάν τηρούν το πρόγραµµα
εκτίµησης της κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 6.

1.
Η Προεδρία του Συµβουλίου, εξ ονόµατος των κρατών
µελών, και η Επιτροπή ενηµερώνουν από κοινού τον ΙΜΟ σχετικά
µε την έκδοση του παρόντος κανονισµού, παραπέµποντας στο
άρθρο 211 παράγραφος 3 της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για
το δίκαιο της θάλασσας.

2.
Οι αρµόδιες αρχές κράτους µέλους µπορούν να επιτρέπουν
τη συνέχιση της λειτουργίας ενός πετρελαιοφόρου που φέρει τη
σηµαία του κράτους µέλους και πέραν της επετείου της ηµεροµηνίας παράδοσης του πλοίου το 2005 για τα πλοία κατηγορίας 1
και το 2010 για τα πλοία κατηγορίας 2, αλλά µόνον εφόσον
τηρούν το πρόγραµµα εκτίµησης της εατάστασης που αναφέρεται
στο άρθρο 6.

2.
Κάθε κράτος µέλος ενηµερώνει τον ΙΜΟ για την απόφασή
του να αρνηθεί τον κατάπλου πετρελαιοφόρων, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του παρόντος κανονισµού, που λειτουργούν σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του αναθεωρηµένου κανονισµού
13G του παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78 στα λιµάνια ή τους
σταθµούς ανοικτής θάλασσας που υπάγονται στη δικαιοδοσία του,
βάσει της παραγράφου 8 στοιχείο β) του αναθεωρηµένου κανονισµού 13G του παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78.
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3.
Κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει στον ΙΜΟ, βάσει της παραγράφου 8 στοιχείο α) του αναθεωρηµένου κανονισµού 13G του
παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78, εάν επιτρέπει, αναστέλλει,
ανακαλεί ή αρνείται τη λειτουργία ενός πετρελαιοφόρου κατηγορίας 1 ή 2 το οποίο δικαιούται να φέρει τη σηµαία του σύµφωνα
µε το άρθρο 5.

Άρθρο 10
∆ιαδικασία επιτροπής

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 11
∆ιαδικασία τροποποίησης

Οι παραποµπές του παρόντος κανονισµού στους κανονισµούς του
παραρτήµατος I της MARPOL 73/78 και στα ψηφίσµατα MEPC
94(46) και 95(46), τροποποιούται, ενδεχοµένως, µε τη διαδικασία
του άρθρου 10 παράγραφος 2, προκειµένου οι παραποµπές αυτές
να ευθυγραµµίζονται µε τις τροποποιήσεις αυτών των κανονισµών
και ψηφισµάτων οι οποίες εγκρίνονται από τον IMO, στο µέτρο
που οι τροποποιήσεις αυτές δεν διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 12

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε µε
το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/75/EΟΚ του Συµβουλίου (1), εφεξής καλούµενη «επιτροπή».
2.
Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης
αυτής.
Η περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ είναι τρεις µήνες.

Κατάργηση
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συµβουλίου καταργείται
από τις 31 ∆εκεµβρίου 2007.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS

(1) Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Σεπτεµβρίου 1993, για
τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία
κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας
επικίνδυνα ή ρυπογόνα εµπορεύµατα (EE L 247 της 5.10.1993, σ. 19)·
οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/74/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 276 της 13.10.1998, σ. 7).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 418/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Μαρτίου 2002
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 7 Μαρτίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2002.
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 6ης Μαρτίου 2002, 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
624
999
052
068
204
624
999
052
204
999
052
204
212
220
421
600
624
999
052
600
999
060
388
400
404
508
512
524
528
720
728
999
204
388
400
512
528
999

196,3
150,0
129,8
216,8
173,2
170,2
150,3
73,7
135,7
132,5
146,6
69,2
107,9
57,5
46,9
58,0
41,2
29,6
59,5
75,8
52,6
44,8
50,5
47,6
40,7
111,3
112,3
99,5
98,3
95,6
83,8
90,0
123,8
132,3
98,8
204,9
81,9
109,8
81,1
88,3
113,2

0707 00 05

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 50 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 419/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Μαρτίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2390/1999 για τη θέσπιση των λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1663/95 όσον αφορά τη µορφή και το περιεχόµενο των λογιστικών στοιχείων τα οποία κράτη µέλη πρέπει να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής στο πλαίσιο της
εκκαθάρισης των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων
λογιστικών πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη
µέλη προς την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1663/95. Για το σκοπό
αυτό, και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά µε
την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των κοινών
οργανώσεων αγοράς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2390/1999
θα πρέπει να υποστεί τροποποίηση, για να καταστήσει
δυνατή την προαναφερθείσα χρήση των λογιστικών πληροφοριών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 8,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (3), και ιδίως το άρθρο 21 και τις αντίστοιχες
διατάξεις των άλλων κανονισµών περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στους τοµείς των γεωργικών προϊόντων,

(3)

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000,
σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά
µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (8). Ο
κανονισµός αυτός εφαρµόζεται πλήρως στο πλαίσιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2390/1999. Κατά συνέπεια, όταν
γίνεται χρήση των λογιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1663/95 για λόγους επίβλεψης και πρόβλεψης στο γεωργικό τοµέα, η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα
ενδεδειγµένα µέτρα για την κατοχύρωση της ασφαλούς
χρήσης των δεδοµένων όπως απαιτείται από τις διατάξεις
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ειδικότερα µέσω της
ενοποίησης και του ανώνυµου χαρακτήρα των δεδοµένων.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του Ταµείου, καθώς
και των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1663/95 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1995, για τη
θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ,
τµήµα Εγγυήσεων (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2025/2001 (5), ορίζει ότι τα λογιστικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος
1 στοιχείο γ) του προαναφερθέντος κανονισµού πρέπει να
αποστέλλονται στην Επιτροπή µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου
του έτος που ακολουθεί το τέλος του σχετικού οικονοµικού
έτους. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2390/1999 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1863/2001 (7), καθορίζει τη µορφή και το
περιεχόµενο των λογιστικών στοιχείων τα οποία τα κράτη
µέλη πρέπει να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής στο
πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ,
τµήµα Εγγυήσεων. Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2390/1999 προκειµένου να ευθυγραµµιστεί προς τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1663/95.

(1)

Προκειµένου να καταστεί δυνατόν στην Επιτροπή να διαδραµατίσει το ρόλο της στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις
εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων και να πραγµατοποιεί οικονοµικές προβλέψεις σε σχέση µε τις αγορές
αυτές. Οι κοινές οργανώσεις αγοράς στους τοµείς των γεωργικών προϊόντων προβλέπουν µια γενική υποχρέωση για τα
κράτη µέλη και την Επιτροπή να ανταλλάσσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την καλή λειτουργία των εν λόγω
οργανώσεων. Προς το σκοπό της επίβλεψης και της πρόβλεψης, θα πρέπει να καταστεί δυνατό να γίνεται χρήση των

(2)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

160
181
193
158
274
295
259

της
της
της
της
της
της
της

26.6.1999, σ. 103.
1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
8.7.1995, σ. 6.
17.10.2001, σ. 3.
16.11.1999, σ. 1.
27.9.2001, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2390/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2390/1999 της Επιτροπής, της 25ης
Οκτωβρίου 1999, για τον προσδιορισµό της µορφής και του
περιεχοµένου των λογιστικών στοιχείων, τα οποία πρέπει να
υποβάλλονται στην Επιτροπή προς το σκοπό της εκκαθάρισης
των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, τόσο για
λόγους επίβλεψης όσο και πρόβλεψης».
2. Στο άρθρο 1, οι όροι «άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1663/95» αντικαθίστανται από τους όρους «άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1663/
95».
(8) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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3. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
1.
Οι λογιστικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1663/95
χρησιµοποιούνται από την Επιτροπή αποκλειστικά προς το
σκοπό:
α) της εκπλήρωσης των καθηκόντων της στο πλαίσιο της
εκκαθάρισης των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999·
β) της επίβλεψης των εξελίξεων και της δηµιουργίας προβλέψεων στον γεωργικό τοµέα.
2.
Εφόσον οι λογιστικές πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 περιλαµβάνουν προσωρινά στοιχεία που απολαύουν προστασίας βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (*), η Επιτροπή θα λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα µε σκοπό την κατο-

χύρωση της ασφαλούς χρήσης των δεδοµένων που απαιτούνται
από τον εν λόγω κανονισµό. Ειδικότερα, εάν οι λογιστικές
πληροφορίες χρησιµοποιούνται από την Επιτροπή για το σκοπό
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η Επιτροπή θα
καταστήσει τα στοιχεία αυτά ανώνυµα και θα τα επεξεργάζεται
αποκλειστικά µε συγκεντρωτική µορφή.
3.
Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι λογιστικές
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατηρούνται
εµπιστευτικές και ασφαλείς.
(*) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 420/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Μαρτίου 2002
που προβλέπει νέα χορήγηση δικαιωµάτων εισαγωγής βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1095/2001 για
τα νέα άρρενα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1095/2001 της Επιτροπής, της 5ης
Ιουνίου 2001, για το άνοιγµα και τη διαχείριση δασµολογικής
ποσόστωσης για την εισαγωγή νεαρών αρρένων βοειδών που προορίζονται για πάχυνση (από 1ης Ιουλίου 2001 έως 30 Ιουνίου
2002) (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1095/2001 προβλέπει στο άρθρο 1, για
την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2001 έως 30 Ιουνίου 2002, το
άνοιγµα δασµολογικής ποσόστωσης 169 000 νεαρών αρρένων
βοοειδών βάρους που δεν υπερβαίνει τα 300 χιλιόγραµµα και που

προορίζονται για πάχυνση. Ο εν λόγω κανονισµός προβλέπει στο
άρθρο 9 νέα χορήγηση ποσοτήτων που δεν έχουν αποτελέσει
αντικείµενο αίτησης πιστοποιητικού εισαγωγής στις 22 Φεβρουαρίου 2002,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1095/2001 ανέρχονται σε 17 223 κεφαλές.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 Μαρτίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 150 της 6.6.2001, σ. 25.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 421/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Μαρτίου 2002
για καθορισµό, για τον µήνα Φεβρουάριο 2002, της ειδικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας για τη µετατροπή του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης στον τοµέα της ζάχαρης
των γεωργικών συντελεστών µετατροπής που ισχύουν κατά
τον µήνα της αποθεµατοποίησης. Ο εν λόγω ειδικός γεωργικός συντελεστής πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα για τον
προηγούµενο µήνα. Ο εν λόγω γεωργικός συντελεστής πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα για τον προηγούµενο µήνα.
Ωστόσο για τα επιστρεφόµενα ποσά από την 1η Ιανουαρίου
1999, λόγω της εισαγωγής του αγρονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ από την ίδια αυτή ηµεροµηνία, πρέπει να
περιοριστεί ο καθορισµός των συντελεστών µετατροπής στις
ειδικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες µεταξύ του ευρώ και των
εθνικών νοµισµάτων των κρατών µελών που δεν έχουν εγκρίνει το ενιαίο νόµισµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 1998, για τον καθορισµό του αγρονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (1),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1713/93 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουνίου 1993, περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του γεωργικού συντελεστή µετατροπής στον τοµέα της ζάχαρης (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1509/
2001 (3), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1878/2001 της
Επιτροπής, της 26ης Σεπτεµβρίου 2001, για τη θέσπιση
µεταβατικών µέτρων του καθεστώτος εξισορρόπησης
δαπανών αποθεµατοποίησης στον τοµέα της ζάχαρης (4) ορίζει ότι το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999
του Συµβουλίου, της 13ης Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής
οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης (5), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1527/2000
της Επιτροπής (6), παραµένει ισχύον για τις ποσότητες
ζάχαρης που µεταφέρθηκαν από την περίοδο εµπορίας
2000/2001 για λογαριασµό της περιόδου εµπορίας 2001/
2002.

(1)

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1713/93 ορίζει ότι το επιστρεφόµενο ποσό των δαπανών
αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, µετατρέπεται σε εθνικό νόµισµα βάσει ειδικού γεωργικού συντελεστή µετατροπής, ο
οποίος υπολογίζεται pro rata temporis ως ο µέσος όρος

(2)

(3)

Η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων οδηγεί στον καθορισµό,
για τον µήνα Φεβρουάριο 2002, της ειδικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας µετατροπής του επιστρεφόµενου ποσού των
δαπανών αποθεµατοποίησης στα διάφορα εθνικά νοµίσµατα,
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο ειδικός γεωργικός συντελεστής που πρέπει να χρησιµοποιείται
για τη µετατροπή του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2038/1999 σε καθένα από τα εθνικά νοµίσµατα καθορίζεται,
για τον µήνα Φεβρουάριο 2002, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 Μαρτίου 2002.
Εφαρµόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2002.
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

349
159
200
258
252
175

της
της
της
της
της
της

24.12.1998, σ. 1.
1.7.1993, σ. 94.
25.7.2001, σ. 19.
27.9.2001, σ. 9.
25.9.1999, σ. 1.
14.7.2000, σ. 59.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 2002, για τον καθορισµό, για το µήνα Φεβρουάριο 2002, της ειδικής
συναλλαγµατικής ισοτιµίας για τη µετατροπή του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης στον τοµέα
της ζάχαρης
Ειδικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες

1 ευρώ =

7,42959
9,19024
0,611821

δανικές κορόνες
σουηδικές κορόνες
στερλίνες

7.3.2002
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/23/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Φεβρουαρίου 2002
για την τροποποίηση των παραρτηµάτων των οδηγιών του Συµβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και
90/642/ΕΟΚ που αφορούν, αντιστοίχως, τον καθορισµό των ανωτάτων ορίων για τα υπολείµµατα
φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα στα σιτηρά, στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης και σε ορισµένα προϊόντα
φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών
στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Τα διαθέσιµα στοιχεία έχουν
επανεξεταστεί και επαρκούν για τον καθορισµό ορισµένων
ανωτάτων ορίων υπολειµµάτων (εφεξής ΑΟΥ).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου
1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων
για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω στα σιτηρά (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/57/ΕΚ της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου
1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων
για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα στα τρόφιµα
ζωικής προέλευσης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2001/57/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 10,

(3)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κοινοτικά ΑΟΥ ή προσωρινά MRLs, τα κράτη µέλη καθορίζουν προσωρινά εθνικά
MRLs σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, πριν να χορηγηθεί η άδεια στα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω
δραστικές ουσίες.

(4)

Για την ένταξη στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
των σχετικών δραστικών ουσιών, οι τεχνικές και επιστηµονικές αξιολογήσεις οι οποίες έλαβαν τη µορφή εκθέσεων εξέτασης της Επιτροπής ολοκληρώθηκαν στις 16 Οκτωβρίου
1998, στις 27 Απριλίου 2001, στις 22 Απριλίου 1998 και
στις 27 Ιουλίου 2001 για τις kresoxim-methyl, flupyrsulfuron-methyl, azoxystrobin και pymetrozine, αντιστοίχως.
Στις εκθέσεις ανασκόπησης καθορίζεται η αποδεκτή ηµερήσια δόση (εφεξής ΑΗ∆) (ADI) για την kresoximmethyl σε
0,4 mg/kg βάρους σώµατος ανά ηµέρα, για την flupyrsulfuron-methyl καθορίστηκε σε 0,035 mg/kg βάρους σώµατος ανά ηµέρα, για την azoxystrobin σε 0,1 mg/kg
βάρους σώµατος ανά ηµέρα και για την pymetrozine σε
0,03 mg/kg βάρους σώµατος ανά ηµέρα. Η έκθεση των
καταναλωτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, σε
τρόφιµα για τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί οι σχετικές
δραστικές ουσίες έχει εκτιµηθεί και αξιολογηθεί σύµφωνα µε
τις κοινοτικές διαδικασίες και πρακτικές, συνεκτιµώντας τις
κατευθυντήριες οδηγίες που δηµοσιεύθηκαν από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (12) και τη γνώµη της επιστηµονικής
επιτροπής φυτών (13) περί της µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε και υπολογίσθηκε ότι τα ΑΟΥ που προτείνονται
δεν θα οδηγήσουν σε υπέρβαση αυτών των ΑΗ∆.

(5)

∆εν παρατηρήθηκαν οξείες τοξικές επιδράσεις που να απαιτούν τη θέσπιση µιας δόσης αναφοράς οξείας επίδρασης
κατά την αξιολόγηση και τη συζήτηση που προηγήθηκε της
προσθήκης των flupyrsulfuron-methyl, azoxystrobin και
kresoximmethyl στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/
ΕΟΚ. Η δόση αναφοράς οξείας επίδρασης για την pymetrozine ορίστηκε σε 0,1 mg/kg βάρους σώµατος ανά ηµέρα.
Σύµφωνα µε την αξιολόγηση για την έκθεση, τα προτεινόµενα ΑΟΥ δεν θα οδηγήσουν σε µη αποδεκτή οξεία έκθεση
των καταναλωτών.

