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L 140/1

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

ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Μαΐου 2002
σχετικά µε τη χρηµατοδοτική υποστήριξη της διεθνούς διαδικασίας διαπραγµατεύσεων µε στόχο τη
θέσπιση διεθνούς κώδικα συµπεριφοράς για την καταπολέµηση της διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων
(2002/406/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 14 Μαΐου 2001 συµπεράσµατα
σχετικά µε τη µη διάδοση των πυραύλων.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ εξέδωσε στις 16
Ιουνίου 2001 δήλωση για την πρόληψη της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων, τονίζοντας τη δέσµευσή του για την
καταπολέµηση της διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων µε
βάση την οικουµενική υιοθέτηση του διεθνούς κώδικα
συµπεριφοράς (εφεξής αποκαλούµενου «ICOC»).

(3)

Η Ένωση προωθεί δραστήρια τη διαδικασία της οικουµενικής υιοθέτησης του ICOC.

(4)

Μια πρώτη σύνοδος σχετικά µε τον ICOC διοργανώθηκε
από τη γαλλική κυβέρνηση στο Παρίσι στις 7-8 Φεβρουαρίου 2002 και η Ένωση επιθυµεί να διευκολύνει τη διοργάνωση δεύτερης συνόδου στη Μαδρίτη, προσφέροντας
οικονοµική υποστήριξη για αυτόν το σκοπό,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε στενή συνεργασία µε την προεδρία της
πρώτης συνόδου.
2.
Η χρηµατοδοτική υποστήριξη καλύπτει τις δαπάνες
οργάνωσης, διεξαγωγής και φιλοξενίας της διάσκεψης, µε εξαίρεση
τις δαπάνες ταξιδίου και στέγασης των συµµετεχόντων.
Άρθρο 2
1.
Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την εφαρµογή του
άρθρου 1 ανέρχεται σε 55 000 ευρώ.
2.
Η διαχείριση των δαπανών που χρηµατοδοτούνται από το
αναφερόµενο στην παράγραφο 1 ποσό γίνεται σύµφωνα µε τις
διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία που
υιοθετείται.
Εφαρµόζεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Άρθρο 4
Η παρούσα κοινή δράση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Άρθρο 1
1.
Προκειµένου να διευκολύνει τη διεθνή διαπραγµατευτική διαδικασία µε στόχο την οριστική διατύπωση του ICOC µε τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για τη θέσπισή του το αργότερο το
2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει χρηµατοδοτική υποστήριξη για τη διεξαγωγή δεύτερης συνόδου σχετικά µε τον ICOC στη
Μαδρίτη. Της συνεδρίασης αυτής θα προεδρεύσει η Προεδρία της

Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. ARIAS CAÑETE

L 140/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30.5.2002

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Μαΐου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου για την ευθύνη του αεροµεταφορέα σε περίπτωση ατυχήµατος
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τος (5), ούτως ώστε να συµβαδίζει µε τις διατάξεις της
σύµβασης του Μόντρεαλ και να δηµιουργηθεί έτσι ένα
οµοιόµορφο σύστηµα ευθύνης στις διεθνείς αεροπορικές
µεταφορές.

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

(7)

Ο παρών κανονισµός και η σύµβαση του Μόντρεαλ ενισχύουν την προστασία των επιβατών και των προστατευοµένων µελών τους και δεν µπορούν να ερµηνευθούν κατά
τρόπο που να µειώνεται η προστασία τους σε σχέση µε την
ισχύουσα νοµοθεσία την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος
κανονισµού.

(8)

Στην εσωτερική αγορά αεροπορικών µεταφορών έχει εξαλειφθεί ο διαχωρισµός µεταξύ εθνικής και διεθνούς µεταφοράς
και εποµένως είναι σκόπιµο να υπάρχει το ίδιο επίπεδο και η
ιδία φύση της ευθύνης στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές
εντός της Κοινότητας.

(9)

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, είναι επιθυµητή
δράση σε κοινοτική κλίµακα ούτως ώστε να δηµιουργηθεί
ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για όλους τους κοινοτικούς
αεροµεταφορείς.

(10)

Ένα σύστηµα απεριόριστης ευθύνης σε περίπτωση θανάτου
ή τραυµατισµού επιβατών είναι εκείνο που αρµόζει σε ένα
ασφαλές και σύγχρονο σύστηµα αεροπορικών µεταφορών.

(11)

Οι αεροµεταφορείς της Κοινότητας δεν θα πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του άρθρου 21 παράγραφος 2 της σύµβασης του Μόντρεαλ εκτός αν αποδεικνύουν
ότι η ζηµία δεν οφειλόταν σε αµέλεια ή σε άλλη επιβλαβή
πράξη ή παράλειψη του µεταφορέα ή των υπαλλήλων ή των
πρακτόρων του.

(12)

Τα οµοιόµορφα όρια ευθύνης για την απώλεια, φθορά ή
καταστροφή αποσκευών και για τη ζηµία λόγω καθυστέρησης, τα οποία θα ισχύουν για όλους τους κοινοτικούς
αεροµεταφορείς, θα εξασφαλίσουν απλούς και σαφείς κανόνες τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αεροπορικές
εταιρείες και θα επιτρέψουν στους επιβάτες να αναγνωρίζουν πότε χρειάζεται πρόσθετη ασφάλιση.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο
251 της συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών, είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί ορθό ύψος αποζηµίωσης των
θυµάτων σε αεροπορικά ατυχήµατα.

(2)

Στις 28 Μαΐου 1999 συµφωνήθηκε στο Μόντρεαλ µια νέα
σύµβαση για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων για τις
διεθνείς αεροπορικές µεταφορές, η οποία ορίζει νέους γενικούς κανόνες περί ευθύνης σε περίπτωση ατυχήµατος στις
διεθνείς αεροπορικές µεταφορές σε αντικατάσταση εκείνων
της σύµβασης της Βαρσοβίας του 1929 και των µετέπειτα
τροποποιήσεών της (4).

(3)

H σύµβαση της Βαρσοβίας θα συνεχίσει να ισχύει επ’ αόριστον παράλληλα µε τη σύµβαση του Μόντρεαλ.

(4)

Η σύµβαση του Μόντρεαλ προβλέπει καθεστώς απεριόριστης ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού επιβατών στις αεροµεταφορές.

(5)

Η Κοινότητα υπέγραψε τη σύµβαση του Μόντρεαλ δείχνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρόθεσή της να καταστεί,
επικυρώνοντάς την, συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας.

(6)

Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισµός (EΚ) αριθ.
2027/97 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1997, για
την ευθύνη του αεροµεταφορέα σε περίπτωση ατυχήµα-

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 68 και
ΕΕ C 213 E της 31.7.2001, σ. 298.
(2) ΕΕ C 123 της 25.4.2001, σ. 47.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2001 (ΕΕ C
21 της 24.1.2002, σ. 256), κοινή θέση του Συµβουλίου της 19ης
∆εκεµβρίου 2001 (ΕΕ C 58 Ε της 5.3.2001, σ. 8) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2002.
4
( ) ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 38.

(5) ΕΕ L 285 της 17.10.1997, σ. 1.
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Η εφαρµογή διαφορετικών καθεστώτων ευθύνης στα διάφορα δροµολόγια των δικτύων τους δεν θα ήταν πρακτική
για τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς και θα προκαλούσε
σύγχυση στους επιβάτες.
Είναι επιθυµητό να απαλλάσσονται τα θύµατα των δυστυχηµάτων και τα προστατευόµενα µέλη τους από τις βραχυπρόθεσµες οικονοµικές τους ανάγκες κατά την περίοδο
αµέσως µετά το ατύχηµα.
Το άρθρο 50 της σύµβασης του Μόντρεαλ απαιτεί από τα
συµβαλλόµενα µέρη να εξασφαλίσουν ότι οι αεροµεταφορείς τους είναι καταλλήλως ασφαλισµένοι και είναι αναγκαίο
να λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 7 του κανονισµού (EΟΚ)
αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992,
για την έκδοση αδείας των αεροµεταφορέων (1), για τη συµµόρφωση προς την εν λόγω διάταξη.

(16)

Είναι επιθυµητό να παρέχονται οι βασικές πληροφορίες σχετικά µε τους εφαρµοζόµενους κανόνες περί ευθύνης στους
επιβάτες έτσι ώστε να µπορούν να προβούν σε πρόσθετες
ασφαλιστικές ρυθµίσεις πριν από το ταξίδι τους, εφόσον
χρειάζεται.

(17)

Θα χρειασθεί να επανεξετάζονται τα χρηµατικά ποσά που
ορίζονται στον παρόντα κανονισµό έτσι ώστε να λαµβάνεται
υπόψη ο πληθωρισµός και οιαδήποτε αναθεώρηση των
ορίων ευθύνης στην σύµβαση του Μόντρεαλ.

(18)

Στο βαθµό που απαιτούνται περαιτέρω κανόνες προκειµένου
η σύµβαση του Μόντρεαλ να εφαρµόζεται επί σηµείων που
δεν καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2027/97,
εναπόκειται στα κράτη µέλη να θεσπίσουν τις σχετικές διατάξεις,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2027/97 τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:
«Κανονισµός (EΚ) αριθ. 2027/97 της 9ης Οκτωβρίου 1997,
για την ευθύνη των αεροµεταφορέων όσον αφορά την αεροπορική µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους.».
2. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός θέτει σε εφαρµογή τις σχετικές διατάξεις
της σύµβασης του Μόντρεαλ σε ό,τι αφορά την αεροπορική
µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και καθορίζει
µερικές επιπλέον διατάξεις. Επίσης, επεκτείνει την εφαρµογή
των διατάξεων αυτών στην αεροπορική µεταφορά εντός ενός
κράτους µέλους.»
3. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
ως:

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται

(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.
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α) “αεροµεταφορέας”: επιχείρηση αεροµεταφορών µε νόµιµη
άδεια λειτουργίας·
β) “κοινοτικός αεροµεταφορέας”: αεροµεταφορέας µε νόµιµη
άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από κράτος µέλος σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92·
γ) “δικαιούχος αποζηµιώσεως”: ο επιβάτης ή κάθε πρόσωπο
το οποίο έχει δικαίωµα να εγείρει απαιτήσεις αντ’ αυτού,
σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο·
δ) “αποσκευές”: εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αποσκευές, τόσο οι παραδιδόµενες κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων όσο και οι µη παραδιδόµενες κατά τον έλεγχο
κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 4 της σύµβασης του Μόντρεαλ·
ε) “ΕΤ∆”: ειδικό τραβηκτικό δικαίωµα κατά τα οριζόµενα από
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο·
στ) “Σύµβαση της Βαρσοβίας”: η σύµβαση για την ενοποίηση
ορισµένων κανόνων που έχουν σχέση µε τις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές, η οποία υπεγράφη στη Βαρσοβία στις
12 Οκτωβρίου 1929, ή η σύµβαση της Βαρσοβίας, όπως
τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεµβρίου 1955, και
η συµπληρωµατική σύµβαση της σύµβασης της Βαρσοβίας
που έγινε στη Γκουανταλαχάρα στις 18 Σεπτεµβρίου
1961·
ζ) “σύµβαση του Μόντρεαλ”: η σύµβαση για την ενοποίηση
ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές,
η οποία υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 28 Mαΐου 1999.
2.
Έννοιες περιεχόµενες στον παρόντα κανονισµό και µη
οριζόµενες στην παράγραφο 1, είναι ταυτόσηµες µε τις έννοιες
που χρησιµοποιούνται στη σύµβαση του Μόντρεαλ.»
4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
1.
Η ευθύνη ενός κοινοτικού αεροµεταφορέα έναντι επιβατών και των αποσκευών τους διέπεται από όλες τις διατάξεις
της σύµβασης του Μόντρεαλ σχετικά µε την εν λόγω ευθύνη.
2.
Η υποχρέωση ασφάλισης που ορίζεται στο άρθρο 7 του
κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2407/92 όσον αφορά την ευθύνη
έναντι επιβατών έχει την έννοια ότι ο κοινοτικός αεροµεταφορέας απαιτείται να ασφαλίζεται µέχρι ενός ποσού που θα
εξασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται αποζηµίωσης θα λάβουν όλο το ποσό που δικαιούνται σύµφωνα µε
τον παρόντα κανονισµό.»
5. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 3α
Tο συµπληρωµατικό ποσό, το οποίο µπορεί να ζητήσει κοινοτικός αεροµεταφορέας σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος
2 της σύµβασης του Μόντρεαλ, όταν ένας επιβάτης κάνει
ειδική δήλωση ασφαλιστικού συµφέροντος για την παράδοση
της αποσκευής του στον τόπο προορισµού, βασίζεται σε τιµολόγιο συνδεόµενο µε τα πρόσθετα έξοδα που συνεπάγεται η
µεταφορά και η ασφάλιση της αποσκευής, τα οποία υπερβαίνουν τα έξοδα για αποσκευές που τιµώνται έως το όριο
ευθύνης. Tο τιµολόγιο διατίθεται στους επιβάτες, εφόσον το
ζητήσουν.»
6. Το άρθρο 4 διαγράφεται.
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7. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
1.
Ο κοινοτικός αεροµεταφορέας οφείλει να καταβάλει
αµελλητί, οπωσδήποτε δε δεκαπέντε ηµέρες το αργότερο αφ’
ής στιγµής εξακριβωθεί η ταυτότητα του φυσικού προσώπου
το οποίο δικαιούται την αποζηµίωση, την απαιτούµενη προκαταβολή για την κάλυψη των άµεσων οικονοµικών αναγκών,
ανάλογα µε το µέγεθος της ζηµίας που υπέστη.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η προκαταβολή
ισούται τουλάχιστον µε το ισοδύναµο 16 000 ΕΤ∆ σε ευρώ
ανά επιβάτη σε περίπτωση θανάτου.
3.
Η προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση της ευθύνης
και µπορεί να αφαιρεθεί από οιαδήποτε µεταγενέστερη
πληρωµή λόγω ευθύνης του κοινοτικού αεροµεταφορέα·
ωστόσο δεν επιστρέφεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 της σύµβασης του Μόντρεαλ ή στις
περιπτώσεις που το πρόσωπο που έλαβε την προκαταβολή δεν
ήταν δικαιούχος αποζηµίωσης.»