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου
1990, για τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω ή µέσα σε ορισµένα προϊόντα
φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/
5/ΕΚ της Επιτροπής (5), και ιδίως το άρθρο 7,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/
103/ΕΚ της Επιτροπής (7), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο στ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Οι νέες δραστικές ουσίες flupyrsulfuron-methyl, pymetrozine, azoxystrobin και kresoxim-methyl (στο εξής «οι σχετικές δραστικές ουσίες») έχουν συµπεριληφθεί στο
παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ µε τις οδηγίες της
Επιτροπής 2001/49/ΕΚ (8), 2001/87/ΕΚ (9), 98/47/ΕΚ (10)
και 1999/1/ΕΚ (11) για χρήση, αντίστοιχα, ως ζιζανιοκτόνο
στα σιτηρά, ως εντοµοκτόνο στα σιτηρά, στα οπωροκηπευτικά στα όσπρια, στους ελαιούχους σπόρους και στον λυκίσκο, ως µυκητοκτόνο χωρίς συγκεκριµένη χρήση και ως
µυκητοκτόνο στα σιτηρά, στα µηλοειδή και στα αµπέλια.
Η ένταξη στο παράρτηµα I των σχετικών δραστικών ουσιών
πραγµατοποιήθηκε µε βάση την εκτίµηση των υποβληθέντων
στοιχείων σχετικά µε τις προταθείσες χρήσεις. Τα στοιχεία
που αφορούν τις χρήσεις αυτές υποβλήθηκαν από ορισµένα
κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο

(1) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37.
(2) ΕΕ L 208 της 1.8.2001, σ. 36.
(3) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43.
(4) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71.
(5) ΕΕ L 34 της 5.2.2002, σ. 7.
(6) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(7) ΕΕ L 304 της 21.11.2001, σ. 14.
(8) ΕΕ L 176 της 29.6.2001, σ. 61.
(9) ΕΕ L 276 της 19.10.2001, σ. 17.
(10) ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 50.
(11) ΕΕ L 21 της 28.1.1999, σ. 21.

(12) Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της λήψης υπολειµµάτων
φυτοφαρµάκων µέσω της τροφής (αναθεωρηµένες), που καταρτίστηκαν
από το επισιτιστικό πρόγραµµα «GEMS/Food Programme» σε συνεργασία µε την επιτροπή του κώδικα για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων,
που δηµοσιεύθηκαν από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας το 1997
(WHO/FSF/FOS/97.7).
13
( ) Γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής φυτών όσον αφορά ζητήµατα
σχετικά µε την τροποποίηση των παραρτηµάτων των οδηγιών του
Συµβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ (Γνώµη που
διατύπωσε η επιστηµονική επιτροπή φυτών στις 14 Ιουλίου 1998)
(http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).
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Για να εξασφαλιστεί η ενδεδειγµένη προστασία των καταναλωτών από την έκθεση σε υπολείµµατα πάνω και µέσα σε
προϊόντα για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση, είναι
σκόπιµο να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΥ στο χαµηλότερο
όριο αναλυτικού προσδιορισµού για όλα τα προϊόντα αυτά
που καλύπτονται από τις οδηγίες 86/362/ΕΟΚ, 86/363/
ΕΟΚ και 90/462/ΕΟΚ. Ο καθορισµός, σε κοινοτική κλίµακα, των εν λόγω προσωρινών ΑΟΥ δεν εµποδίζει τα κράτη
µέλη να καθορίσουν προσωρινά ΑΟΥ για τις flupyrsulfuron-methyl, pymetrozine, azoxystrobin και kresoximmethyl σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και το παράρτηµα VΙ της οδηγίας
αυτής. Η περίοδος η οποία θεωρείται επαρκής για τον
εντοπισµό των περισσότερων περαιτέρω χρήσεων των σχετικών δραστικών ουσιών είναι τέσσερα έτη. Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής πρέπει να καταστούν οριστικά τα
εν λόγω προσωρινά ΑΟΥ.

(9)

Η παρούσα οδηγία είναι σύµφωνη µε τη γνώµη της µόνιµης
φυτοϋγειονοµικής Επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στο µέρος Α του παραρτήµατος II της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ
προστίθενται τα ακόλουθα ανώτατα όρια υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων:

(8)

Η Κοινότητα κοινοποίησε το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής
στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και οι παρατηρήσεις
που εστάλησαν ελήφθησαν υπόψη κατά την ολοκλήρωση
της οδηγίας. Με βάση την υποβολή αποδεκτών στοιχείων, η
Επιτροπή µπορεί να εξετάσει τα ΑΟΥ για ειδικούς συνδυασµούς φυτοφαρµάκων/καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται
σε τρίτες χώρες.

Έχουν ληφθεί υπόψη η γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής
φυτών, και ιδίως οι συµβουλές της και οι συστάσεις που
αφορούν την προστασία των καταναλωτών από τρόφιµα για
τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί φυτοφάρµακα.

Ανώτατο όριο
(σε mg/kg)

Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων

Flupyrsulfuron-methyl
(7)

7.3.2002

Pymetrozine

0,02 (*) (p)
p

0,02 (*) ( )

Σιτηρά
Σιτηρά

(*) Αναφέρεται στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισµού.
(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειµµάτων. Όταν τα ανώτατα
όρια υπολειµµάτων για τις flupyrsulfuronmethyl και pymetrozine που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα τα οποία απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ της
οδηγίας 86/362/ΕΟΚ φέρουν την ένδειξη «(p)», σηµαίνει ότι είναι προσωρινά,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Την 1η ∆εκεµβρίου 2005, τα προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων για τις flupyrsulfuronmethyl και pymetrozine θα παύσουν
να είναι προσωρινά και θα καταστούν οριστικά κατά την έννοια του
άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ.

Άρθρο 2
Στο µέρος B του παραρτήµατος II της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ προστίθενται τα ακόλουθα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων:
Ανώτατο όριο
(mg/kg)

Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων

Pymetrozine

Στο κρέας, συµπεριλαµβανοµένου
του λίπους, τα παρασκευάσµατα
κρέατος, τα παραπροϊόντα
Στα νωπά αυγά χωρίς κέλυφος τα
Στο γάλα και τα γαλακτοκοµικά
σφαγίων και τα ζωικά λίπη που
αυγά των πτηνών και τους
προϊόντα που εµφαίνονται στο
εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι και
κρόκους αυγού που εµφαίνονται
παράρτηµα Ι και υπάγονται στους
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
στο παράρτηµα Ι και υπάγονται
κωδικούς ΣΟ 0401, 0402,
0201, 0202, 0203, 0204,
στους κωδικούς ΣΟ 0407 00
0405 00 και 0406
0205 00 00, 0206, 0207,
και 0408
ex 0208, 0209 00, 0210,
1601 00, 1602,

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

(*) Αναφέρεται στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισµού.
(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτερο όριο υπολειµµάτων. Όταν τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων για την pymetrozine που αφορούν τα
γεωργικά προϊόντα τα οποία απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ φέρουν ένδειξη «(p)» σηµαίνει ότι είναι προσωρινά,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Την 1η ∆εκεµβρίου 2005, τα προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων για την pymetrozine θα παύσουν να είναι
προσωρινά και θα καταστούν οριστικά κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ.
Άρθρο 3
Τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων για τις flupyrsulfuron-methyl και pymetrozine του παραρτήµατος της παρούσας οδηγίας προστίθενται στο παράρτηµα II της οδηγίας 90/642/EΟΚ. Τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων για την azoxystrobine του παραρτήµατος της παρούσας οδηγίας αντικαθιστούν εκείνα της
οδηγίας 90/642/ΕΟΚ.

EL
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Άρθρο 4

Τα προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων για την kresoxim-methyl του παραρτήµατος ΙΙ της
οδηγίας 90/642/ΕΟΚ τροποποιούνται σε 0,2 mg/kg (p) για τις φράουλες. (p) αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο
όριο υπολειµµάτων.
Για την kresoxim-methyl τα προσωρινά ΑΟΥ θα καταστούν οριστικά στις 19 Οκτωβρίου 2004.
Άρθρο 5
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο στις 31 Αυγούστου 2002, τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αµέσως την
Επιτροπή σχετικά.
2.

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Σεπτεµβρίου 2002.

3.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες παραπέµπουν στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από τέτοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται
από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 6
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων
για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια

1. Καρποί, νωποί, αποξηραµένοι ή άψητοι, συντηρούµενοι µε ψύξη,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα

Υπολλείµµατα φυτοφαρµάκων και ανώτατα επίπεδα
υπολειµµάτων
(mg/kg)
Flupyrsulfuronmethyl

Azoxystrobin

Pymetrozine

1 (p)

0,3 (p)

0,02 (p) (*)

i)

ΕΣΠΕΡΟΕΙ∆Η
Γκρέιπ-φρουτ
Λεµόνια
Γλυκολέµονα (Limes)
Μανταρίνια (συµπεριλαµβάνονται οι κληµεντίνες και άλλα υβρίδια)
Πορτοκάλια
Φράπες
Άλλα

ii)

ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ (µε ή χωρίς κέλυφος)
Αµύγδαλα
Καρύδια Βραζιλίας
Ανακάρδια (Κάσιους)
Κάστανα
Καρύδες
Φουντούκια
Μακαντάµια
Καρύδια πεκάν
Κουκουνάρια
Φυστίκια
Κοινά καρύδια
Άλλα

0,1 (p) (*)

0,02 (p) (*)

iii)

ΜΗΛΟΕΙ∆Η
Μήλα
Αχλάδια
Κυδώνια
Άλλα

0,05 (p) (*)

0,02 (p) (*)

iv)

ΠΗΡΥΝΟΚΑΡΠΑ
Βερίκοκα
Κεράσια
Ροδάκινα (συµπεριλαµβάνονται νεκταρίνια και παρόµοια υβρίδια)
∆αµάσκηνα
Άλλα

0,05 (p) (*)

v)

0,05 (p)
0,05 (p)

0,02 (p) (*)
0,02 (p) (*)

ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια
Επιτραπέζια σταφύλια
Οινοποιήσιµα σταφύλια
β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)
γ) Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους)
Βατόµουρα
Καρποί ασπροβατοµουριάς
Καρποί του είδους Rubus loganobaccus (Loganberries)
Σµέουρα
Άλλα

2

2 (p)
0,05 (p) (*)
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Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων
για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια

vi)

Υπολλείµµατα φυτοφαρµάκων και ανώτατα επίπεδα
υπολειµµάτων
(mg/kg)
Flupyrsulfuronmethyl

Azoxystrobin

δ) Άλλοι µικροί καρποί και µούρα (εκτός από τους άγριους)
Μύρτιλλα (καρποί του είδους Vaccinium myrtillus)
Μύρτιλλα µακρόκαρπα
Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή µαύρα)
Πράσινα φραγκοστάφυλα
Άλλα

0,05 (p) (*)

ε) Άγρια µούρα και άγριοι καρποί

0,05 (p) (*)

ΡΙΖΩΜΑΤΩ∆Η ΚΑΙ ΚΟΝ∆ΥΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Παντζάρια
Καρότα
Ρεπανοσέλινα
Χρένα
Κόνδυλοι ηλιάνθου
Παστινάκη
Ρίζες µαϊντανού
Ραπάνια
Λαγόχορτα
Γλυκοπατάτες
Γουλιά (είδος κράµβης)
Γογγύλια
Κόνδυλοι της διοσκορέας
Άλλα

ii)

ΒΟΛΒΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Σκόρδα
Κρεµµύδια
Ασκαλώνια (εσαλότ)
Φρέσκα κρεµµύδια ανοιξιάτικα
Άλλα

iii)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
α) Σολανώδη
Τοµάτες
Πιπεριές
Μελιτζάνες
Άλλα

Pymetrozine

0,02 (p) (*)

∆ΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ
Αβοκάντο
Μπανάνες
Χουρµάδες
Σύκα
Ακτινίδια
Κουµκουάτ
Λίτσι
Μάνγκο
Ελιές
Καρποί της πασιφλόρας
Ανανάς
Ρόδια
Άλλα

2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα κατεψυγµένα ή αποξηραµένα
i)
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2

0,05 (p) (*)
0,02 (p) (*)
0,02 (p) (*)
0,2 (p)
0,2 (p)
0,2 (p)
0,2 (p)
0,2 (p)

0,05 (p) (*)
0,05 (p) (*)

0,02 (p) (*)

2 (p)
2 (p)
2 (p)
0,05 (p) (*)

0,5 (p)
1 (p)
0,5 (p)
0,02 (p) (*)
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για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια

Υπολλείµµατα φυτοφαρµάκων και ανώτατα επίπεδα
υπολειµµάτων
(mg/kg)
Flupyrsulfuronmethyl

Azoxystrobin

Pymetrozine

1 (p)

0,5 (p)

0,5 (p)

0,2 (p)

δ) Γλυκό καλαµπόκι

0,05 (p) (*)

0,02 (p) (*)

ΚΡΑΜΒΕΣ

0,05 (p) (*)

β) Κολοκυνθοειδή µε βρώσιµο φλοιό
Αγγούρια
Αγγουράκια
Κολοκυθάκια
Άλλα
γ) Κολοκυνθοειδή µε µή βρώσιµο φλοιό
Πεπόνια
Κολοκύθες
Καρπούζια
Άλλα
iv)

7.3.2002

0,02 (p) (*)

α) Ανθοκράµβες
Μπρόκολα
Κουνουπίδια
Άλλα
β) Κεφαλωτές κράµβες
Λάχανα Βρυξελλών
Λάχανα (κεφαλωτά)
Άλλα

v)

γ) Φυλλώδεις κράµβες
Κινέζικα λάχανα
Λαχανίδες
Άλλα

0,02 (p) (*)

δ) Γογγυλοκράµβες

0,02 (p) (*)

ΦΥΛΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΩΠΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
3 (p)

1 (p)

β) Σπανάκι και παρόµοια
Σπανάκια
Σέσκουλα
Άλλα

0,05 (p) (*)

0,02 (p) (*)

γ) Νεροκάρδαµο

0,05 (p) (*)

0,02 (p) (*)

0,2 (p)

0,02 (p) (*)

0,05 (p) (*)

1 (p)

α) Μαρούλια και παρόµοια
Κάρδαµο
Λυκοτρίβολο
Μαρούλι
Σκαρόλια
Άλλα

δ)

Ραδίκι Witloof

ε) Αρωµατικά φυτά
Σκαντζίκι (Φραγκοµαϊντανός)
Σχοινόπρασο
Μαϊντανός
Φύλλα σέλινου
Άλλα
vi)

0,05 (p)
0,02 (p) (*)

ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)
Φασόλια (µε το λοβό)
Φασόλια (χωρίς λοβό)
Μπιζέλια (µε το λοβό)

0,02 (p) (*)
1 (p)
0,5 (p)

EL

7.3.2002

Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων
για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια

Υπολλείµµατα φυτοφαρµάκων και ανώτατα επίπεδα
υπολειµµάτων
(mg/kg)
Flupyrsulfuronmethyl

viii)

Azoxystrobin

Pymetrozine

0,2 (p)
0,05 (p) (*)

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)
Άλλα
vii)
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0,02 (p) (*)

ΣΤΕΛΕΧΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά)
Σπαράγγια
Άγριες αγγινάρες
Σέλινα
Μάραθο
Αγγινάρες
Πράσα
Ραβέντι
Άλλα

0,05 (p) (*)

ΕΙ∆Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

0,05 (p) (*)

0,02 (p) (*)

0,02 (p) (*)

5 (p)
1 (p)
0,1 (p)

α) Καλλιεργούµενα µανιτάρια
β) Άγρια µανιτάρια
3. Όσπρια
Φασόλια
Φακές
Μπιζέλια
Άλλα

0,02 (p) (*)

0,1 (p)

4. Ελαιούχοι σπόροι
Λινόσπορος
Αραχίδες (Αράπικα φυστίκια)
Σπόροι παπαρούνας
Σπόροι σουσαµιού
Σπόροι ηλιάνθου
Σπόροι ελαιοκράµβης
Σόγια
Σινάπι
Βαµβακόσπορος
Άλλα

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

5. Πατάτες
Πατάτες (φρέσκες)
Πατάτες (αποθηκευµένες)

0,02 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,02 (p) (*)

6. Τσάι (φύλλα και στελέχη του φυτού Camellia sinensis, αποξηραµένα
τα οποία έχουν ή δεν έχουν υποστεί ζύµωση)

0,05 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

7. Λυκίσκος (αποξηραµένος), συµπεριλαµβανοµένων των δισκίων λυκίσκου και της µη συµπυκνωµένης σκόνης

0,05 (p) (*)

20 (p)

5 (p)

0,05 (p)
0,02 (p) (*)

(p) Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειµµάτων. Όταν τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων για τις flupyrsulfuron-methyl, pymetrozine και
azoxystrobin που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα τα οποία απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ φέρουν την ένδειξη «(p)»
σηµαίνει ότι είναι προσωρινά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
Την 1η ∆εκεµβρίου 2005, τα προσωρινά ανώτατα όρια υπολειµµάτων για τις flupyrsulfuron-methyl και pymetrozine θα παύσουν να είναι
προσωρινά και θα καταστούν οριστικά κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ. Για την azoxystrobin θα καταστούν οριστικά την
1η Αυγούστου 2003.
(*) Αναφέρεται στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισµού.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Φεβρουαρίου 2002
σχετικά µε το αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου του
Σένγκεν
(2002/192/ΕΚ)
(5)

το άρθρο 4 του προσαρτηµένου στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρωτοκόλλου για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής αναφερόµενο ως
«πρωτόκολλο Σένγκεν»),

Όσον αφορά την προαναφερόµενη ειδική θέση της Ιρλανδίας, η Ιρλανδία δεν θα συµµετέχει δυνάµει της παρούσας
απόφασης, στις διατάξεις της σύµβασης του 1990 για την
εφαρµογή της συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου
1985 («σύµβαση Σένγκεν») που αφορούν τα σύνορα.