30.5.2002

3.
Για όλες τις µεταφορές που εκτελούνται από κοινοτικούς αεροµεταφορείς, τα όρια που αναγράφονται, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις πληροφόρησης των παραγράφων 1 και 2, είναι
εκείνα που ορίζει ο παρών κανονισµός, εκτός εάν ο κοινοτικός
αεροµεταφορέας εκούσια εφαρµόζει υψηλότερα όρια. Για όλες
τις µεταφορές που εκτελούνται από µη κοινοτικούς αεροµεταφορείς, οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται µόνον για τη
µεταφορά προς, από ή εντός της Κοινότητας.»
9. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
Το αργότερο τρία έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2002 (*), η Επιτροπή
εκπονεί έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η Επιτροπή εξετάζει ιδίως εάν είναι αναγκαίο να
αναθεωρηθούν τα ποσά που αναγράφονται στα σχετικά άρθρα
της σύµβασης του Μόντρεαλ µε βάση τις οικονοµικές εξελίξεις
και τις κοινοποιήσεις της ∆ΟΠΑ ως θεµατοφύλακα.
(*) ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 2.»
10. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:

8. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Άρθρο 6

Ευθύνη των αεροµεταφορέων έναντι των επιβατών και των
αποσκευών τους

1.
Όλοι οι αεροµεταφορείς, οσάκις πωλούν αεροπορική
µεταφορά στην Κοινότητα, εξασφαλίζουν ότι διατίθεται στους
επιβάτες, σε όλα τα σηµεία πώλησης καθώς και στις πωλήσεις
µέσω τηλεφώνου και ∆ιαδικτύου, περίληψη των κύριων διατάξεων που διέπουν την ευθύνη για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους, ιδίως των προθεσµιών για την άσκηση αγωγής
αποζηµίωσης και της δυνατότητας υποβολής ειδικής δήλωσης
για αποσκευές. Προκειµένου να συµµορφώνονται προς την εν
λόγω απαίτηση πληροφόρησης, οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς
κάνουν χρήση του σηµειώµατος που παρατίθεται στο
παράρτηµα. Η περίληψη ή το σηµείωµα αυτό δεν µπορεί να
χρησιµοποιείται ως βάση για απαίτηση αποζηµίωσης ούτε για
την ερµηνεία των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή της
σύµβασης του Μόντρεαλ.

Το παρόν πληροφοριακό σηµείωµα συνοψίζει τους κανόνες
περί ευθύνης που εφαρµόζουν οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας και
της σύµβασης του Μόντρεαλ.

2.
Επιπροσθέτως των απαιτήσεων πληροφόρησης που ορίζονται στην παράγραφο 1, όλοι οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς
παρέχουν γραπτώς σε κάθε επιβάτη για αεροπορική µεταφορά
που παρέχεται ή αγοράζεται στην Κοινότητα:
— το όριο ευθύνης του αεροµεταφορέα, εφόσον υπάρχει, που
ισχύει για τη συγκεκριµένη πτήση σε περίπτωση θανάτου ή
τραυµατισµού,
— το όριο ευθύνης του αεροµεταφορέα που ισχύει για τη
συγκεκριµένη πτήση σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας
ή φθοράς της αποσκευής και ειδοποίηση ότι αποσκευές
αξίας µεγαλύτερης του ορίου αυτού θα πρέπει να υποδεικνύονται στον αεροµεταφορέα κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων ή να ασφαλίζονται πλήρως από τον επιβάτη πριν από
το ταξίδι,
— το όριο ευθύνης του αεροµεταφορέα που ισχύει για τη
συγκεκριµένη πτήση σε περίπτωση ζηµίας λόγω καθυστέρησης.

Αποζηµίωση σε περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού
∆εν υπάρχουν οικονοµικά όρια αποζηµίωσης για τραυµατισµό ή θάνατο επιβατών. Για βλάβες έως 100 000 ΕΤ∆
(κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα), ο αεροµεταφορέας δεν µπορεί να αµφισβητήσει απαιτήσεις για αποζηµίωση. Άνω του ποσού αυτού, ο αεροµεταφορέας µπορεί να
αντικρούσει απαίτηση εφόσον αποδείξει ότι η βλάβη δεν
οφείλεται σε αµέλειά του ή σε υπαιτιότητά του.
Προκαταβολές
Σε περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού επιβάτη, ο αεροµεταφορέας οφείλει να καταβάλει προκαταβολή για την
κάλυψη των άµεσων οικονοµικών αναγκών εντός 15 ηµερών
από τον προσδιορισµό της ταυτότητας του δικαιούχου
αποζηµίωσης. Σε περίπτωση θανάτου, η εν λόγω προκαταβολή δεν είναι κατώτερη των 16 000 ΕΤ∆ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα).
Καθυστέρηση επιβατών
Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατών, ο αεροµεταφορέας
ευθύνεται για τις ζηµίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα
µέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν
αδύνατον να λάβει τα µέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης επιβατών περιορίζεται στα 4 150 ΕΤ∆ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα).
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Καθυστέρηση αποσκευών
Σε περίπτωση καθυστέρησης αποσκευών, ο αεροµεταφορέας
ευθύνεται για τις ζηµίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα
µέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν
αδύνατον να λάβει τα µέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης αποσκευών περιορίζεται στα 1 000 ΕΤ∆ (κατά
προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα).
Καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών
Ο αεροµεταφορέας είναι υπεύθυνος για την καταστροφή,
απώλεια ή φθορά αποσκευών έως 1 000 ΕΤ∆ (κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα). Σε περίπτωση που οι αποσκευές έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο
αεροµεταφορέας είναι υπεύθυνος ακόµη και εάν η ζηµία δεν
οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, εκτός εάν η αποσκευή
έφερε ελάττωµα. Σε περίπτωση που οι αποσκευές δεν έχουν
παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο αεροµεταφορέας είναι υπεύθυνος µόνον εφόσον η ζηµία οφείλεται σε
υπαιτιότητά του.
Ανώτερα όρια για αποσκευές
Ένας επιβάτης µπορεί να τύχει υψηλότερου ορίου ευθύνης
εφόσον κάνει ειδική δήλωση το αργότερο κατά την παράδοση των αποσκευών κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και
εφόσον πληρώσει ένα συµπληρωµατικό ποσό.

µιας ηµερών, σε αµφότερες τις περιπτώσεις από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι αποσκευές τέθηκαν στην διάθεση
του επιβάτη.
Ευθύνη συµβαλλοµένων και πραγµατικών αεροµεταφορέων
Εάν ο αεροµεταφορέας που αναλαµβάνει την πτήση δεν
είναι ο ίδιος µε το συµβαλλόµενο αεροµεταφορέα, ο επιβάτης έχει το δικαίωµα να απευθύνει καταγγελία ή να
απαιτήσει αποζηµίωση και από τους δύο αεροµεταφορείς.
Εάν το όνοµα ή ο κωδικός ενός αεροµεταφορέα αναγράφεται στο εισιτήριο, αυτός ο αεροµεταφορέας είναι ο συµβαλλόµενος αεροµεταφορέας.
Χρονικό περιθώριο για την άσκηση αγωγής
Η άσκηση αγωγής για την αξίωση αποζηµίωσης υποβάλλεται εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία άφιξης του αεροσκάφους ή από την ηµεροµηνία κατά την οποία έπρεπε να
φθάσει το αεροσκάφος.
Βάση της πληροφόρησης
Βάση για τους ανωτέρω κανόνες είναι η σύµβαση του Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999, η οποία εφαρµόζεται στην
Κοινότητα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2027/97, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 889/2002, και
µε την εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών.»

Καταγγελίες για αποσκευές
Σε περίπτωση φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής αποσκευών, ο επιβάτης οφείλει να υποβάλει
γραπτή καταγγελία στον αεροµεταφορέα το ταχύτερο
δυνατό. Σε περίπτωση φθοράς αποσκευών που έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο επιβάτης οφείλει
να υποβάλει γραπτή καταγγελία στον αεροµεταφορέα εντός
επτά ηµερών, και σε περίπτωση καθυστέρησης εντός είκοσι
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ή από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης του Μόντρεαλ για την
Κοινότητα, όποια από τις ηµεροµηνίες είναι η τελευταία.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 890/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαΐου 2002
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
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
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

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 30 Μαΐου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(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 29ης Μαΐου 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
999
052
220
999
052
999
052
204
220
388
600
624
999
388
512
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
400
999

40,0
35,8
37,9
94,8
154,8
124,8
89,0
89,0
50,0
48,2
86,6
66,9
53,2
78,8
64,0
62,4
50,0
59,6
57,3
84,3
101,9
114,1
73,2
81,9
83,4
76,1
156,5
106,7
97,6
434,6
303,6
369,1

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

0809 20 95

(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. 891/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαΐου 2002
για τον καθορισµό ορισµένων ενδεικτικών ποσοτήτων και ατοµικών ανωτάτων ορίων για την έκδοση
πιστοποιητικών κατά την εισαγωγή µπανάνας στην Κοινότητα για το τρίτο τρίµηνο του έτους 2002, στο
πλαίσιο των δασµολογικών ποσοστώσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

∆εδοµένου ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού πρέπει
να αρχίσουν να ισχύουν, πριν από την έναρξη της περιόδου
υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών για το τρίτο
τρίµηνο του έτους 2002, πρέπει να προβλεφθεί η άµεση
εφαρµογή του.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συµβουλίου, της 13ης
Φεβρουαρίου 1993, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον
τοµέα της µπανάνας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό 2587/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 20,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 896/2001 της Επιτροπής, της 7ης
Μαΐου 2001, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συµβουλίου σχετικά µε το
καθεστώς εισαγωγής µπανανών στην Κοινότητα (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 349/
2002 (4), προέβλεψε στο άρθρο 14 παράγραφος 1 τη δυνατότητα καθορισµού µιας ενδεικτικής ποσότητας, η οποία
εκφράζεται µε ενιαίο ποσοστό των διαθέσιµων ποσοτήτων
για καθεµία από τις δασµολογικές ποσοστώσεις, για την
έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής για κάθε ένα από τα
τρία πρώτα τρίµηνα του έτους.