(6)

το αίτηµα της κυβέρνησης της Ιρλανδίας το οποίο διατυπώθηκε µε
τις επιστολές της της 16ης Ιουνίου 2000 και της 1ης Νοεµβρίου
2001 προς τον Πρόεδρο του Συµβουλίου να συµµετέχει σε ορισµένες διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν, οι οποίες παρατίθενται στις εν λόγω επιστολές,

Λόγω της σοβαρότητας των ζητηµάτων που ρυθµίζονται
από τα άρθρα 26 και 27 της σύµβασης Σένγκεν, η Ιρλανδία
θα εφαρµόσει τα εν λόγω άρθρα, και τα µέτρα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση τα οποία βασίζονται στα
άρθρα αυτά.

(7)

Η Ιρλανδία έχει ζητήσει να συµµετάσχει σε όλες τις διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν (εφεξής αναφερόµενου ως «SIS»), εκτός από τις διατάξεις που αφορούν τις καταχωρήσεις του άρθρου 96 της
σύµβασης Σένγκεν και τις λοιπές διατάξεις που συνδέονται
µε τις καταχωρήσεις αυτές.

(8)

Κατά την άποψη του Συµβουλίου, οιαδήποτε επί µέρους
συµµετοχή της Ιρλανδίας στο κεκτηµένο του Σένγκεν, πρέπει
να σέβεται τη συνοχή των συγκεκριµένων τοµέων, που αποτελούν το σύνολο του κεκτηµένου αυτού.

(9)

Το Συµβούλιο αναγνωρίζει εποµένως το δικαίωµα της
Ιρλανδίας να υποβάλει, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου του Σένγκεν, αίτηµα επιµέρους συµµετοχής, σηµειώνοντας συγχρόνως ότι είναι αναγκαίο να εξετασθεί ο αντίκτυπος της συµµετοχής της Ιρλανδίας στις διατάξεις που
αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία του SIS, όσον
αφορά την ερµηνεία των λοιπών σχετικών διατάξεων του
κεκτηµένου του Σένγκεν και τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις
της συµµετοχής αυτής.

(10)

Έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 2 παράγραφος 1 της
συµφωνίας που συνήφθη από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και από τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε τον καθορισµό των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων µεταξύ της Ιρλανδίας και του
Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ισλανδίας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Ιρλανδίας και
του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, στους τοµείς του
κεκτηµένου του Σένγκεν που ισχύουν για τα κράτη αυτά (1),

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη γνώµη της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεµβρίου 2000 για το
αίτηµα αυτό,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η Ιρλανδία έχει µια ειδική θέση σχετικά µε τα ζητήµατα που
καλύπτονται από τον τίτλο IV του τρίτου µέρους της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως
αναγνωρίζεται στο πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωµένου
Βασιλείου και της Ιρλανδίας και στο πρωτόκολλο για την
εφαρµογή ορισµένων πτυχών του άρθρου 14 της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο Ηνωµένο
Βασίλειο και την Ιρλανδία, που προσαρτώνται, δυνάµει της
συνθήκης του ’Αµστερνταµ, στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
Το κεκτηµένο του Σένγκεν έχει σχεδιασθεί και λειτουργεί ως
ένα συνεκτικό σύνολο, το οποίο πρέπει να γίνει εξ ολοκλήρου αποδεκτό και να εφαρµοσθεί από όλα τα κράτη που
υποστηρίζουν την αρχή της κατάργησης των ελέγχων επί
των προσώπων στα κοινά σύνορά τους.

(3)

Το πρωτόκολλο Σένγκεν προβλέπει ότι η Ιρλανδία µπορεί να
συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου
του Σένγκεν, λόγω της προαναφερθείσας ειδικής θέσης της
Ιρλανδίας.

(4)

Η Ιρλανδία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις κράτους µέλους
που απορρέουν από τα άρθρα της σύµβασης Σένγκεν του
1990, όπως απαριθµούνται στην παρούσα απόφαση.

(1) ΕΕ L 15 της 20.1.2000, σ. 2.
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iii) η συµφωνία που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1991 για την
προσχώρηση της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας: άρθρα 4, 5
και 6·

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η Ιρλανδία συµµετέχει στις ακόλουθες διατάξεις του κεκτηµένου
του Σένγκεν:
α) σχετικά µε τις διατάξεις της σύµβασης του Σένγκεν, την τελική
πράξη και τις κοινές δηλώσεις της:
i) άρθρα 26 και 27·
άρθρο 39·
άρθρο 44·
άρθρα 46 και 47, εκτός από το άρθρο 47 παράγραφος 2
στοιχείο γ)·
άρθρα 48 έως 51·
άρθρα 52 και 53·
άρθρα 54 έως 58·
άρθρο 59·
άρθρα 61 έως 66·
άρθρα 67 έως 69·
άρθρα 71 έως 73·
άρθρα 75 και 76·
άρθρα 126 έως 130, στο βαθµό που συνδέονται µε τις
διατάξεις στις οποίες συµµετέχει η Ιρλανδία δυνάµει του
παρόντος στοιχείου·
κοινή δήλωση 3 στην τελική πράξη σχετικά µε το άρθρο 71
παράγραφος 2·
ii) οι ακόλουθες διατάξεις σχετικά µε το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν, στο βαθµό που δεν συνδέονται µε το άρθρο
96:
άρθρο 92·
άρθρα 93 έως 95·
άρθρα 97 έως 100·
άρθρο 101, εκτός της παραγράφου 2·
άρθρα 102 έως 108·
άρθρα 109 έως 111, όσον αφορά δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που καταχωρούνται στο εθνικό τµήµα της Ιρλανδίας·
άρθρα 112 και 113·
άρθρο 114, όσον αφορά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
που καταχωρούνται στο εθνικό τµήµα του SIS της Ιρλανδίας·
άρθρα 115 έως 118·
iii) λοιπές διατάξεις σχετικά µε το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν:
άρθρο 119·
β) σχετικά µε τις διατάξεις των συµφωνιών προσχώρησης στη σύµβαση του Σένγκεν, τις τελικές πράξεις και τις κοινές δηλώσεις
τους:
i) η συµφωνία που υπεγράφη στις 27 Νοεµβρίου 1990 για
την προσχώρηση της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας: άρθρο 4·
ii) η συµφωνία που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1991 για την
προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας: άρθρο 4 και
τελική πράξη µέρος ΙΙΙ δήλωση 2·

iv) η συµφωνία που υπεγράφη στις 6 Νοεµβρίου 1992 για
την προσχώρηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας: άρθρα 3, 4
και 5 και τελική πράξη µέρος ΙΙΙ δήλωση 2·
v) η συµφωνία που υπεγράφη στις 28 Απριλίου 1995 για
την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας: άρθρο 4·
vi) η συµφωνία που υπεγράφη στις 19 ∆εκεµβρίου 1996 για
την προσχώρηση του Βασιλείου της ∆ανίας: άρθρα 4 και 6
και τελική πράξη µέρος II κοινή δήλωση 3·
vii) η συµφωνία που υπεγράφη στις 19 ∆εκεµβρίου 1996 για
την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας: άρθρα
4 και 5 και τελική πράξη µέρος II κοινή δήλωση 3·
viii) η συµφωνία που υπεγράφη στις 19 ∆εκεµβρίου 1996 για
την προσχώρηση του Βασιλείου της Σουηδίας: άρθρα 4
και 5 και τελική πράξη µέρος II κοινή δήλωση 3·
γ) σχετικά µε τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής που συνεστήθη δυνάµει της σύµβασης του
Σένγκεν, εφόσον συνδέονται µε τις διατάξεις στις οποίες η
Ιρλανδία συµµετέχει δυνάµει του στοιχείου α):
i) SCH/Com-ex (93) 14 (βελτίωση της συνεργασίας στην
πράξη µεταξύ των δικαστικών αρχών για καταπολέµηση της
διακίνησης ναρκωτικών)·

SCH/Com-ex (94) 28 rev (πιστοποιητικό που προβλέπεται
στο άρθρο 75 για την µεταφορά ναρκωτικών ή/και ψυχοτρόπων ουσιών)·

SCH/COM-ex (98) 26 def (σύσταση της µόνιµης επιτροπής
της σύµβασης περί εφαρµογής του Σένγκεν), υπό την επιφύλαξη µιας εσωτερικής ρύθµισης εξειδικεύουσας τις λεπτοµέρειες συµµετοχής των ιρλανδών εµπειρογνωµόνων σε αποστολές που πραγµατοποιούνται υπό την αιγίδα της αρµόδιας
οµάδας εργασίας του Συµβουλίου·
SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 (διασυνοριακή συνεργασία της
αστυνοµίας στον τοµέα πρόληψης και εξακρίβωσης του
εγκλήµατος, όταν ζητηθεί)·
SCH/Com-ex (98) 52 (εγχειρίδιο για τη διασυνοριακή
συνεργασία της αστυνοµίας)·
SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 (κατάσταση σχετικά µε τα
ναρκωτικά)·
SCH/Com-ex (99) 6 (τηλεπικοινωνίες)·

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 (αµοιβές πληροφοριοδοτών)·

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (συµφωνία για τη συνεργασία
σε δίκες σχετικά µε τροχαίες παραβάσεις)·

SCH/Com-ex (99) 18 (βελτίωση της συνεργασίας της αστυνοµίας όσον αφορά την πρόληψη και εξακρίβωση εγκληµάτων)·
ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev 2 (κατακύρωση της προσφοράς για
την προκαταρκτική µελέτη του SIS II)·
SCH/Com-ex (97) 18 (συνεισφορές της Νορβηγίας και της
Ισλανδίας στο κόστος λειτουργίας του C.SIS)·
SCH/Com-ex (97) 24 (µέλλον του SIS)·

SCH/Com-ex (97) 35 (δηµοσιονοµικοί κανονισµοί του
C.SIS)·
SCH/Com-ex (98) 11 (το C.SIS µε 15/18 συνδέσεις)·
SCH/Com-ex (99) 5 (εγχειρίδιο Sirene)·
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δ) σχετικά µε τις διατάξεις των ακόλουθων δηλώσεων της εκτελεστικής επιτροπής που συνεστήθη δυνάµει της σύµβασης του
Σένγκεν, στο βαθµό που συνδέονται µε τις διατάξεις στις οποίες
η Ιρλανδία συµµετέχει δυνάµει του στοιχείου α):
i) SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (δήλωση για την έκδοση)·
ii) SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 (απαγωγή ανηλίκων)·
SCH/Com-ex (99) decl 2 rev (διάρθρωση του SIS).

Άρθρο 2
1.
Το αρµόδιο υπουργείο που αναφέρεται στην διάταξη του
άρθρου 65 παράγραφος 2 της σύµβασης του Σένγκεν είναι το
υπουργείο ∆ικαιοσύνης, Ισότητας και Νοµοθετικής Μεταρρύθµισης.
2.
Η Ιρλανδία συµµετέχει στις ακόλουθες πράξεις του Συµβουλίου:
α) στην απόφαση 2000/586/∆ΕΥ, της 28ης Σεπτεµβρίου 2000,
περί διαδικασίας τροποποιήσεως του άρθρου 40 παράγραφοι 4
και 5, του άρθρου 41 παράγραφος 7 και του άρθρου 65
παράγραφος 2 της σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας του
Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή
κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (1), στο βαθµό
που η απόφαση αυτή συνδέεται µε το άρθρο 65 παράγραφος 2
της σύµβασης του 1990·
β) στην απόφαση 2001/40/ΕΚ, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά µε
την αµοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων αποµάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών (2)·

7.3.2002

Συµβούλιο. Το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να καθορίσει
διαφορετικές ηµεροµηνίες για την έναρξη εφαρµογής των διαφόρων
διατάξεων ανά τοµέα.
2.
Πριν να αρχίσουν να εφαρµόζονται οι αναφερόµενες στο
άρθρο 1 διατάξεις σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το Συµβούλιο
αποφασίζει για τις νοµικές και τεχνικές λεπτοµέρειες, όσον αφορά
τη συµµετοχή της Ιρλανδίας στο στοιχείο α) σηµεία ii) και iii), στο
στοιχείο γ) σηµείο ii) και στο στοιχείο δ) σηµείο ii) του άρθρου 1,
συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων.
3.
Κάθε απόφαση δυνάµει των παραγράφων 1, 2 και 3 λαµβάνεται από το Συµβούλιο, µε οµοφωνία των µελών του που αναφέρονται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου του Σένγκεν και του αντιπροσώπου της κυβέρνησης της Ιρλανδίας. Ο αντιπρόσωπος της
κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου συµµετέχει επίσης στις αποφάσεις που λαµβάνονται από το Συµβούλιο δυνάµει του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 5
1.
Η Ιρλανδία δεσµεύεται από τις ακόλουθες πράξεις του Συµβουλίου:
α) την απόφαση 1999/323/ΕΚ, της 3ης Μαΐου 1999, σχετικά µε
τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού που διέπει τα δηµοσιονοµικά θέµατα της διαχείρισης από τον Γενικό Γραµµατέα του
Συµβουλίου, των συµβάσεων τις οποίες συνάπτει ως αντιπρόσωπος ορισµένων κρατών µελών όσον αφορά την εγκατάσταση και
τη λειτουργία της µονάδας διαχείρισης «Help Desk Server» και
του σχετικού δικτύου Sirene, φάση ΙΙ (4), και τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής·

γ) στην οδηγία 2001/51/ΕΚ, της 28ης Ιουνίου 2001, για τη
συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 26 της σύµβασης
εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου
1985 (3).

β) την απόφαση 2000/265/ΕΚ, της 27ης Μαρτίου 2000, περί
θεσπίσεως δηµοσιονοµικού κανονισµού για τα δηµοσιονοµικά
θέµατα της διαχείρισης από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα
του Συµβουλίου, των συµβάσεων τις οποίες συνάπτει ως αντιπρόσωπος ορισµένων κρατών µελών όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του δικτύου επικοινωνιών «Sisnet» για
το περιβάλλον Σένγκεν (5), και τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής·

Άρθρο 3

γ) την απόφαση 2000/777/ΕΚ, της 1ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την εφαρµογή του κεκτηµένου του Σένγκεν στη ∆ανία,
τη Φινλανδία και τη Σουηδία, καθώς και στην Ισλανδία και τη
Νορβηγία (6)·

Η αντιπροσωπία στην κοινή αρχή ελέγχου, που έχει συσταθεί βάσει
του άρθρου 115 της σύµβασης του Σένγκεν, και αντιπροσωπεύει
την εθνική αρχή ελέγχου της Ιρλανδίας, δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες ψηφοφορίας εντός της κοινής αρχής ελέγχου
για ζητήµατα σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν ή περαιτέρω ανάπτυξης του κεκτηµένου του
Σένγκεν, στα οποία δεν συµµετέχει η Ιρλανδία.

Άρθρο 4
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 3, οι διατάξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 1 τίθενται σε εφαρµογή, µεταξύ της
Ιρλανδίας και των κρατών µελών και άλλων κρατών στα οποία οι
διατάξεις αυτές ισχύουν ήδη, όταν θα έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων σε όλα αυτά τα
κράτη µέλη και τα άλλα κράτη, µε απόφαση που θα λάβει το
(1) ΕΕ L 248 της 3.10.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 34.
(3) ΕΕ L 187 της 10.7.2001, σ. 45.