(1)

(2)

Η ανάλυση των στοιχείων που αφορούν, αφενός, τις
ποσότητες µπανάνας που διατέθηκαν στο εµπόριο το 2001,
και ειδικότερα τις πραγµατικές εισαγωγές κυρίως κατά τη
διάρκεια του τρίτου τριµήνου, και, αφετέρου, τις προοπτικές
εφοδιασµού και κατανάλωσης της κοινοτικής αγοράς κατά
τη διάρκεια του εν λόγω τρίτου τριµήνου του έτους 2002,
οδηγεί στον καθορισµό, των ενδεικτικών ποσοτήτων για τις
δασµολογικές ποσοστώσεις A, B και C, ώστε να εξασφαλισθεί ικανοποιητικός εφοδιασµός της Κοινότητας και να
συνεχισθεί η ροή των εµπορικών ρευµάτων µεταξύ της αλυσίδας παραγωγής και της αλυσίδας εµπορίας.

(3)

Βάσει των ίδιων στοιχείων, σκόπιµο είναι να καθοριστεί η
ανώτατη ποσότητα, για την οποία κάθε εµπορευόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηση πιστοποιητικού για το τρίτο τρίµηνο
του έτους 2002, για την εφαρµογή του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η ενδεικτική ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος
1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001, για την εισαγωγή µπανάνας στο πλαίσιο των δασµολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 του κανονισµού (EOK) αριθ. 404/93 καθορίζεται, για το τρίτο τρίµηνο του έτους 2002, σε 23 % των διαθέσιµων
ποσοτήτων για τους παραδοσιακούς και τους µη παραδοσιακούς
εµπορευόµενους για τις δασµολογικές ποσοστώσεις A/B και C.
Άρθρο 2
Η επιτρεποµένη ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001, για την εισαγωγή
µπανανών στο πλαίσιο των δασµολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93
καθορίζεται, για το τρίτο τρίµηνο του έτους 2002, σε 23 % της
ποσότητας αναφοράς που προσδιορίζεται κατ’ εφαρµογή των
άρθρων 4 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001 για τους
παραδοσιακούς εµπορευοµένους για τις δασµολογικές ποσοστώσεις
A/B και C και σε 23 % της ποσότητας που καθορίστηκε και που
του κοινοποιήθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 896/2001 για τους µη παραδοσιακούς
εµπορευοµένους για τις δασµολογικές ποσοστώσεις A/B και C.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

47 της 25.2.1993, σ.
345 της 29.12.2001,
126 της 8.5.2001, σ.
55 της 26.2.2002, σ.

1.
σ. 13.
6.
17.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 892/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαΐου 2002
σχετικά µε τον καθορισµό της ενίσχυσης της περιόδου 2002/03 για τα ροδάκινα και τα αχλάδια που
προορίζονται για µεταποίηση, στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου
καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96 στα κράτη µέλη που δεν έχουν υπερβεί
το όριό τους, και στο εν λόγω ποσό, µειωµένο κατά τις
υπερβάσεις του ορίου, σε κάθε ένα από τα άλλα κράτη
µέλη, µετά από κατανοµή, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο τρίτο του εν λόγω κανονισµού, των
ποσοτήτων που δεν έχουν µεταποιηθεί.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των
µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1239/
2001 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
449/2001 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, σχετικά
µε λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/96 του Συµβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση
τα οπωροκηπευτικά (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1343/2001 (4), προέβλεψε τη δηµοσίευση
του ποσού των ενισχύσεων που πρόκειται να εφαρµοστούν
για τα ροδάκινα και τα αχλάδια, µετά από έλεγχο της
τήρησης των ορίων που καθορίζονται στο παράρτηµα III
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

(1)

Ο µέσος όρος των ποσοτήτων ροδάκινων που έχουν υποστεί
µεταποίηση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης, κατά τη
διάρκεια των τριών προηγουµένων περιόδων, είναι κατώτερος από το κοινοτικό όριο. Η ενίσχυση που πρέπει να
εφαρµοστεί για την περίοδο 2002/03, σε κάθε σχετικό
κράτος µέλος, ανέρχεται στο ποσό που καθορίζεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/
96.

(2)

Ο µέσος όρος των ποσοτήτων αχλαδιών που έχουν υποστεί
µεταποίηση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης, κατά τη
διάρκεια των τριών προηγουµένων περιόδων, είναι ανώτερος
από το κοινοτικό όριο. Η ενίσχυση που πρέπει να εφαρµοστεί για την περίοδο 2002/03 ανέρχεται στο ποσό που

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την περίοδο 2002/03, η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 είναι:
α) για τα ροδάκινα, 47,70 ευρώ/τόνο·
β) για
—
—
—
—
—
—
—

τα αχλάδια:
54,27 ευρώ/τόνο στην Ελλάδα,
161,70 ευρώ/τόνο στην Ισπανία,
135,59 ευρώ/τόνο στη Γαλλία,
151,52 ευρώ/τόνο στην Ιταλία,
157,56 ευρώ/τόνο στις Κάτω Χώρες,
161,70 ευρώ/τόνο στην Αυστρία,
161,70 ευρώ/τόνο στην Πορτογαλία.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται για την περίοδο 2002/03.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

297 της 21.11.1996, σ. 29.
171 της 26.6.2001, σ. 1.
64 της 6.3.2001, σ. 16.
181 της 4.7.2001, σ. 16.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 7ης Μαΐου 2002
σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ουσίες στις ζωοτροφές
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

κυριότερων πρώτων υλών ζωοτροφών που περιέχεται στην
οδηγία 96/25/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1996, για την κυκλοφορία και τη χρήση των πρώτων υλών
ζωοτροφών (5). Το ζήτηµα κατά πόσον το νερό πρέπει να
αντιµετωπίζεται ως ζωοτροφή πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(5)

∆ιαπιστώθηκε ότι οι πρόσθετες ύλες δύνανται να περιέχουν
ανεπιθύµητες ουσίες. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας ώστε να καλύψει και
τις πρόσθετες ύλες.