δ) τον κανονισµό (EK) αριθ. 2424/2001 της 6ης ∆εκεµβρίου
2001, σχετικά µε την ανάπτυξη του συστήµατος πληροφοριών
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (7)·
ε) την απόφαση 2001/886/∆ΕΥ, της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε την ανάπτυξη του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν
δεύτερης γενιάς (SIS II) (8).
2.
Η Ιρλανδία επιβαρύνεται µε όλο το κόστος που συνεπάγεται
η τεχνική υλοποίηση της επιµέρους συµµετοχής της στη λειτουργία
του SIS.
Άρθρο 6
1.
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Παράγει αποτελέσµατα από την 1η Απριλίου 2002.
(4) ΕΕ L 123 της 15.5.1999, σ. 51.
(5) ΕΕ L 85 της 6.4.2000, σ. 12· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 2000/664/ΕΚ (ΕΕ L 278 της 31.10. 2000, σ. 24).
(6) ΕΕ L 309 της 9.12.2000, σ. 24.
7
( ) ΕΕ L 328 της 13.12.2001, σ. 4.
(8) ΕΕ L 328 της 13.12.2001, σ. 1.
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2.
Από την ηµεροµηνία της έκδοσης της παρούσας απόφασης, η Ιρλανδία θεωρείται ότι κοινοποίησε αµετάκλητα στον Πρόεδρο του Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου του Σένγκεν ότι επιθυµεί να
συµµετέχει σε όλες τις προτάσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες αναπτύσσουν περαιτέρω το κεκτηµένο του Σένγκεν
που αναφέρεται στο άρθρο 1.
3.
Τα µέτρα που αναπτύσσουν περαιτέρω το αναφερόµενο στο άρθρο 1 κεκτηµένο του Σένγκεν, τα οποία
εγκρίθηκαν πριν από την έκδοση από το Συµβούλιο της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1,
συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ) παράγουν
αποτελέσµατα για την Ιρλανδία, από την ηµεροµηνία ή τις ηµεροµηνίες όπου το Συµβούλιο θα αποφασίσει, βάσει
του άρθρου 4, να θέσει σε εφαρµογή για την Ιρλανδία το αναφερόµενο στο άρθρο 1 κεκτηµένο, εκτός εάν το ίδιο
το µέτρο προβλέπει µεταγενέστερη ηµεροµηνία.
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. ACEBES PANIAGUA
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Φεβρουαρίου 2002
σχετικά µε τη χορήγηση έκτακτης εθνικής ενίσχυσης από την κυβέρνηση της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας στην
απόσταξη ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα
(2002/193/ΕΚ)
TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ποσοστού εγγραφής στην προτεινόµενη τιµή, δεδοµένου ότι
οι τιµές του οίνου στη γαλλική αγορά παραµένουν υψηλότερες από την τιµή της απόσταξης αυτής, παρά την επιδείνωση της κατάστασης, καθώς και εξ αιτίας του υψηλού
ποσοστού µείωσης των συµφωνητικών που υπεγράφησαν σε
κοινοτικό επίπεδο.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
την αίτηση που υπέβαλε στις 21 Ιανουαρίου 2002 η κυβέρνηση
της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας,

(7)

Η προαναφεροµένη ανισορροπία της αγοράς επιτραπέζιων
οίνων οδήγησε τη γαλλική κυβέρνηση να υποβάλει αίτηση
ανοίγµατος της απόσταξης κρίσης, δυνάµει του άρθρου 30
του εν λόγω κανονισµού, για 4,5 εκατοµµύρια εκατόλιτρα
επιτραπέζιου οίνου. Το άνοιγµα της εν λόγω απόσταξης
κρίσης συνεπάγεται την καταβολή ορισµένης τιµής στον
παραγωγό. Η τιµή που είχε καθορισθεί προηγουµένως ανήρχετο σε 1,914 ευρώ ανά % όγκου και ανά εκατόλιτρο, την
οποία η γαλλική κυβέρνηση θεωρεί σαφώς ανεπαρκή για την
επανεξισορρόπηση της αγοράς.

(8)

Για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής, η γαλλική
κυβέρνηση σχεδιάζει, εντός των ορίων της ποσόστωσης των
4 εκατοµµυρίων εκατολίτρων, το άνοιγµα της οποίας
εγκρίθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2002 από τη διαχειριστική
επιτροπή οίνων και βάσει προτάσεως της Επιτροπής, τη
χορήγηση εθνικής έκτακτης ενίσχυσης στους παραγωγούς
που παραδίδουν τον οίνο στην απόσταξη που αναφέρεται
στο άρθρο 30 του εν λόγω κανονισµού, ώστε να ανέλθει η
τιµή που καταβάλλεται στον παραγωγό για την απόσταξη
αυτή, σε επίπεδο το οποίο να µην υπερβαίνει τα 2,744 ευρώ
ανά % όγκου και ανά εκατόλιτρο, εντός του ορίου ανώτατου κόστους αυτού του εθνικού µέτρου, εκτιµώµενου σε
περίπου 39,84 εκατ. ευρώ.

(9)

Συντρέχουν, συνεπώς, εξαιρετικές περιστάσεις που επιτρέπουν να θεωρηθεί αυτή η ενίσχυση, κατά παρέκκλιση και
στον βαθµό που είναι απολύτως αναγκαίος για την επανόρθωση της διαπιστούµενης ανισορροπίας, ως συµβατή µε
την κοινή αγορά, υπό τους όρους που προβλέπει η παρούσα
απόφαση,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του
Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1), επιτρέπει στην Κοινότητα να στηρίξει την απόσταξη οίνων προκειµένου να
υποστηριχθεί η αµπελοοινική αγορά και, εποµένως, να διευκολυνθεί η συνέχιση του εφοδιασµού µε προϊόντα απόσταξης οίνου.

(2)

Το άρθρο 30 του προαναφερθέντος κανονισµού, επιτρέπει
τη λήψη µέτρου απόσταξης κρίσης σε περίπτωση εξαιρετικής διαταραχής της αµπελοοινικής αγοράς, οφειλόµενης
σε σηµαντικά πλεονάσµατα και/ή σε προβλήµατα ποιότητας.

(3)

Στη Γαλλία, η περίοδος 2000/01 οδήγησε σε επιδείνωση
της κατάστασης της αγοράς, που χαρακτηρίστηκε από
αύξηση των αποθεµάτων επιτραπέζιων οίνων καθώς και από
υποχώρηση των όγκων που πωλήθηκαν σε σύγκριση µε την
περίοδο 1999/2000. Στις 31 Ιουλίου 2001, το ύψος του
αποθέµατος αυτού του τύπου οίνων ήταν της τάξεως των
17,5 εκατοµµυρίων εκατολίτρων, πράγµα που αντιπροσωπεύει αύξηση 62 % σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες
περιόδους.

(4)

(5)

(6)

Η κατάσταση αυτή της γαλλικής αγοράς εξηγείται και από
την αύξηση της παραγωγής στο κοινοτικό επίπεδο κατά τις
δύο τελευταίες περιόδους, και αυτό παρά την πτώση της
παραγωγής στη Γαλλία κατά την περίοδο 2000/01, καθώς
και παρά τη µειωµένη προτίµηση των καταναλωτών για τους
επιτραπέζιους οίνους ευρείας κατανάλωσης, ενώ ταυτόχρονα
οι οίνοι τοπικών ποικιλιών αντιµετωπίζουν τον ανταγωνισµό
των νέων παραγωγών χωρών.
Στα γεγονότα αυτά οφείλεται η ιδιαίτερα αρνητική κατάσταση της αµπελοοινικής περιόδου 2001/02, η οποία
χαρακτηρίσθηκε από σοβαρή µείωση των εισοδηµάτων και
των τιµών στον τοµέα αυτό, κατά − 18 % και − 25 %,
αντιστοίχως.
Η εφαρµογή του καθεστώτος απόσταξης το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 29 δεν επέτρεψε την επανεξισορρόπηση
της αγοράς στη Γαλλία, ιδίως εξ αιτίας του σχετικά χαµηλού

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 (ΕΕ L 345 της
29.12.2001, σ. 10).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Θεωρείται συµβατή µε την κοινή αγορά έκτακτη ενίσχυση της
γαλλικής κυβέρνησης στην απόσταξη 4 εκατοµµυρίων εκατολίτρων
επιτραπέζιου οίνου επί του γαλλικού εδάφους για ποσό 39,84
εκατοµµυρίων ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, µέχρι του απαραίτητου
ποσού, προκειµένου η τιµή του οίνου να ανέλθει σε 2,744 ευρώ
ανά % όγκου και ανά εκατόλιτρο, στο πλαίσιο της εφαρµογής της
απόσταξης κρίσης δυνάµει του άρθρου 30 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999.

7.3.2002
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. ACEBES PANIAGUA
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Φεβρουαρίου 2002
σχετικά µε τη χορήγηση έκτακτης εθνικής ενίσχυσης από την κυβέρνηση της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας στην
απόσταξη ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα
(2002/194/ΕΚ)
TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

παραγωγό. Η τιµή που είχε καθορισθεί προηγουµένως ανήρχετο σε 1,914 ευρώ ανά % όγκου και ανά εκατόλιτρο, την
οποία η ιταλική κυβέρνηση θεωρεί ανεπαρκή για την πραγµατική εξυγίανση της αγοράς.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο,
την αίτηση που υπέβαλε στις 31 Ιανουαρίου 2002 η κυβέρνηση
της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας,

(6)

Για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής, η ιταλική
κυβέρνηση σχεδιάζει, εντός των ορίων της ποσόστωσης των
4 εκατοµµυρίων εκατολίτρων, το άνοιγµα της οποίας
εγκρίθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2002 από τη διαχειριστική
επιτροπή οίνων και βάσει προτάσεως της Επιτροπής, τη
χορήγηση εθνικής έκτακτης ενίσχυσης στους παραγωγούς
που παραδίδουν τον οίνο στην απόσταξη που αναφέρεται
στο άρθρο 30 του εν λόγω κανονισµού, ώστε να ανέλθει η
τιµή που καταβάλλεται στον παραγωγό για την απόσταξη
αυτή, σε επίπεδο το οποίο να µην υπερβαίνει τα 2,12 ευρώ
ανά % όγκου και ανά εκατόλιτρο, εντός του ορίου ανωτάτου κόστους του εθνικού αυτού µέτρου, εκτιµώµενου σε
περίπου 8,27 εκατ. ευρώ.

(7)

Συντρέχουν, συνεπώς, εξαιρετικές περιστάσεις που επιτρέπουν να θεωρηθεί αυτή η ενίσχυση, κατά παρέκκλιση και
στον βαθµό που είναι απολύτως αναγκαίος για την επανόρθωση της διαπιστούµενης ανισορροπίας, ως συµβατή µε την
κοινή αγορά, υπό τους όρους που προβλέπει η παρούσα
απόφαση,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του
Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1), επιτρέπει στην Κοινότητα να στηρίξει την απόσταξη οίνων προκειµένου να
υποστηριχθεί η αµπελοοινική αγορά και, εποµένως, να διευκολυνθεί η συνέχιση του εφοδιασµού µε προϊόντα απόσταξης οίνου.

(2)

Το άρθρο 30 του προαναφερθέντος κανονισµού επιτρέπει τη
λήψη µέτρου απόσταξης κρίσης σε περίπτωση εξαιρετικής
διαταραχής της αµπελοοινικής αγοράς, οφειλόµενης σε
σηµαντικά πλεονάσµατα ή/και σε προβλήµατα ποιότητας.

(3)

(4)

(5)

Η περίοδος 2001/02 χαρακτηρίζεται από κατάσταση
κρίσης, η οποία µπορεί να αποδοθεί σε ανισορροπία µεταξύ
προσφοράς και ζήτησης. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στην
πλεονασµατική παραγωγή όσο στη µεγάλη προσφορά στην
εσωτερική αγορά, εξ αιτίας του αυξανόµενου όγκου των
αποθεµάτων και των εισαγωγών οίνου προελεύσεως τρίτων
χωρών. Ειδικότερα, στην ιταλική αγορά εµφανίσθηκαν σηµαντικά πλεονάσµατα ιδίως όσον αφορά τους λευκούς επιτραπέζιους οίνους, οπότε το επίπεδο των αποθεµάτων επιτραπέζιων οίνων υπερέβη κατά 70 % το αντίστοιχο του 1999. Εξ
άλλου, η µέση τιµή αυτού του τύπου οίνων υπέστη µείωση
23 % σε σχέση µε την αµπελοοινική περίοδο 1998/1999,
πράγµα το οποίο επέφερε σηµαντική µείωση του εισοδήµατος των παραγωγών.
Η προαιρετική απόσταξη των επιτραπέζιων οίνων µε σκοπό
την εξασφάλιση του ανεφοδιασµού της αγοράς σε πόσιµη
αλκοόλη που προβλέπει το άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999, δεν επέτρεψε τη βελτίωση της κατάστασης της ιταλικής αγοράς, δεδοµένου ότι το επίπεδο των
υπογραφέντων συµφωνητικών ισοδυναµεί µε το διπλάσιο
του επιτρεπόµενου όγκου.
Η προαναφεροµένη ανισορροπία της αγοράς επιτραπέζιων
οίνων οδήγησε την ιταλική κυβέρνηση να υποβάλει αίτηση
ανοίγµατος της απόσταξης κρίσης, δυνάµει του άρθρου 30
του εν λόγω κανονισµού, για 5 εκατοµµύρια εκατόλιτρα
επιτραπέζιου οίνου. Το άνοιγµα της εν λόγω απόσταξης
κρίσης συνεπάγεται την καταβολή ορισµένης τιµής στον

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 (ΕΕ L 345 της
29.12.2001, σ. 10).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Θεωρείται συµβατή µε την κοινή αγορά έκτακτη ενίσχυση της
ιταλικής κυβέρνησης στην απόσταξη 4 εκατοµµυρίων εκατολίτρων
επιτραπέζιου οίνου επί του ιταλικού εδάφους για ποσό 8,27 εκατοµµυρίων ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, µέχρι του απαραίτητου ποσού,
προκειµένου η τιµή του οίνου να ανέλθει σε 2,12 ευρώ ανά %
όγκου και ανά εκατόλιτρο, στο πλαίσιο της εφαρµογής της απόσταξης κρίσης δυνάµει του άρθρου 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. ACEBES PANIAGUA

EL
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Οκτωβρίου 2001
σχετικά µε το καθεστώς ενίσχυσης που προτίθεται να θέσει σε εφαρµογή η Ιταλία υπέρ των τοµέων της
παραγωγής, της µεταποίησης και της εµπορίας των προϊόντων του παραρτήµατος I της συνθήκης (νόµος
αριθ. 81 της περιφέρειας της Σικελίας της 7ης Νοεµβρίου 1995)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 3060]
(Το κείµενο στην ιταλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2002/195/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο στοιχείο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, που αφορά την κοινή οργάνωση
της αγοράς στον αµπελοοινικό τοµέα (1),
Αφού κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με επιστολή του στις 6 ∆εκεµβρίου 1995 οι ιταλικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το
άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, τον περιφερειακό νόµο της περιφέρειας της Σικελίας αριθ. 81 της
7ης Νοεµβρίου 1995, ο οποίος περιλαµβάνει «∆ιατάξεις οικονοµικού χαρακτήρα για το έτος 1995» (στο
εξής νόµος αριθ. 81/1995) που αφορούν τους τοµείς της παραγωγής, της µεταποίησης και της εµπορίας
των προϊόντων του παραρτήµατος I της συνθήκης. Με επιστολή του στις 2 Μαΐου 1996 οι ίδιες αρχές
κοινοποίησαν το κείµενο περιφερειακού νόµου αριθ. 18 της 6ης Απριλίου 1996 (στο εξής νόµος αριθ.
18/1996) «Παρεµβάσεις στους τοµείς των επιχειρηµατιών και της συνεργασίας των νέων. Ταµείο για τον
εκµηχανισµό της γεωργίας (ESA). Τροποποιήσεις των προτύπων, παράταση των όρων» το οποίο τροποποιεί
το άρθρο 10 του περιφερειακού νόµου αριθ. 81/1995.

(2)

Τα µέτρα ενίσχυσης που προβλέπει ο νόµος αριθ. 81/1995, η εφαρµογή του οποίου έχει ανασταλεί εν
αναµονή µιας απόφασης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 87 της συνθήκης, πρωτοκολλήθηκαν από τη
Γενική Γραµµατεία της Επιτροπής υπό τον αριθµό:
N 408/B/96 όσον αφορά τον περιφερειακό νόµο αριθ. 81/1995 σχετικά µε τους τοµείς της παραγωγής,
της µεταποίησης και της εµπορίας των προϊόντων του παραρτήµατος I της συνθήκης και
N 408/A/96 όσον αφορά τους άλλους τοµείς.

(1) ΕΕ L 179 της 14.07.1999 σ. 1. Βλέπε σηµείο 36 της παρούσας απόφασης. Ο κανονισµός καταργεί τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87 του Συµβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1987, που αφορά την κοινή οργάνωση της αγοράς στον αµπελοοινικό
τοµέα, ο οποίος κατάργησε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 337/79 του Συµβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979, σχετικά µε
την κοινή οργάνωση της αγοράς στον αµπελοοινικό τοµέα, όπως είχε τροποποιηθεί από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 454/80
του Συµβουλίου.
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Η Επιτροπή εξέτασε και ενέκρινε βάσει των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης (επιστολή της Επιτροπής SG
(97) D/07189 της 20ής Αυγούστου 1997) την ενίσχυση Ν 408/A/96 η οποία αφορά τα µέτρα ενίσχυσης
που περιλαµβάνονται στο νόµο αριθ. 81/1995, εάν και στο µέτρο που εφαρµόζονται σε άλλους τοµείς
εκτός της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η εφαρµογή στους τοµείς της γεωργίας, της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας των µέτρων που περιλαµβάνονται στον προαναφερόµενο νόµο εξετάστηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της ενίσχυσης N 408/B/96.

(3)

Η παρούσα απόφαση δεν αφορά την ενίσχυση N 408/A/96.
(4)

Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες διαβιβάστηκαν µε την επιστολή 5657 της 9ης Αυγούστου 1996 µε την
επιστολή 7382 της 30ής Οκτωβρίου 1996, µε την επιστολή 7694 της 13ης Νοεµβρίου 1996 και µε την
επιστολή 2694 της 12ης Απριλίου 1996. Με βάση τις πληροφορίες που διέθεσαν οι ιταλικές αρχές είναι
σίγουρο ότι τα άρθρα 4 και 9 του νόµου αριθ.81/1995 εφαρµόζονται στους τοµείς της γεωργίας, της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Όσον αφορά το άρθρο 8 οι αρχές δεν απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις
που έθεσε η Επιτροπή σχετικά µε το εύρος της εφαρµογής του ιδίου άρθρου και ειδικά σχετικά µε την
εφαρµογή του στους τοµείς της παραγωγής, της µεταποίησης και της εµπορίας των προϊόντων του
παραρτήµατος I της συνθήκης.

(5)

Με επιστολή της της 23ης Ιανουαρίου 1997 η Επιτροπή ενηµέρωσε την Ιταλία σχετικά µε την απόφασή
της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης εναντίον
αυτής της ενίσχυσης.

(6)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2). Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους
σχετικά µε το εν λόγω µέτρο.

(7)

Οι ιταλικές αρχές παρουσίασαν τις παρατηρήσεις τους µε τις επιστολές 3155 και 3899 στις 8 Μαΐου
1997 και στις 12 Ιουνίου 1997 αντίστοιχα. Η Επιτροπή δεν έλαβε παρατηρήσεις ως προς αυτό το θέµα
από τους άλλους ενδιαφεροµένους.

(8)

Οι ιταλικές αρχές ζήτησαν µε την επιστολή 9365 της 23ης Ιουλίου 2001, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις
28 Αυγούστου 2001, την εφαρµογή του άρθρου 7 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999
του Συµβουλίου όσον αφορά τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (3)
για το άρθρο 4 του νόµου αριθ. 81/1995 και κατά συνέπεια ζήτησαν από την Επιτροπή να λάβει µία
απόφαση εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης του αιτήµατος.

(9)

Η παρούσα απόφαση αφορά µόνο την εφαρµογή των µέτρων ενίσχυσης στους τοµείς του παραρτήµατος I
της συνθήκης (δηλαδή: στη γεωργία, κατά την έννοια της πρωτογενούς παραγωγής, στη µεταποίηση και
στην εµπορία των γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια).

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(10)

Τα µέτρα που αφορά η παρούσα απόφαση είναι µόνο αυτά που προβλέπουν τα άρθρα 4, 8 και 9 του
περιφερειακού νόµου 81/1995, τα οποία περιγράφονται παρακάτω στο µέτρο που εφαρµόζονται στα
προϊόντα του παραρτήµατος I της συνθήκης (γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα). Στο µέτρο που οι
ενισχύσεις οι οποίες προβλέπονται από το νόµο αριθ. 81/1995 εφαρµόζονται και σε άλλους τοµείς εκτός
από τη γεωργία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή κατά
την έννοια των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ µε την επιστολή SG (97) D/07189 της 20ής
Αυγούστου 1997

(11)

Άρθρο 4 του περιφερειακού νόµου 81/1995. Με βάση αυτό το άρθρο ο περιφερειακός σύµβουλος για τη
γεωργία έχει το δικαίωµα να «χορηγήσει τις ενισχύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 78 του περιφερειακού νόµου αριθ. 25/1993 υπέρ των αµπελουργών οι οποίοι έχουν δικαίωµα επαναφύτευσης δυνάµει του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 454/80 (4) λόγω της ζηµιάς που υπέστησαν εξαιτίας της ξηρασίας κατά την
περίοδο 1988/90 και υπέβαλαν αίτηση για να λάβουν τις ενισχύσεις που προβλέπονται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 (5) µε τους ίδιους κανόνες». Για την επίτευξη των στόχων αυτού του άρθρου θα
διατεθούν 2 δισεκ. ITL (περίπου 1 εκατ. ευρώ) όσον αφορά το έτος 1995.

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

ΕΕ C 88 της
ΕΕ L 83 της
Βλέπε σηµείο
Βλέπε σηµείο

19.3.1997, σ. 17.
27.3.1999, σ. 1.
36 της παρούσας απόφασης.
36 της παρούσας απόφασης.
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Μόνο οι αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις που πληρούν και τους τρεις όρους που προβλέπει το άρθρο,
δηλαδή οι οποίες:
i) έχουν το δικαίωµα επαναφύτευσης δυνάµει του κανονισµού (ΕOΚ) αριθ. 454/80 (6),
ii) δεν έχουν κάνει χρήση αυτών των δικαιωµάτων εξαιτίας της ξηρασίας των ετών 1988/90,
iii) έχουν υποβάλει αίτηση να λάβουν την πριµοδότηση που προβλέπει ο κανονισµός (EOK) αριθ.
1442/88 µε στόχο την οριστική εγκατάλειψη των αµπελώνων,
δικαιούνται την εν λόγω ενίσχυση.
Οι δικαιούχοι αυτοί µπορούν να λάβουν και τις ενισχύσεις που προβλέπει το άρθρο 78 του περιφερειακού
νόµου αριθ. 25/93, το οποίο ορίζει ότι οι αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις που έχουν υποβάλει αίτηση
εκρίζωσης και επαναφύτευσης και έχουν υποστεί ζηµιές εξαιτίας της ξηρασίας των ετών 1988-90 δεν έχουν
πρόσβαση στις ενισχύσεις που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕOΚ) αριθ. 1442/88.
Στην ουσία η ενίσχυση έχει ως στόχο να αποζηµιώσει τους εν λόγω αµπελουργούς εξαιτίας της αδυναµίας
τους να χρησιµοποιήσουν τα δικαιώµατα επαναφύτευσης λόγω της ξηρασίας, δικαιώµατα τα οποία έληξαν
κατά τα έτη που εµφανίστηκε αυτή η ξηρασία προσφέροντάς τους τις πριµοδοτήσεις που προβλέπονται για
την περίπτωση οριστικής εγκατάλειψης των αµπελώνων.
(12)

Όσον αφορά το άρθρο 4, στην επιστολή της 23ης Ιανουαρίου 1997 για την κίνηση της διαδικασίας η
Επιτροπή ανέπτυξε τους λόγους οι οποίοι περιλαµβάνονται στα σηµεία 13-16:

(13)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 (7) σχετικά µε τη χορήγηση, για τις αµπελουργικές περιόδους
1988/89 µέχρι 1997/98, πριµοδοτήσεων για οριστική εγκατάλειψη αµπελουργικών εκτάσεων (8) προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων (που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ – Τµήµα Εγγυήσεων) για τους
αµπελοκαλλιεργητές οι οποίοι εγκαταλείπουν οριστικά την παραγωγή. Η εγκατάλειψη πρέπει να γίνει υπό
τους όρους που προβλέπει ο κανονισµός. Το ποσό της πριµοδότησης εξαρτάται (βλέπε τρίτη αιτιολογική
σκέψη του κανονισµού) από την παραγωγικότητα συγκεκριµένων εκτάσεων προκειµένου να ληφθεί υπόψη
τόσο το κόστος των εργασιών εκρίζωσης και η απώλεια του δικαιώµατος επαναφύτευσης όσο και η απώλεια
µελλοντικών εσόδων. Είναι εµφανές ότι ο πρώτος όρος που πρέπει να πληρούται είναι ο όρος της
εκρίζωσης αµπελώνα (άρθρο 4.2 του κανονισµού «Η χορήγηση της πριµοδότησης προϋποθέτει την
υποβολή γραπτής δήλωσης µε την οποία ο αιτών αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί [...] στην εκρίζωση
των αµπελώνων στις εκτάσεις για τις οποίες ζητήθηκε η πριµοδότηση» — άρθρο 6 του κανονισµού: «το
ύψος της πριµοδότησης για την οριστική εγκατάλειψη καταβάλλεται [...] υπό τον όρο ότι ο αιτών
αποδεικνύει ότι προέβη πράγµατι στην εκρίζωση»). Στην περίπτωση της εν λόγω ενίσχυσης φαίνεται ότι ο
επιδιωκόµενος στόχος εκ µέρους των περιφερειακών αρχών δεν ήταν η ενθάρρυνση της εγκατάλειψης των
εκτάσεων που καλλιεργούνται προς το παρόν [στόχος που επιδιώκεται µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
1442/88] αλλά µάλλον η αποζηµίωση των αµπελοκαλλιεργητών λόγω της µη χρησιµοποίησης ενός
δικαιώµατος επαναφύτευσης. Η σικελιανή διάταξη προβλέπει χορήγηση µίας ενίσχυσης του ιδίου τύπου µε
την ενίσχυση που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 (ο οποίος έχει ως στόχο την εκρίζωση των
υφισταµένων αµπελώνων και υπολογίζεται µε βάση την προβλεπόµενη ζηµιά που θα προκύψει από αυτή
την εκρίζωση) ως αντιστάθµισµα µιας γενεσιουργού αιτίας η οποία δεν έχει κοινά σηµεία µε τη γενεσιουργό
αιτία της συγχρηµατοδοτούµενης ενίσχυσης. Λαµβανοµένων υπόψη των κανόνων υπολογισµού της ενίσχυσης που προβλέπει ο κοινοτικός κανονισµός καθώς και της διαφορετικής φύσης της γενεσιουργού
αιτίας και στις δύο περιπτώσεις, καθεστώς «κανονισµού (EOK) αριθ. 1442/88» και η εν λόγω περιφερειακή
ενίσχυση, η χορήγηση της εν λόγω ενίσχυσης θα υπερκάλυπτε τις δαπάνες στις οποίες υπεβλήθησαν οι
δικαιούχοι.

(14)

Λαµβανοµένων υπόψη των προαναφεροµένων δεν είναι δυνατόν να ισχυριστεί κανείς ότι η σικελιανή
διάταξη επιδιώκει «ανάλογο» στόχο µε εκείνον του κοινοτικού καθεστώτος κατά την έννοια του άρθρου 19
του εν λόγω κανονισµού: «ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει τη χορήγηση ενισχύσεων που προβλέπονται
από τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις και επιδιώκουν στόχους ανάλογους µε τους στόχους του παρόντος
κανονισµού. Η χορήγηση αυτών των ενισχύσεων [...] εξαρτάται από τη διενέργεια εξέτασης βάσει των
άρθρων 92, 93 και 94 της συνθήκης». Τα προαναφερόµενα ισχύουν στην περίπτωση που εξακολουθούν να
ισχύουν τα εξεταζόµενα δικαιώµατα επαναφύτευσης.

(6) Το κείµενο του άρθρου 4 του περιφερειακού νόµου περιλαµβάνει διάφορες νοµικές ανακρίβειες: ένας από τους όρους που
προβλέπει αυτό το άρθρο είναι η κατοχή δικαιωµάτων επαναφύτευσης κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 454/80.
Κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου οι διατάξεις που είχε εισάγει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 454/80 και ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 337/79 δεν ίσχυαν πλέον από την 1η Απριλίου 1987 (ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87 που αφορά την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς). Πράγµατι τα δικαιώµατα επαναφύτευσης
είχαν αποκτηθεί βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 337/79.
7
( ) Βλέπε σηµείο 36 της παρούσας απόφασης.
8
( ) ΕΕ L 132 της 28.5.1998, σ. 3. Η ισχύς του κανονισµού παρατάθηκε µέχρι την αµπελουργική περίοδο 1997/98 από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1595/96 (ΕΕ L 206 της 16.8.1996, σ. 36).
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(15)

Στην προκειµένη περίπτωση τα δικαιώµατα επαναφύτευσης που προβλέπονται από την εν λόγω περιφερειακή διάταξη αποκτήθηκαν δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 337/79 έχουν παύσει να ισχύουν
(επειδή η διάρκειά τους είχε καθοριστεί για 8 έτη από τις διατάξεις της παλιάς οργάνωσης της αγοράς και
κατά συνέπεια το «τελευταίο» δικαίωµα επαναφύτευσης που αποκτήθηκε βάσει αυτού του κανονισµού έληξε
το αργότερο οκτώ έτη µετά την 31η Μαρτίου 1987). Στην ουσία φαίνεται ότι η εν λόγω περιφερειακή
ενίσχυση εµπίπτει στις ενισχύσεις που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 (για τους
καλλιεργητές οι οποίοι προβαίνουν σε εκρίζωση των αµπελώνων τους) υπέρ των σικελιανών αµπελοκαλλιεργητών οι οποίοι είχαν αποκτήσει ένα δικαίωµα επαναφύτευσης δυνάµει των διατάξεων του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 337/79 και οι οποίοι, εξαιτίας των κλιµατικών συµβάντων της περιόδου 1988/90, δεν
µπόρεσαν να ασκήσουν αυτό το δικαίωµα επαναφύτευσης. Θα πρόκειται συνεπώς για µία αναδροµική
αποζηµίωση λόγω της «απώλειας» ενός δικαιώµατος επαναφύτευσης το οποίο δεν µπορεί πλέον να
χρησιµοποιηθεί.

(16)

Εποµένως, εάν στην περίπτωση ενός έγκυρου δικαιώµατος επαναφύτευσης η χορήγηση µιας ενίσχυσης του
τύπου «1442/88» θα έχει ως συνέπεια την υπερκάλυψη των δαπανών στις οποίες υπεβλήθη ο αµπελοκαλλιεργητής, στην περίπτωση ενός δικαιώµατος επαναφύτευσης που δεν υφίσταται από νοµική άποψη η
ενίσχυση θα ήταν απλώς χαριστική (κατά την έννοια που δεν αντιστοιχεί σ’ αυτήν κανένα αντιστάθµισµα)
και θα πρέπει να θεωρηθεί ως µία λειτουργική ενίσχυση, που είναι καταρχήν ασυµβίβαστη µε την κοινή
αγορά. Η εν λόγω ενίσχυση αφορά έναν τοµέα ο οποίος υπόκειται, όσον αφορά την εγκατάλειψη της
παραγωγής, στις διατάξεις της κοινής οργάνωσης της αγοράς. Οι διατάξεις αυτές έχουν, σύµφωνα µε τη
διαρκή νοµολογία του ∆ικαστηρίου, πλήρη και εξαντλητικό χαρακτήρα ο οποίος εµποδίζει τα κράτη µέλη
να θεσπίσουν µέτρα που θα µπορούσαν να τις θίξουν. Με βάση τα προαναφερόµενα η εν λόγω περιφερειακή ενίσχυση φαίνεται να παραβιάζει τις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν την κοινή οργάνωση της
αγοράς στον αµπελοοινικό τοµέα [κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 822/87]. Εποµένως δεν µπορεί να υπαχθεί σε
καµία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 87 (ήδη 92) της
συνθήκης.

(17)

Το άρθρο 8 του περιφερειακού νόµου αριθ. 81/1995 προβλέπει την αύξηση κατά 10 000 εκατ. ITL του
Ταµείου Ανανεούµενων Κεφαλαίων της CRIAS (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane) και
χρησιµεύει για τη χορήγηση πιστώσεων διαχείρισης στις βιοτεχνίες.

(18)

Στην επιστολή της της 23 Ιανουαρίου 1997 για την κίνηση της διαδικασίας η Επιτροπή βασίζεται στα
επιχειρήµατα τα οποία αναφέρονται λεπτοµερώς στα σηµεία 19 και 20.