(6)

Τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές δύνανται να
περιέχουν ανεπιθύµητες ουσίες ικανές να βλάψουν την υγεία
των ζώων ή, λόγω της παρουσίας τους στα ζωικά προϊόντα,
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

(7)

Είναι αδύνατον να αποκλεισθεί εντελώς η παρουσία ανεπιθύµητων ουσιών αλλά είναι σηµαντικό να µειωθεί η περιεκτικότητά τους στα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές, µε κατάλληλη προσοχή στην οξεία τοξικότητα, τη
βιοσωρευτικότητα και την αποδοµησιµότητα των ουσιών,
προκειµένου να εµποδίζεται η εκδήλωση ανεπιθύµητων και
επιβλαβών επιπτώσεων. Επί του παρόντος, δεν είναι ενδεδειγµένο να καθοριστούν οι εν λόγω περιεκτικότητες κάτω
από το όριο ευαισθησίας των µεθόδων ανάλυσης που θα
καθοριστούν για την Κοινότητα.

(8)

Οι µέθοδοι για τον προσδιορισµό των καταλοίπων ανεπιθύµητων ουσιών βελτιώνονται συνεχώς, έτσι ώστε να µπορούν να ανιχνεύονται ακόµη και ποσότητες καταλοίπων που
έχουν αµελητέα σηµασία για την υγεία των ζώων και του
ανθρώπου.

(9)

Ανεπιθύµητες ουσίες είναι δυνατόν να υπάρχουν µέσα σε
προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές µόνον υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία
και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται κατ’ άλλο τρόπο
στο πλαίσιο ζωοτροφών. Κατά συνέπεια, η παρούσα οδηγία
θα πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των λοιπών
κοινοτικών διατάξεων που αφορούν τις ζωοτροφές και ιδίως
των κανόνων που ισχύουν για τις σύνθετες ζωοτροφές.

(10)

Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται στα προϊόντα που
προορίζονται για ζωοτροφές, ήδη από τη στιγµή που εισέρχονται στην Κοινότητα. Κατά συνέπεια, πρέπει να οριστεί ότι
η καθοριζόµενη µέγιστη περιεκτικότητα σε ανεπιθύµητες
ουσίες ισχύει, κατά κανόνα, από την ηµεροµηνία κατά την
οποία τίθενται σε κυκλοφορία ή χρησιµοποιούνται τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια και
ιδίως από την ηµεροµηνία εισαγωγής τους.

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 26 Μαρτίου 2002,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Θα πρέπει να επέλθουν πολλές τροποποιήσεις στην οδηγία
1999/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999,
σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων (4). Για λόγους σαφήνειας και αποτελεσµατικότητας, θα πρέπει να διατυπωθεί εκ νέου η εν λόγω
οδηγία.

(2)

Η ζωική παραγωγή καταλαµβάνει ιδιαίτερα σηµαντική θέση
στη γεωργία της Κοινότητας και η επίτευξη ικανοποιητικών
αποτελεσµάτων σε ό,τι αφορά τη δηµόσια υγεία, την υγεία
των ζώων, τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, το περιβάλλον
και τα οικονοµικά των κτηνοτρόφων, εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από τη χρησιµοποίηση ζωοτροφών ικανοποιητικής
και κατάλληλης ποιότητας.

(3)

(4)

Οι ρυθµίσεις σχετικά µε τις ζωοτροφές είναι αναγκαίες για
να εξασφαλιστεί η παραγωγικότητα και η βιωσιµότητα του
γεωργικού τοµέα και για να καταστεί δυνατή η διασφάλιση
της δηµόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, των καλών
συνθηκών διαβίωσης των ζώων και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, απαιτούνται λεπτοµερείς κανονιστικές ρυθµίσεις για
την υγιεινή ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα των ζωοτροφών στα επιµέρους αγροκτήµατα, ακόµα και όταν αυτές
δεν παράγονται προς εµπορία.
Οι ίδιοι κανόνες για την ποιότητα και την ασφάλεια των
προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές πρέπει να εφαρµόζονται στην ποιότητα και την ασφάλεια του νερού που
καταναλίσκουν τα ζώα. Μολονότι το νερό, βάσει του ορισµού των ζωοτροφών, µπορεί να θεωρείται ως ζωοτροφή,
δεν περιλαµβάνεται στο µη εξαντλητικό κατάλογο των

(1) ΕΕ C 89 Ε της 28.3.2000, σ. 70 και ΕΕ C 96 E της 27.3.2001, σ.
346.
(2) ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 9.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕ C
178 της 22.6.2001, σ. 160), κοινή θέση του Συµβουλίου της 17ης
Σεπτεµβρίου 2001 (ΕΕ C 4 της 7.1.2002, σ. 1) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2001 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2002 και απόφαση του Συµβουλίου της
22ας Απριλίου 2002.
4
( ) ΕΕ L 115 της 4.5.1999, σ. 32.

(5) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 105 της 3.5.2000, σ. 36).
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Τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές πρέπει να
είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε τα
συναλλακτικά ήθη και συνεπώς όταν χρησιµοποιούνται ορθά
δεν πρέπει να ενέχουν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων
και των ζώων ή για το περιβάλλον και δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά τη ζωική παραγωγή. Κατά συνέπεια, πρέπει
να απαγορεύεται η χρήση ή η θέση σε κυκλοφορία
προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές, των οποίων η
περιεκτικότητα σε ανεπιθύµητες ουσίες υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.

(12)

Η παρουσία ορισµένων ανεπιθύµητων ουσιών στις
συµπληρωµατικές ζωοτροφές πρέπει να περιοριστεί µε τον
καθορισµό κατάλληλων ανώτατων ορίων περιεκτικότητας.

(13)

Μολονότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, θεσπίζεται ανώτατο
όριο λαµβάνοντας υπόψη τα σηµερινά ιστορικά επίπεδα,
πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλονται προσπάθειες
για τον περιορισµό, στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα, της
παρουσίας ορισµένων ανεπιθύµητων ουσιών στα προϊόντα
που προορίζονται για ζωοτροφές ώστε να µειωθεί η παρουσία τους στην τροφική αλυσίδα των ανθρώπων και των
ζώων. Θα πρέπει εποµένως να επιτραπεί, δυνάµει της παρούσας οδηγίας, ο καθορισµός ορίων δραστηριοποίησης σαφώς
κατώτερων του θεσπιζόµενου ανώτατου ορίου. Σε
περίπτωση υπέρβασης αυτών των ορίων δραστηριοποίησης,
πρέπει να διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισµό των πηγών
των ανεπιθύµητων ουσιών και να λαµβάνονται µέτρα για την
περιστολή ή την εξάλειψη των πηγών αυτών.