(19)

∆εν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ότι, στο πεδίο εφαρµογής αυτού του άρθρου περιλαµβάνονται οι
βιοτεχνίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής, της µεταποίησης και της εµπορίας
των προϊόντων του παραρτήµατος I της συνθήκης. Η Επιτροπή κάλεσε τις ιταλικές αρχές µε την επιστολή
23927 της 17ης Ιουνίου 1996 να προσδιορίσουν τους τοµείς δραστηριότητας οι οποίοι εµπίπτουν στον
ορισµό της βιοτεχνίας και συγκεκριµένα αν σ’αυτόν περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες της παραγωγής,
της µεταποίησης και της εµπορίας γεωργικών προϊόντων. Στην απαντητική τους επιστολή 7382 της 30ής
Οκτωβρίου 1996 οι ιταλικές αρχές ανέφεραν ότι δεν χορηγούνται αυτά τα κεφάλαια στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και παραδέχτηκαν ότι στην εν λόγω περιοχή η έννοια της βιοτεχνίας ερµηνεύτηκε ορισµένες φορές µε ειδικά νοµοθετικά
κείµενα κατά τρόπον ώστε να περιλαµβάνει ορισµένες δραστηριότητες µεταποίησης και εµπορίας (για τις
επενδύσεις στο γαλακτοκοµικό τοµέα παραδείγµατος χάρη) και για το λόγο αυτό γίνεται παραποµπή στον
εθνικό νόµο αριθ. 443 της 8ης Αυγούστου 1985 (νόµος πλαίσιο για τη βιοτεχνία) προκειµένου να
ερµηνευτεί το εύρος του κανόνα. Αυτός ο εθνικός νόµος αποκλείει τις γεωργικές επιχειρήσεις παραγωγής
από τον ορισµό των βιοτεχνιών. Με βάση τα προαναφερόµενα δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ότι οι
πιστώσεις διαχείρισης που χορήγησε η CRIAS αφορούν επίσης τις βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς της µεταποίησης ή/και εµπορίας των γεωργικών προϊόντων. Επειδή πρόκειται για ένα νέο
καθεστώς ενισχύσεων που παραµένει σε ισχύ µετά την 1η Ιανουαρίου 1996 (9), θα πρέπει να εκτιµηθεί
βάσει του πλαισίου σχετικά µε τις εθνικές ενισχύσεις υπό τη µορφή πιστώσεων διαχείρισης (10), αλλά από τη
στιγµή που δεν υπάρχει κανένα µεταγενέστερο στοιχείο η αξιολόγηση αυτών των µέτρων δεν µπορεί να
γίνει βάσει των κανόνων του προαναφερόµενου πλαισίου. Κατόπιν αυτών η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει
τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 88 (ήδη 93) παράγραφος 3 της συνθήκης εναντίον της ενίσχυσης
που προβλέπεται από το άρθρο 8 του περιφερειακού νόµου αριθ. 81/95 στο µέτρο που αυτό εφαρµόζεται
στον τοµέα της παραγωγής ή/και της µεταποίησης και της εµπορίας των προϊόντων του παραρτήµατος I
της συνθήκης (δηλαδή στο µέτρο που ο αποκλεισµός του «γεωργικού τοµέα» από το πεδίο εφαρµογής δεν
αφορά όλες αυτές τις δραστηριότητες).

(9) Πρόκειται για την ηµεροµηνία που καθόρισε η Επιτροπή για την εφαρµογή του νέου πλαισίου εθνικών ενισχύσεων υπό τη
µορφή πιστώσεων διαχείρισης στις ενισχύσεις που «δεν υφίστανται» κατά την έννοια του άρθρου 88 (ήδη 93) παράγραφος 1
της συνθήκης.
10
( ) ΕΕ C 44 της 16.2.1966.
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(20)

Το άρθρο 9 του περιφερειακού νόµου αριθ. 81/1995. Το άρθρο 9 του περιφερειακού νόµου αριθ.
81/1995 επιτρέπει τις δαπάνες που προβλέπονται στο κεφάλαιο 05 του περιφερειακού υπουργείου για τη
συνεργασία και αυξάνει κατά 3 000 εκατ. ITL το κονδύλιο του περιφερειακού προϋπολογισµού αριθ.
75826. Οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι δαπάνες που προβλέπει το άρθρο 9 του περιφερειακού νόµου
αριθ. 81/1995 πραγµατοποιούνται για την επαναχρηµατοδότηση των ενισχύσεων που προβλέπει ο περιφερειακός νόµος αριθ. 26 της 27ης Μαΐου 1987 και εξετάστηκαν υπό τους αριθµούς C 3/87 (εγκρίθηκε µε
απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 1987) και C 45/87 (εγκρίθηκε µε την απόφαση SG(88) D/12824 της 8ης
Νοεµβρίου1988). Ο νόµος αριθ. 26 της 27ης Μαΐου 1987 παρατάθηκε και ορισµένες από τις διατάξεις
του τροποποιήθηκαν µε τον περιφερειακό νόµο αριθ. 25/90, ο οποίος εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την
Επιτροπή στο πλαίσιο των περιπτώσεων ενίσχυσης NN 27/92 (απόφαση SG(92) D/15059 της 3ης
Νοεµβρίου1992).

(21)

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 88 παράγραφος 2 µε βάση τα
επιχειρήµατα του σηµείου 22.

(22)

Οι διάφοροι νόµοι που αναφέρονται παρακάτω και αφορούν τις ενισχύσεις στον αλιευτικό τοµέα εξετάστηκαν µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον αλιευτικό
τοµέα (11) οι οποίες παρέπεµπαν στην τήρηση των όρων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 του
Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές δράσεις για τη βελτίωση και την προσαρµογή των δοµών της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας (12). Η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για να µπορέσει να κρίνει
εάν οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν βάσει του περιφερειακού νόµου αριθ. 81/1995 στον αλιευτικό τοµέα
είναι συµβιβάσιµες µε τη νοµοθεσία που ίσχυε τη στιγµή της κοινοποίησης, δηλαδή µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (13),
οι οποίες παραπέµπουν στην τήρηση των όρων που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3699/93 του
Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1993, ο οποίος καθορίζει τα κριτήρια και τους όρους των κοινοτικών
παρεµβάσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα στον τοµέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας καθώς και της
µεταποίησης και της εµπορίας των προϊόντων τους (14).
III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

(23)

Με τις επιστολές τους 3155 της 8ης Μαΐου 1997 και 3899 της 12ης Ιουνίου 1997 οι ιταλικές αρχές
υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους µόνο όσον αφορά τα άρθρα 4 και 8 του νόµου αριθ. 81/1995. Όσον
αφορά το άρθρο 4 οι αρχές επεσήµαναν τα ακόλουθα γεγονότα.

(24)

Οι εν λόγω αµπελοκαλλιεργητές δεν µπόρεσαν να χρησιµοποιήσουν το ήδη κεκτηµένο δικαίωµα, επειδή το
δικαίωµα επαναφύτευσης έληξε κατά τη διάρκεια των ετών που συνέβη η φυσική καταστροφή. Το καθεστώς
που προβλέπεται από το νόµο αριθ. 25/93 θα επέτρεπε την αποζηµίωση των γεωργών εξαιτίας της
απώλειας ενός κεκτηµένου δικαιώµατος και της απώλειας µελλοντικού εισοδήµατος δεδοµένου ότι ο
στόχος που επιδιώκει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 (15), δηλαδή η µείωση των αµπελοοινικών
παραγωγικών δυνατοτήτων, επετεύχθη παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από τη θέληση των γεωργών.

(25)

Οι αµπελοκαλλιεργητές ξερίζωσαν πράγµατι τους αµπελώνες και υπεβλήθησαν στις δαπάνες εκρίζωσης
χωρίς να λάβουν καµιά δηµόσια ενίσχυση. Οι αρχές προτείνουν εποµένως να χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος
υπολογισµού της ενίσχυσης η µέση παραγωγή των πέντε περιόδων που προηγήθηκαν της εκρίζωσης για τον
καθορισµό του επιπέδου που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 και για την πληρωµή της
πριµοδότησης Ecu µε βάση την περίοδο αναφοράς.

(26)

Ο περιφερειακός νόµος θέτει ως όρο για την πληρωµή της πριµοδότησης την ύπαρξη ενός δικαιώµατος
επαναφύτευσης το οποίο θα µπορούσε να το ασκήσει κανείς εντός πέντε περιόδων από την εκρίζωση στο
βαθµό που δεν θα έχουν χορηγηθεί άλλες πριµοδοτήσεις.

(27)

Όσον αφορά ειδικότερα το άρθρο 8 οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι τα κεφάλαια του ταµείου
ανανεούµενων κεφαλαίων καθώς και τα υπόλοιπα σχετικά κεφάλαια, που καταργήθηκαν µε το ίδιο άρθρο,
κατετέθησαν σε ένα ενιαίο ταµείο χωριστής διαχείρισης που έχει ως στόχο να προβαίνει σε παρεµβάσεις
υπέρ των βιοτεχνών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 64 του περιφερειακού νόµου αριθ. 6/97. Τη στιγµή
της µεταφοράς 10 δισεκατ. ITL (περίπου 5 εκατ. ευρώ), εκτός των άλλων και για το άρθρο 8, ο αρµόδιος
περιφερειακός σύµβουλος επεσήµανε τη σκοπιµότητα αυτής της µεταφοράς «προτείνοντας στην CRIAS να
αποκλείσει τη δυνατότητα χορήγησης της ενίσχυσης στις βιοτεχνίες παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας
προϊόντων του γεωργικού τοµέα».

ΕΕ C 269 της 19.10.1985.
ΕΕ L 376 της 31.12.1986, σ. 7.
ΕΕ C 260 της 17.9.1994, σ. 3.
ΕΕ L 346 της 31.12.1993, σ. 15, πέµπτη ενοποιηµένη έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2468/98 (ΕΕ L 312 της
20.11.1998).
15
( ) Βλέπε σηµείο 36 της παρούσας απόφασης.
(11)
(12)
(13)
(14)
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Οι ιταλικές αρχές δεν υπέβαλαν καµιά παρατήρηση σχετικά µε το άρθρο 9 του νόµου αριθ. 81/1995.

IV. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

α) Άρθρο 4 του νόµου αριθ. 81/1995
(29)

Το άρθρο 4 του νόµου αριθ. 81/1995 προβλέπει ενισχύσεις υπέρ των αµπελοκαλλιεργητών οι οποίοι,
διαθέτοντας ένα δικαίωµα επαναφύτευσης το οποίο αποκτήθηκε δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
454/80 (16) και έχοντας υποστεί ζηµιά εξαιτίας της ξηρασίας της περιόδου 1988-90, υπέβαλαν µία αίτηση
για την χορήγηση των ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 (17) µε τους
ίδιους όρους.

(30)

∆υνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, στο βαθµό
που επηρεάζουν τις συναλλαγές ανάµεσα στα κράτη µέλη, οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε
µορφή από τα κράτη ή από κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό µέσω της ευνοϊκής µεταχείρισης ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής. Η Επιτροπή
κρίνει ότι στην προκειµένη περίπτωση πληρούνται οι όροι εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 για
όλα τα εν λόγω µέτρα. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, που
αφορά την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς προβλέπει στο άρθρο 71 ότι τα άρθρα 87, 88 και
89 της συνθήκης ισχύουν όσον αφορά την παραγωγή και την εµπορία των προϊόντων που διέπονται από
αυτόν τον κανονισµό.

(31)

Το άρθρο 4 του εξεταζόµενου νόµου προβλέπει ενισχύσεις για την αποζηµίωση των αµπελοκαλλιεργητών
λόγω των ζηµιών που υπέστησαν εξαιτίας της αδυναµίας τους να χρησιµοποιήσουν ένα δικαίωµα επαναφύτευσης που αποκτήθηκε δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 337/79 και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για
τη χορήγηση των ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 για την οριστική
εγκατάλειψη. Οι αµπελοκαλλιεργητές που δικαιούνται δηµόσια ενίσχυση αποκτούν οικονοµικά οφέλη που
δεν θα µπορούσαν να αποκτήσουν διαφορετικά και κατά συνέπεια βελτιώνουν την ανταγωνιστική τους θέση
σε σχέση µε τους άλλους γεωργούς της Κοινότητας που δεν λαµβάνουν τις ίδιες ενισχύσεις.

(32)

Η ενίσχυση επηρεάζει τον ανταγωνισµό και τις συναλλαγές ανάµεσα στα κράτη µέλη. Είναι γεγονός ότι οι
δικαιούχοι έχουν µία οικονοµική δραστηριότητα σε έναν τοµέα ο οποίος αποτελεί αντικείµενο συναλλαγών
ανάµεσα στα κράτη µέλη, δηλαδή στον τοµέα του οίνου. Το 1995 οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές στον
τοµέα του οίνου ανήλθαν σε 31 346 000 εκατόλιτρα και η παραγωγή της ΕΕ των 12 σε 152 848 000
εκατόλιτρα, εκ των οποίων η Ιταλία παρήγαγε τα 58 776 000 (δηλαδή το 38 % της συνολικής παραγωγής
της ΕΕ των 12). Επιπλέον, η Ιταλία αντιπροσώπευε το 34,1 % του παγκόσµιου εµπορίου στον τοµέα του
οίνου. Η Σικελία είναι µία οινοπαραγωγός περιοχή. Το 1995 αντιπροσώπευε το 18 % της παραγωγής οίνου
στην Ιταλία (παραγωγή 164 000 εκατόλιτρα περίπου). Εποµένως το εν λόγω µέτρο εµπίπτει στον ορισµό
της κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1.

(33)

Η απαγόρευση χορήγησης κρατικής ενίσχυσης υπόκειται σε κάποιους όρους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
οι εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 87 παράγραφος 2 της συνθήκης είναι σαφές ότι δεν µπορούν να
εφαρµοστούν και ούτε τις επικαλέστηκαν οι ιταλικές αρχές. Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες η
ξηρασία δεν µπορεί να θεωρηθεί ως έκτακτο γεγονός κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 2
στοιχείο β). Λαµβανοµένης υπόψη της φύσης του καθεστώτος που κοινοποιήθηκε η µόνη εξαίρεση που
µπορεί να γίνει είναι αυτή που προβλέπει το άρθρο 87 παράγραφος 3. Θα πρέπει συνεπώς να εξεταστεί εάν
η εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων µπορεί να υπαχθεί σ’ αυτήν την εξαίρεση.

(34)

Το άρθρο 4 του νόµου αριθ. 81/1995 προβλέπει τη χορήγηση ενίσχυσης υπέρ των αµπελοκαλλιεργητών οι
οποίοι, διαθέτοντας ένα δικαίωµα επαναφύτευσης που αποκτήθηκε δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
454/80 και µη µπορώντας να το χρησιµοποιήσουν εξαιτίας της ξηρασίας της περιόδου 1988/90,
υπέβαλαν µία αίτηση για τη χορήγηση των ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
1442/88. Τα δικαιώµατα στα οποία αναφέρονται οι ιταλικές αρχές και τα οποία αποτελούν το βασικό όρο
για τη χορήγηση της ενίσχυσης αποκτώνται βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 337/79, ο οποίος
προβλέπει τους κανόνες κοινής οργάνωσης της αµπελοοινικής αγοράς.

(16) Βλέπε σηµείο 36 της παρούσας απόφασης.
(17) Βλέπε σηµείο 36 της παρούσας απόφασης.
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(35)

Επειδή ο εν λόγω νόµος κοινοποιήθηκε κανονικά βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης εκ
µέρους των ιταλικών αρχών η αξιολόγησή του θα γίνει µε βάση τους κανόνες των κατευθυντήριων γραµµών
της Κοινότητας που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις στο γεωργικό τοµέα (18) (στο εξής: κατευθυντήριες
γραµµές). Πράγµατι, σύµφωνα µε τους όρους του σηµείου 23.3 των κατευθυντήριων γραµµών αυτές οι
κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2000 και για τις νέες κρατικές ενισχύσεις,
περιλαµβανοµένων και αυτών που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη αλλά για τις οποίες δεν έχει
αποφασίσει ακόµη η Επιτροπή.

(36)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 κατάργησε τον προηγούµενο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 που
αφορά την κοινή οργάνωση της αγοράς στον αµπελοοινικό τοµέα, ο οποίος κατάργησε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 337/79 καθώς και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 που αφορά τη χορήγηση πριµοδοτήσεων για την οριστική εγκατάλειψη των αµπελώνων. Τα δικαιώµατα επαναφύτευσης διέπονται από το άρθρο
4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1443/1999 και οι πριµοδοτήσεις εγκατάλειψης από τα άρθρα 8, 9 και 10.

(37)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 τα δικαιώµατα επαναφύτευσης µπορούν
να αποκτηθούν κατά δύο τρόπους: είτε πρόκειται για δικαιώµατα παρόµοια µε αυτά που αποκτώνται
δυνάµει της προηγούµενης κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας είτε χορηγούνται από τα κράτη µέλη στους
παραγωγούς οι οποίοι δεσµεύονται να προβούν σε εκρίζωση επιφάνειας αµπελώνα πριν το τέλος της τρίτης
περιόδου που έπεται αυτής για την οποία έγινε η φύτευση του αµπελώνα. Τα εν λόγω δικαιώµατα
επαναφύτευσης αποκτήθηκαν πράγµατι βάσει µιας προηγούµενης κοινοτικής νοµοθεσίας. Το κείµενο του
άρθρου 4 του νόµου αριθ. 81/1995 είναι σαφές ως προς αυτό το σηµείο [η ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί
µόνο στους αµπελοκαλλιεργητές οι οποίοι «διαθέτοντας ένα δικαίωµα επαναφύτευσης που αποκτήθηκε
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 454/80 και έχοντας υποστεί ζηµιά εξαιτίας της ξηρασίας της περιόδου
1988-90 υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση των ενισχύσεων που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1442/88 υπό τους ιδίους όρους»]. Είναι απαραίτητο συνεπώς να αποδειχθεί ότι τα δικαιώµατα αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν και ότι µπορούν να µετατραπούν σε πριµοδοτήσεις οριστικής εγκατάλειψης.