(14)

(15)

Όταν απειλούνται η υγεία των ζώων ή των ανθρώπων ή το
περιβάλλον, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια
να µειώνουν προσωρινά την καθοριζόµενη µέγιστη περιεκτικότητα, να καθορίζουν ανώτατη περιεκτικότητα για άλλες
ουσίες, ή να απαγορεύουν την παρουσία των ουσιών αυτών
στα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή, οι τροποποιήσεις
του παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
αποφασίζονται µε κατεπείγουσα κοινοτική διαδικασία, βάσει
δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς και βάσει της αρχής της
προφύλαξης.
Κατά τη θέση σε κυκλοφορία, τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται σε άλλους περιορισµούς όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύµητες ουσίες, πλην εκείνων που
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία και από την οδηγία
95/53/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1995, για
τον καθορισµό των αρχών οργάνωσης των επισήµων ελέγχων
στον τοµέα της διατροφής των ζώων (1).

(16)

Για να κατοχυρωθεί, κατά τη χρήση ή την κυκλοφορία των
προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές, η τήρηση των
απαιτήσεων σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ουσίες, τα κράτη
µέλη πρέπει να προβλέπουν τους ενδεδειγµένους µηχανισµούς παρακολούθησης σύµφωνα µε την οδηγία 95/53/ΕΚ.

(17)

Απαιτείται µια ενδεδειγµένη κοινοτική διαδικασία για την
αναπροσαρµογή των τεχνικών διατάξεων των παραρτηµάτων

(1) ΕΕ L 265 της 8.11.1995, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 55).
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της παρούσας οδηγίας ανάλογα µε την εξέλιξη των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων.
(18)

Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων,
θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία µε την οποία να
καθιερώνεται στενή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών
και της Επιτροπής, στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής ζωοτροφών που συνεστήθη µε την απόφαση 70/372/ΕΟΚ (2).

(19)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
1.
Η παρούσα οδηγία αφορά τις ανεπιθύµητες ουσίες στα
προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές.
2.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων:
α) της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των
ζώων (4),
β) της οδηγίας 96/25/ΕΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 79/
373/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί
εµπορίας σύνθετων ζωοτροφών (5),
γ) της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1976, περί του καθορισµού της µεγίστης περιεκτικότητας για τα κατάλοιπα των φυτοφαρµάκων επί και εντός των
οπωροκηπευτικών (6), της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισµό των
ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων
µέσα και πάνω στα σιτηρά (7), της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισµό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (8),
και της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης
Νοεµβρίου 1990, που αφορά τον καθορισµό των ανώτατων
περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρµάκων επάνω ή
µέσα σε ορισµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των οπωροκηπευτικών (9), όταν τα κατάλοιπα αυτά
δεν αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας·
(2) ΕΕ L 170 της 3.8.1970, σ. 1.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(4) ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2205/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 297
της 15.11.2001, σ. 3).
(5) ΕΕ L 86 της 6.4.1979, σ. 30· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 23).
6
( ) ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/57/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 244 της 29.9.2000,
σ. 76).
7
( ) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/23/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 7.3.2002,
σ. 13).
8
( ) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/23/ΕΚ.
(9) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/23/ΕΚ.
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δ) της κοινοτικής νοµοθεσίας στον κτηνιατρικό τοµέα σχετικά µε
τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων·
ε) της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου
1982, σχετικά µε ορισµένα προϊόντα που χρησιµοποιούνται
στη διατροφή των ζώων (1)·
στ) της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Σεπτεµβρίου 1993, για τις ζωοτροφές µε τις οποίες επιδιώκονται
στόχοι ιδιαίτερης διατροφής (2).
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
α) «ζωοτροφές»: τα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, στη
φυσική τους κατάσταση, νωπά ή διατηρηµένα, και τα
παράγωγα της βιοµηχανικής τους µεταποίησης, καθώς και οι
οργανικές ή ανόργανες ουσίες, απλές ή σε µείγµατα, που
περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται για τη διατροφή των ζώων από το στόµα·
β) «πρώτες ύλες ζωοτροφών»: τα διάφορα προϊόντα φυτικής ή
ζωικής προέλευσης, στη φυσική τους κατάσταση, νωπά ή
διατηρηµένα, και τα παράγωγα της βιοµηχανικής τους µεταποίησης, καθώς και οι οργανικές ή ανόργανες ουσίες, που
περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για την από του στόµατος διατροφή των ζώων, είτε
ως έχουν είτε, µετά από µεταποίηση, για την παρασκευή
σύνθετων ζωοτροφών ή ως υποστρώµατα προµειγµάτων·
γ) «πρόσθετες ύλες»: οι πρόσθετες ύλες όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου·
δ) «προµείγµατα»: µείγµατα πρόσθετων υλών ή µείγµατα µιας ή
περισσοτέρων πρόσθετων υλών µε ουσίες που χρησιµοποιούνται ως φορείς, τα οποία προορίζονται για την παρασκευή
ζωοτροφών·
ε) «σύνθετες ζωοτροφές»: µείγµατα πρώτων υλών ζωοτροφών, µε
ή χωρίς πρόσθετες ύλες, που προορίζονται για την από του
στόµατος διατροφή των ζώων, υπό µορφή πλήρων ή
συµπληρωµατικών ζωοτροφών·
στ) «συµπληρωµατικές ζωοτροφές»: µείγµατα ζωοτροφών τα οποία
περιέχουν υψηλά ποσοστά ορισµένων ουσιών και τα οποία,
λόγω της σύνθεσής τους, εξασφαλίζουν στα ζώα το ηµερήσιο
σιτηρέσιο µόνον αν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε άλλες
ζωοτροφές·
ζ) «πλήρεις ζωοτροφές»: µείγµατα ζωοτροφών τα οποία, λόγω της
σύνθεσής τους, επαρκούν για την κάλυψη του ηµερησίου σιτηρεσίου·
η) «προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές»: πρώτες ύλες ζωοτροφών, προµείγµατα, πρόσθετες ύλες, ζωοτροφές και κάθε
άλλο προϊόν που προορίζεται ή χρησιµοποιείται για ζωοτροφές·
θ) «ηµερήσιο σιτηρέσιο»: η συνολική ποσότητα ζωοτροφών, µε
περιεκτικότητα υγρασίας 12 %, η οποία είναι αναγκαία κατά
µέσο όρο ηµερησίως για ένα ζώο ορισµένου είδους, ηλικιακής
κατηγορίας και απόδοσης, για την κάλυψη του συνόλου των
αναγκών του·
(1) ΕΕ L 213 της 21.7.1982, σ. 8· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/20/ΕΚ (ΕΕ L 80 της 25.3.1999, σ. 20).
(2) ΕΕ L 237 της 22.9.1993, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/29/ΕΚ (ΕΕ L 115 της 4.5.1999, σ. 32).