(38)

Οι εν λόγω αµπελοκαλλιεργητές υπεβλήθησαν στις δαπάνες εκρίζωσης λαµβάνοντας ως αντιστάθµισµα τη
δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώµατα επαναφύτευσης στις ίδιες εκτάσεις ή σε ισοδύναµες εκτάσεις. Στην
προκειµένη περίπτωση τα δικαιώµατα επαναφύτευσης [που αποκτήθηκαν βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
337/79 (19)] δεν υφίστανται πλέον. Πράγµατι, το παράρτηµα IV β) Γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 454/80
ορίζει ως εξής το δικαίωµα επαναφύτευσης «το δικαίωµα φύτευσης σε µία έκταση ισοδύναµη από άποψη
καθαρής παραγωγής προς αυτή όπου έγινε η εκρίζωση». Επειδή οι εν λόγω παραγωγοί δεν µπόρεσαν να
ασκήσουν τα δικαιώµατα επαναφύτευσης πριν τη λήξη της προθεσµίας (οι αρχές δήλωσαν ότι τα εν λόγω
δικαιώµατα έληξαν κατά την περίοδο 1988/90), δεν επρόκειτο πλέον για δικαιώµατα που ίσχυαν τον καιρό
που έγινε η κοινοποίηση του υπό εξέταση νόµου και κατά συνέπεια δεν ίσχυαν κατά την έννοια του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, άρθρο 4, πρώτη περίπτωση.

(39)

∆εδοµένου ότι έχουν λήξει τα δικαιώµατα επαναφύτευσης που αποκτήθηκαν βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 337/79, κάθε ενίσχυση που έχει ως στόχο την αντιστάθµιση αυτών των δικαιωµάτων θα ήταν µία
αναδροµική ενίσχυση ασυµβίβαστη προς το σηµείο 3.6 των κατευθυντήριων γραµµών, σύµφωνα µε τις
οποίες µία ενίσχυση που χορηγείται αναδροµικά για δράσεις που έχει ήδη πραγµατοποιήσει ο δικαιούχος
δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχει το απαραίτητο στοιχείο του κινήτρου και θα πρέπει να εξοµοιωθεί προς
µία λειτουργική ενίσχυση η οποία έχει ως µόνο στόχο να ανακουφίσει οικονοµικά το δικαιούχο. Εκτός από
τις περιπτώσεις των καθεστώτων ενίσχυσης που έχουν αντισταθµιστικό χαρακτήρα, όλα τα καθεστώτα
ενίσχυσης θα πρέπει να προβλέπουν ότι καµία ενίσχυση δεν µπορεί να χορηγηθεί για εργασίες ή για
ενέργειες που ξεκίνησαν πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης στην αρµόδια αρχή.

(40)

Η µόνη περίπτωση στην οποία µία αναδροµική ενίσχυση θα µπορούσε να χορηγηθεί βάσει των εν λόγω
οδηγιών, εάν αποδειχθεί ότι είναι συµβιβάσιµη µε τους κανόνες της σχετικής κοινής οργάνωσης της
αγοράς, είναι αυτή που αφορά µέτρα αντισταθµιστικού χαρακτήρα. Εποµένως, στην προκειµένη περίπτωση
θα πρέπει να εξεταστεί εάν µπορεί να εφαρµοστεί το σηµείο 11 των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών που
αφορά «τις ενισχύσεις οι οποίες έχουν ως στόχο να αντισταθµίσουν τις ζηµιές όσον αφορά τη γεωργική
παραγωγή ή τα µέσα γεωργικής παραγωγής» και στη συγκεκριµένη περίπτωση τις ενισχύσεις οι οποίες
έχουν ως στόχο να αποζηµιώσουν τους γεωργούς για τις ζηµιές που υπέστησαν εξαιτίας των κακών
καιρικών συνθηκών (η ξηρασία της περιόδου 1988/90). Είναι γεγονός ότι οι ιταλικές αρχές µε την
επιστολή 3899 της 12ης Ιουνίου 1997 απέδωσαν τη µη άσκηση του δικαιώµατος επαναφύτευσης (και
κατά συνέπεια τη σχετική ζηµιά) στην ξηρασία. Το σηµείο 11.1.2 των κατευθυντήριων γραµµών εξάλλου

(18) ΕΕ C 28 της 1.2.2000, σ. 2.
(19) Όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 454/80.
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αναφέρει ότι, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος στρέβλωσης των κανόνων του ανταγωνισµού, η
Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να ενεργήσει κατά τρόπο ώστε, χωρίς να παραβλέπει τους διοικητικούς και
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, η ενίσχυση που χορηγείται στους γεωργούς για την αντιστάθµιση των
ζηµιών που υφίστανται όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή να καταβάλλεται το συντοµότερο δυνατό µετά
την επέλευση του ζηµιογόνου γεγονότος. Εάν η ενίσχυση καταβάλλεται µετά την πάροδο πολλών ετών από
την επέλευση του εν λόγω γεγονότος, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος η καταβολή της να επιφέρει τα επιφέρει
τα ίδια οικονοµικά αποτελέσµατα µε τη λειτουργική ενίσχυση. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση που η
ενίσχυση καταβάλλεται αναδροµικά και αφορά αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονταν από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά τη στιγµή της υποβολής τους. Εποµένως, απουσία ειδικής αιτιολογίας που βασίζεται για
παράδειγµα στη φύση και στην έκταση του γεγονότος ή στην υστερόχρονη εµφάνιση ή στη συνεχιζόµενη
φύση των ζηµιών, η Επιτροπή δεν θα εγκρίνει προτάσεις για ενίσχυση οι οποίες υποβάλλονται µετά την
παρέλευση τριών ετών από την επέλευση του ζηµιογόνου γεγονότος. Στην προκειµένη περίπτωση οι
προθεσµίες έχουν λήξει και οι αρχές δεν διέθεσαν κανένα στοιχείο για να αναλύσουν το εύρος και τη φύση
του γεγονότος ούτε την υστερόχρονη εµφάνιση ή τη συνεχιζόµενη φύση των ζηµιών που θα µπορούσαν να
δικαιολογήσουν την παράταση της προθεσµίας των τριών ετών η οποία προβλέπεται από τις κατευθυντήριες γραµµές.
(41)

Η ενίσχυση επίσης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ενίσχυση για τη µείωση των παραγωγικών δυνατοτήτων κατά
την έννοια του σηµείου 9 των κατευθυντήριων γραµµών. Πράγµατι, προκειµένου να µην θεωρούνται οι εν
λόγω ενισχύσεις ως απλές λειτουργικές ενισχύσεις υπέρ των συγκεκριµένων επιχειρήσεων, θα πρέπει να
αποδειχθεί ότι εξυπηρετούν το συµφέρον του τοµέα στο σύνολό του. Αυτή η πριµοδότηση αποζηµιώνει
τους εν λόγω σικελιανούς αµπελοκαλλιεργητές για µία εκρίζωση η οποία πραγµατοποιήθηκε 13 χρόνια
περίπου πριν την κοινοποίηση της ενίσχυσης και εποµένως δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο κίνητρο υπέρ
του τοµέα αλλά µία λειτουργική ενίσχυση.

(42)

Εξάλλου απαραίτητος όρος για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στο γεωργικό τοµέα είναι να µην
προσκρούει στους µηχανισµούς της κοινής οργάνωσης της αγοράς του σχετικού προϊόντος. Εποµένως, οι
δικαιούχοι του άρθρου 4 του νόµου αριθ. 81/1995 δεν είναι επιλέξιµοι για πριµοδότηση για την οριστική
εγκατάλειψη βάσει των όρων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Το κεφάλαιο II του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 (άρθρα 8 και 9) ορίζει ότι οι πριµοδοτήσεις µπορούν να χορηγηθούν, βάσει αυτού του
κεφαλαίου, ως αντιστάθµισµα για την οριστική εγκατάλειψη της αµπελοκαλλιέργειας σε µια συγκεκριµένη
έκταση. Η πριµοδότηση µπορεί να χορηγηθεί σύµφωνα µε αυτές τις διατάξεις στους παραγωγούς των
καλλιεργούµενων αµπελουργικών εκτάσεων οι οποίες προορίζονται για την παραγωγή οινοποιήσιµων
σταφυλιών. Οι εν λόγω αµπελοκαλλιεργητές δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση πριµοδοτήσεων οριστικής εγκατάλειψης βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, επειδή οι εκτάσεις δεν
καλλιεργούνται από την περίοδο 1981/82 (λήξη της προθεσµίας εκρίζωσης). Εποµένως, οποιαδήποτε
ενίσχυση χορηγείται στους εν λόγω καλλιεργητές είναι ασυµβίβαστη µε τους κανόνες της κοινής
οργάνωσης της αγοράς.

(43)

Παρόλο ότι τα άρθρα 87, 88 και 89 εφαρµόζονται πλήρως στους τοµείς που καλύπτονται από τις κοινές
οργανώσεις της αγοράς, η εφαρµογή τους υπόκειται στις διατάξεις που προβλέπονται από τους σχετικούς
κανονισµούς. Με άλλα λόγια η εφαρµογή εκ µέρους ενός κράτους µέλους των διατάξεων των άρθρων 87,
88 και 89 δεν υπερισχύει των διατάξεων των κανονισµών που διέπουν την κοινή οργάνωση της κάθε
αγοράς. Η Επιτροπή εποµένως δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να εγκρίνει µία ενίσχυση η οποία είναι
ασυµβίβαστη µε τις διατάξεις που διέπουν µία κοινή οργάνωση αγοράς ή που θα παρεµπόδιζε την καλή της
λειτουργία. Η χορήγηση των ενισχύσεων που προβλέπονται από το άρθρο 4 του νόµου αριθ. 81/1995
προσκρούει στους κανόνες της κοινής οργάνωσης της αγοράς του αµπελοοινικού τοµέα που προβλέπονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, όπως απεδείχθη στο προηγούµενο σηµείο και για το λόγο αυτό
δεν µπορεί να υπαχθεί σε καµία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 87 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ.

(44)

Ακόµη και αν εξεταστούν οι ενισχύσεις αυτές µε βάση τους κοινοτικούς κανόνες που ίσχυαν πριν την
έναρξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 4 του νόµου αριθ.
81/1995 (κανόνες βάσει των οποίων αποκτήθηκαν αυτά τα δικαιώµατα) αποδεικνύεται ότι δεν µπορεί να
γίνει η εξαίρεση που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3 της συνθήκης.

(45)

Πράγµατι, το άρθρο 4 του εν λόγω νόµου έχει ως στόχο να χορηγήσει στους αµπελοκαλλιεργητές οι
οποίοι απέκτησαν δικαιώµατα επαναφύτευσης κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 337/79
(δικαιώµατα τα οποία έληξαν κατά την περίοδο 1988/90, όπως δήλωσαν οι αρχές) και οι οποίοι είχαν
υποβάλει µία αίτηση χορήγησης πριµοδοτήσεων για την οριστική εγκατάλειψη των αµπελουργικών εκτάσεων µία ενίσχυση ως αποζηµίωση λόγω της πραγµατικής τους αδυναµίας να ασκήσουν αυτά τα δικαιώµατα. Ο κοινοτικός νοµοθέτης είχε προβλέψει δύο διαφορετικές λύσεις:
— τη δυνατότητα οριστικής εκρίζωσης των αµπελιών µε αντιστάθµισµα τη χορήγηση των πριµοδοτήσεων
που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 ή
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— τη δυνατότητα εκρίζωσης των αµπελιών µε αντιστάθµισµα τη χορήγηση δικαιωµάτων επαναφύτευσης σε
έκταση ισοδύναµη µε αυτήν όπου έγινε η εκρίζωση, όπως προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
337/79.

Οι εν λόγω καλλιεργητές είχαν επιλέξει αρχικά την πρώτη λύση και απέκτησαν ως αντιστάθµισµα για την
εκρίζωση το δικαίωµα επαναφύτευσης.

(46)

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 είναι δυνατόν να χορηγηθούν εκ των
υστέρων κρατικές ενισχύσεις υπό τον όρο ότι θα επιδιώκουν τους ίδιους στόχους µε τον κανονισµό. Η
χορήγηση αυτών των ενισχύσεων υπόκειται στην εξέτασή τους βάσει των άρθρων 87, 88, 89 της συνθήκης
(ήδη: 92, 93 και 94). Εποµένως, ο όρος για τη χορήγηση πρόσθετων κρατικών ενισχύσεων ήταν η ύπαρξη
κοινών στόχων ανάµεσα στο καθεστώς ενισχύσεων και στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88. Ο υπό
εξέταση νόµος προβλέπει µία αποζηµίωση για τα δικαιώµατα επαναφύτευσης που κατείχαν οι αµπελοκαλλιεργητές αλλά δεν µπόρεσαν να το χρησιµοποιήσουν λόγω της ξηρασίας. Όµως, ο στόχος του νόµου δεν
αντιστοιχεί µε αυτόν του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88, λόγω του ότι η µη άσκηση του δικαιώµατος
της επαναφύτευσης δεν µπορεί να εξοµοιωθεί προς την οριστική εγκατάλειψη η οποία γίνεται στο πλαίσιο
των στόχων και των κανόνων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88. Επιπλέον, δεν τηρούνται οι κανόνες
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 επειδή λείπει τουλάχιστον ένας από τους απαραίτητους
όρους για τη χορήγηση πριµοδοτήσεων οριστικής εγκατάλειψης. Πράγµατι, σύµφωνα µε το άρθρο 1
παράγραφος 1α του εν λόγω κανονισµού οι δικαιούχοι πριµοδοτήσεων λόγω οριστικής εγκατάλειψης είναι
οι καλλιεργητές αµπελουργικών εκτάσεων οι οποίες προορίζονται για την παραγωγή οίνου, επιτραπέζιων
σταφυλιών, σταφίδων ή αµπελουργικών εκτάσεων που καλλιεργούνται µε µητρικές φυτείες εµβολίων, υπό
τον όρο ότι οι ποικιλίες των εµβολίων περιλαµβάνονται στον πίνακα των ποικιλιών αµπελιών. Οι αµπελοκαλλιεργητές της Σικελίας δεν εµπίπτουν προφανώς σ’ αυτή την κατηγορία, επειδή οι εκτάσεις για τις
οποίες ζητούν πριµοδοτήσεις δεν εκαλλιεργούντο τον καιρό που υπέβαλαν την αίτηση κατά την έννοια του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1442/88 (είχε γίνει ήδη η εκρίζωση των αµπελιών, απαραίτητος όρος για την
απόκτηση των δικαιωµάτων επαναφύτευσης).

(47)

Όπως αναφέρεται στο σηµείο 39 παραπάνω, τα δικαιώµατα επαναφύτευσης είχαν λήξει κατά την περίοδο
1988/90 και δεν ίσχυαν πλέον τον καιρό που κοινοποιήθηκε το εν λόγω µέτρο. ∆εδοµένου ότι ο στόχος
της ενίσχυσης που προβλέπεται από το άρθρο 4 του νόµου αριθ. 81/1995 είναι η αποζηµίωση των
αµπελοκαλλιεργητών λόγω της απώλειας των δικαιωµάτων επαναφύτευσης που δεν διέθεταν πλέον τον
καιρό της δηµοσίευσης του νόµου, η εν λόγω ενίσχυση έχει αναδροµικό χαρακτήρα και είναι αντίθετη προς
τους κανόνες της κοινής οργάνωσης της αµπελοοινικής αγοράς που προβλέπονται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 337/79, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 454/80. Η Επιτροπή συµπεραίνει
λοιπόν ότι το εν λόγω µέτρο δεν µπορεί να υπαχθεί στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 87
παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ.

β) Άρθρο 8 του περιφερειακού νόµου αριθ. 81/1995

(48)

Το άρθρο 8 του περιφερειακού νόµου αριθ. 81/1995 προβλέπει αύξηση κατά 10 000 εκατ. ITL του
κεφαλαίου του ταµείου ανανεούµενων κεφαλαίων της Cassa regionale per il credito alle imprese
artigiane (CRIAS) που χρησιµεύει για τη χορήγηση πιστώσεων διαχείρισης στις βιοτεχνίες.

(49)

Το άρθρο 8 του νόµου αριθ. 81/1995 προβλέπει ενισχύσεις, υπό τη µορφή πιστώσεων διαχείρισης, προς
τις βιοτεχνίες. Αυτοί οι δηµόσιοι πόροι χορηγούνται χωρίς κανένα αντάλλαγµα εκ µέρους των επιχειρήσεων
οι οποίες κατ’ αυτόν τον τρόπο βελτιώνουν την ανταγωνιστική τους θέση σε σύγκριση µε τους άλλους
γεωργούς της Κοινότητας που δεν λαµβάνουν τις ίδιες ενισχύσεις. Από τις διατεθείσες πληροφορίες
προκύπτει ότι οι ενισχύσεις αυτές προορίζονται για τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται µε τη µεταποίηση και την εµπορία των προϊόντων του παραρτήµατος I της συνθήκης. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 του Συµβουλίου (20), της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και
κατάργηση ορισµένων κανονισµών προβλέπει στο άρθρο 51 ότι τα άρθρα 87 και 89 της συνθήκης
εφαρµόζονται σε σχέση µε την ενίσχυση που χορηγείται από τα κράτη µέλη για µέτρα στήριξης της
αγροτικής ανάπτυξης.

(20) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
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(50)

Η απαγόρευση χορήγησης κρατικής ενίσχυσης υπόκειται σε όρους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι
εξαιρέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 87 παράγραφος 2 της συνθήκης είναι ανεφάρµοστες και δεν
τις επικαλέστηκαν οι ιταλικές αρχές. Λαµβανοµένης υπόψη της φύσης του κοινοποιηθέντος καθεστώτος η
µόνη εξαίρεση που θα µπορούσε να γίνει είναι αυτή που προβλέπει το άρθρο 87 παράγραφος 3.

(51)

Οι πιστώσεις διαχείρισης θα πρέπει να εκτιµηθούν µε βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τις
κρατικές ενισχύσεις σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες πιστώσεις µε επιδοτούµενα επιτόκια στη γεωργία
(πιστώσεις διαχείρισης) (21) και την πειθαρχία σε θέµατα κρατικών ενισχύσεων σε σχέση µε τις πιστώσεις
διαχείρισης στη γεωργία (22). Στις παρατηρήσεις των ιταλικών αρχών δεν περιλαµβάνονται επαρκή στοιχεία
για να αποκλειστεί οριστικά ότι το άρθρο αυτό δεν ισχύει και για τις βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς της µεταποίησης και της εµπορίας των προϊόντων του παραρτήµατος I της συνθήκης. Το
άρθρο 64 του νόµου αριθ. 6/97, το οποίο καταργεί το άρθρο 8, προβλέπει µία απλή µεταφορά πόρων που
προορίζονται για πιστώσεις διαχείρισης υπέρ των βιοτεχνών χωρίς να προσδιορίζεται µεταγενέστερα ποιες
είναι οι κατηγορίες βιοτεχνών τις οποίες αφορά ο νόµος.

(52)

Με την επιστολή 3155 της 8ης Μαΐου 1997 οι ιταλικές αρχές δήλωσαν ότι τον καιρό της µεταφοράς
συνέστησαν «στην CRIAS να µην χορηγήσει ενισχύσεις στις βιοτεχνίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους
τοµείς της παραγωγής ή της µεταποίησης ή της εµπορίας των προϊόντων του γεωργικού τοµέα».

(53)

Η αξία αυτής της σύστασης είναι τεράστια: καταρχάς η σύσταση αυτή γίνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι
υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων διαχείρισης σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
γεωργικό τοµέα. Εξάλλου την ύπαρξη αυτής της δυνατότητας δεν την αρνούνται οι ιταλικές αρχές οι
οποίες, στην επιστολή 7382 της 30ής Οκτωβρίου 1996 παρόλο ότι δεν περιλαµβάνουν στην κατάσταση
των πιθανών δικαιούχων της ενίσχυσης τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
πρωτογενούς παραγωγής, παραδέχονται εντούτοις ότι στην εν λόγω περιοχή η έννοια της βιοτεχνίας είχε
ερµηνευτεί µερικές φορές από ειδικά νοµοθετικά κείµενα κατά τρόπο ώστε να περιλαµβάνονται ορισµένες
δραστηριότητες µεταποίησης και εµπορίας (όπως είναι οι επενδύσεις στο γαλακτοκοµικό τοµέα παραδείγµατος χάρη). Στην προκειµένη περίπτωση οι ιταλικές αρχές παραπέµπουν στον εθνικό νόµο-πλαίσιο, στο
νόµο αριθ. 443 της 8ης Αυγούστου 1995, ο οποίος στο άρθρο 3 ορίζει ως βιοτεχνία […] την επιχείρηση
η οποία είχε ως βασικό της στόχο την παραγωγή αγαθών, ακόµη και ηµιτελών προϊόντων, ή την παροχή
υπηρεσιών εκτός από τις γεωργικές δραστηριότητες […]. Το κείµενο του νόµου δεν επιτρέπει την εξαγωγή
του συµπεράσµατος ότι ο αποκλεισµός αυτός αφορά και τις γεωργικές βιοτεχνίες οι οποίες ασχολούνται µε
τη µεταποίηση ή/και την εµπορία των γεωργικών προϊόντων.

(54)

Μόλις γίνει δεκτό να χορηγούνται πιστώσεις διαχείρισης στις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταποίηση ή/και την εµπορία γεωργικών προϊόντων βάσει του άρθρου 8, θα πρέπει να αναλυθεί η νοµική αξία
της «σύστασης» των περιφερειακών αρχών, δηλαδή να εξεταστεί αν η σύσταση αυτή παρέχει επαρκείς
εγγυήσεις ότι καµία επιχείρηση παραγωγής, µεταποίησης ή εµπορίας των προϊόντων του παραρτήµατος I
της συνθήκης δεν θα λάβει τις πιστώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8. Από την προαναφερόµενη
επιστολή προκύπτει ότι ο αρµόδιος περιφερειακός σύµβουλος τη στιγµή της µεταφοράς «επεσήµανε τη
σκοπιµότητά της» προτείνοντας να αποκλειστούν οι βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
παραγωγής, της µεταποίησης ή/και της εµπορίας των γεωργικών προϊόντων. Με τον τρόπο που είναι
διατυπωµένη αυτή η σύσταση φαίνεται ότι δεν είναι δεσµευτική.

(55)

Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι δεν αποκλείεται το εν λόγω καθεστώς να εφαρµόζεται και στις
βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης ή/και της εµπορίας των γεωργικών
προϊόντων. Εποµένως το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να εκτιµηθεί µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές, την
ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες πιστώσεις µε
επιδοτούµενο επιτόκιο στη γεωργία (πιστώσεις διαχείρισης) και την πειθαρχία όσον αφορά τις κρατικές
ενισχύσεις σχετικά µε τις πιστώσεις διαχείρισης στη γεωργία. Ειδικότερα στην ανακοίνωση της Επιτροπής
που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες πιστώσεις µε επιδοτούµενα επιτόκια στη
γεωργία, στο σηµείο Α, η Επιτροπή αναφέρει µε σαφήνεια ότι οι πιστώσεις διαχείρισης είναι λειτουργικές
ενισχύσεις, οι οποίες επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις µόνο εξαιτίας της στρέβλωσης του ανταγωνισµού που µπορούν να προκαλέσουν. Η χορήγηση αυτών των ενισχύσεων εποµένως εξαρτάται απόλυτα από
την τήρηση των όρων που προβλέπουν τα προαναφερόµενα έγγραφα.

(21) ΕΕ C 44 της 16.2.1996, σ. 2.
(22) SG (97) D 10801 της 19.12.97.
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(56)

Από τις προαναφερόµενες κοινοτικές νοµικές διατάξεις σχετικά µε τις προαναφερόµενες πιστώσεις διαχείρισης προκύπτει µε σαφήνεια ότι οι πιστώσεις διαχείρισης αποτελούν λειτουργικές ενισχύσεις οι οποίες θα
πρέπει να υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις χορήγησης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα σηµεία Β και Γ της
προαναφερόµενης ανακοίνωσης οι πιστώσεις διαχείρισης θα πρέπει να είναι προσβάσιµες από όλους τους
φορείς της περιοχής χωρίς καµία διάκριση και χωρίς καµία αναφορά στον τύπο της γεωργικής δραστηριότητας για την οποία τις χρειάζεται ο γεωργός. Το κράτος θα πρέπει να εντοπίσει τους ευρισκόµενους σε
δυσµενή θέση του τοµέα από την άποψη της διαφοράς ανάµεσα στο επιτόκιο που εφαρµόζεται σε έναν
φορέα εντός του γεωργικού τοµέα και στο επιτόκιο που εφαρµόζεται στους άλλους τοµείς της οικονοµίας
του κράτους µέλους όσον αφορά τις πιστώσεις διαχείρισης του ιδίου ύψους, οι οποίες προορίζονται για
δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν σχέση µε τις επενδύσεις. Το ύψος των δανείων δεν µπορεί σε καµιά
περίπτωση να υπερβαίνει τις ταµειακές ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι οι δαπάνες για
την παραγωγή πραγµατοποιούνται πριν την είσπραξη των κερδών από τις πωλήσεις. Η ενίσχυση δεν πρέπει
σε καµία περίπτωση να συνδέεται µε ειδικές δραστηριότητες εµπορίας και παραγωγής. Η τήρηση των
προαναφερόµενων όρων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη χορήγηση πιστώσεων διαχείρισης. Καµιά
πληροφορία δεν δόθηκε από τις ιταλικές αρχές σχετικά µε αυτά τα στοιχεία.

(57)

Σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους όρους η ενίσχυση που προβλέπεται από το άρθρο 8 είναι λειτουργική ενίσχυση. Στον τοµέα της παραγωγής, της µεταποίησης και της εµπορίας των προϊόντων του
παραρτήµατος I της συνθήκης, σύµφωνα µε το σηµείο 3.5 των κατευθυντήριων γραµµών, κάθε µέτρο
ενίσχυσης για να θεωρηθεί ως συµβιβάσιµο µε την κοινή αγορά θα πρέπει να περιέχει κάποιο στοιχείο
κινήτρου ή να απαιτεί κάποιο αντιστάθµισµα εκ µέρους του δικαιούχου. Εκτός από τις εξαιρέσεις που
προβλέπονται ρητά από την κοινοτική νοµοθεσία ή από τις κατευθυντήριες γραµµές, οι κρατικές ενισχύσεις
οι οποίες έχουν ως µόνο στόχο τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των παραγωγών, αλλά δεν
συµβάλλουν κατά κανένα τρόπο στην ανάπτυξη του τοµέα, και συγκεκριµένα αυτές που χορηγούνται µε
µόνη βάση την τιµή, την ποιότητα τη µονάδα παραγωγής ή τη µονάδα των µέσων παραγωγής εξοµοιούνται
προς τις λειτουργικές ενισχύσεις και είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά. Θα πρέπει να επισηµανθεί
εξάλλου ότι πρόκειται για ενισχύσεις οι οποίες ενδέχεται να παραβιάζουν τους µηχανισµούς οι οποίοι
διέπουν τις κοινές οργανώσεις της αγοράς.

(58)

Όσον αφορά τις πιστώσεις διαχείρισης οι οποίες από τη φύση τους είναι λειτουργικές ενισχύσεις, η
Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το µέτρο δεν µπορεί να υπαχθεί σε καµία από τις εξαιρέσεις που
προβλέπει το άρθρο 87 παράγραφος 3 της συνθήκης, στο βαθµό που το άρθρο αυτό εφαρµόζεται στις
επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής, της µεταποίησης και της εµπορίας
των προϊόντων του παραρτήµατος I της συνθήκης.
γ) Άρθρο 9 του νόµου αριθ. 81/1995

(59)

Το άρθρο 9 του περιφερειακού νόµου αριθ. 81/1995 επιτρέπει τις δαπάνες που προβλέπονται στο
κεφάλαιο 05 του περιφερειακού υπουργείου για τη συνεργασία και αυξάνει κατά 3 000 εκατ. ITL τη θέση
αριθ. 75826 του περιφερειακού προϋπολογισµού.

(60)

Οι εν λόγω περιφερειακές ενισχύσεις χορηγούνται για την επαναχρηµατοδότηση των δαπανών που έχουν
εγκριθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο των ενισχύσεων που προβλέπονται από τον περιφερειακό νόµο αριθ.
26 της 27ης Μαΐου 1987 και εξετάστηκαν υπό τους αριθµούς C 3/87 (εγκρίθηκαν µε την απόφαση της
21ης Οκτωβρίου 1987) και C 45/87 (εγκρίθηκαν µε την απόφαση SG(88) D/12824 της 8ης Νοεµβρίου
1988). Η ύπαρξη ενός στοιχείου κρατικής ενίσχυσης απετέλεσε αντικείµενο ελέγχου στο πλαίσιο αυτών των
δύο ενισχύσεων.

(61)

Η απαγόρευση της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης υπόκειται σε όρους. Στην προκειµένη περίπτωση οι
εξαιρέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 87 παράγραφος 2 της συνθήκης είναι ανεφάρµοστες και δεν
τις επικαλέστηκαν οι ιταλικές αρχές. Λαµβανοµένης υπόψη της φύσης του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, η
µόνη εξαίρεση που µπορεί να γίνει είναι αυτή του άρθρου 87 παράγραφος 3.

(62)

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9 πρέπει να εκτιµηθούν µε βάση τις κατευθυντήριες
γραµµές που δηµοσιεύτηκαν στην ΕΕ C 19 της 20.1.2001, οι οποίες παραπέµπουν στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου σχετικά µε τις διαρθρωτικές δράσεις της Κοινότητας. Η Επιτροπή δεν
έχει ακόµη στη διάθεσή της τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να προβεί σε ανάλυση των
ενισχύσεων που προβλέπονται από αυτό το άρθρο. Κατά συνέπεια είναι υποχρεωµένη να διαβιβάσει στην
Ιταλία ένα αίτηµα προκειµένου να της δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εξετάσει αυτά τα µέτρα
ενίσχυσης και να µπορέσει να πάρει µία απόφαση έχοντας πλήρη γνώση των πραγµάτων. Στην περίπτωση
που η Ιταλία δεν ικανοποιήσει αυτό το αίτηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του εν λόγω κανονισµού, η
Επιτροπή θα λάβει την απόφασή της µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.
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V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
(63)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, εάν το ζητήσει το οικείο
κράτος µέλος, η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση εντός δύο µηνών βάσει των πληροφοριών που διαθέτει. Εν
ανάγκη, εφόσον οι διαθέσιµες πληροφορίες δεν αρκούν για τη διαπίστωση του συµβιβάσιµου, η Επιτροπή
λαµβάνει αρνητική απόφαση.

(64)

Με βάση τα προαναφερόµενα η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι ενισχύσεις που προβλέπει ο
υπό εξέταση περιφερειακός νόµος στα άρθρα 4 και 8, στο βαθµό που ισχύουν για το γεωργικό τοµέα,
αποτελούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 οι οποίες δεν µπορούν να
υπαχθούν σε καµία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 87 παράγραφος 3,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι ενισχύσεις που προτίθεται να χορηγήσει η Ιταλία βάσει των άρθρων 4 και 8 του νόµου της 7ης Νοεµβρίου
1995 αριθ. 81 της περιφέρειας της Σικελίας υπέρ των τοµέων της παραγωγής, της µεταποίησης και της εµπορίας
των προϊόντων του παραρτήµατος I της συνθήκης, µε εξαίρεση τον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά.
Εποµένως η Ιταλία δεν επιτρέπεται να χορηγήσει αυτές τις ενισχύσεις.
Άρθρο 2
Η Ιταλία θα ενηµερώσει την Επιτροπή εντός προθεσµίας δύο µηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης
σχετικά µε τα µέτρα που θα έχει λάβει για να συµµορφωθεί προς αυτήν.
Άρθρο 3
Όσον αφορά τον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η Επιτροπή ζητεί από την Ιταλία, σύµφωνα µε το
άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, να της κοινοποιήσει εντός προθεσµίας ενός
µηνός:
— τον κατάλογο και την περιγραφή των µέτρων ενίσχυσης που προβλέπει ο περιφερειακός νόµος αριθ. 26 της
27ης Μαΐου 1987 που πρόκειται να τύχουν αναχρηµατοδότησης στο πλαίσιο του άρθρου 9 του περιφερειακού νόµου αριθ. 81 της 8ης Νοεµβρίου 1995,
— τους ακριβείς όρους χορήγησης αυτών των ενισχύσεων: φύση, ένταση, όροι όσον αφορά τη σώρευση µε άλλα
καθεστώτα ενισχύσεων κ.λπ.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στην απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων
Χωρών και Εδαφών µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas association»)
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 314 της 30ής Νοεµβρίου 2001)
Σελίδα 23, άρθρο 62:
αντί:

«Πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2007, το Συµβούλιο …»

διάβαζε: «Πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, το Συµβούλιο …».
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