30.5.2002

ι) «ζώα»: τα ζώα που ανήκουν σε είδη τα οποία συνήθως εκτρέφει
και έχει στην κατοχή του ή καταναλίσκει ο άνθρωπος, καθώς
και τα ζώα που ζουν ελεύθερα στη φύση εφόσον τρέφονται µε
ζωοτροφές·
ια) «θέση σε κυκλοφορία» ή «κυκλοφορία»: η κατοχή προϊόντων
που προορίζονται για ζωοτροφές µε σκοπό την πώληση,
συµπεριλαµβανοµένης της προσφοράς προς πώληση, ή
οποιασδήποτε άλλης µορφής µεταβίβασης, δωρεάν ή όχι, σε
τρίτους, καθώς και η ίδια η πώληση ή οι άλλες µορφές
µεταβίβασης·
ιβ) «ανεπιθύµητη ουσία»: κάθε ουσία ή προϊόν, εξαιρουµένων των
παθογόνων παραγόντων, που βρίσκεται επάνω ή/και µέσα στον
προϊόν που προορίζεται για ζωοτροφές και συνιστά δυνητικό
κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή του ανθρώπου ή το περιβάλλον ή θα µπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στη ζωική
παραγωγή.

Άρθρο 3
1.
Τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές επιτρέπεται να
εισάγονται από τρίτες χώρες προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην
Κοινότητα, να τίθενται σε κυκλοφορία ή/και να χρησιµοποιούνται
στην Κοινότητα µόνον εφόσον είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης
και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη και συνεπώς, όταν χρησιµοποιούνται ορθά, δεν συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία,
την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον και δεν επηρεάζουν αρνητικά
τη ζωική παραγωγή.
2.
Ειδικότερα, τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές
τεκµαίρεται ότι δεν είναι σύµφωνα προς την παράγραφο 1 εάν η
περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύµητες ουσίες δεν τηρεί τα ανώτατα
όρια περιεκτικότητας που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι.

Άρθρο 4
1.
Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι οι ανεπιθύµητες ουσίες που
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µπορούν να είναι ανεκτές στα
προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές µόνο υπό τους όρους
που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα.
2.
Για να περιοριστούν ή να εξαλειφθούν οι πηγές ανεπιθύµητων
ουσιών στα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές, τα κράτη
µέλη, σε συνεργασία µε τους επιχειρηµατίες, διεξάγουν έρευνες για
να εντοπίζουν τις πηγές των ανεπιθύµητων ουσιών στις περιπτώσεις
υπέρβασης των ανώτατων συγκεντρώσεων και στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες διαπιστώνονται αυξηµένες συγκεντρώσεις των
ουσιών αυτών, λαµβανοµένων υπόψη των σηµερινών ιστορικών
επιπέδων. Για να υπάρχει οµοιόµορφη αντιµετώπιση σε περιπτώσεις
αυξηµένων συγκεντρώσεων, ενδέχεται να απαιτείται η θέσπιση
ορίων δραστηριοποίησης προκειµένου να ενεργοποιούνται οι έρευνες αυτές. Τα όρια αυτά µπορούν να θεσπίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη
όλες τις σχετικές πληροφορίες και ευρήµατα της πηγής και των
µέτρων που λαµβάνονται για τη µείωση του επιπέδου ή την εξάλειψη των ανεπιθύµητων ουσιών. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 της οδηγίας
95/53/ΕΚ, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες αφορούν άµεσα τα άλλα κράτη µέλη. Στην περίπτωση αυτήν,
οι πληροφορίες διαβιβάζονται αµέσως.
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Άρθρο 5
Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι τα προϊόντα που προορίζονται για
ζωοτροφές, των οποίων η περιεκτικότητα σε µια ανεπιθύµητη ουσία
υπερβαίνει τη µέγιστη περιεκτικότητα που καθορίζεται στο
παράρτηµα Ι, δεν επιτρέπεται να αναµειγνύονται προς αραίωση µε
το ίδιο προϊόν ή µε άλλα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές.
Άρθρο 6
Στο µέτρο που δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τις συµπληρωµατικές ζωοτροφές, τα κράτη µέλη ορίζουν ότι οι συµπληρωµατικές ζωοτροφές δεν επιτρέπεται, λαµβανοµένης υπόψη της αναλογίας που υποδεικνύεται για τη χρήση τους σε ηµερήσια σιτηρέσιο,
να περιέχουν ανεπιθύµητες ουσίες που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι σε ποσοστό ανώτερο από εκείνο που καθορίζεται για
τις πλήρεις ζωοτροφές.
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3.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι λαµβάνονται µέτρα για να
διασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή των αποδεκτών µεθόδων σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 καθώς και η συµµόρφωση των αποτοξινωµένων προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές προς τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι.
Άρθρο 9
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα προϊόντα που προορίζονται για
ζωοτροφές τα οποία είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, να µην
υπόκεινται σε άλλους περιορισµούς κυκλοφορίας, όσον αφορά την
παρουσία ανεπιθύµητων ουσιών, εκτός από αυτούς που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και την οδηγία 95/53/ΕΚ.
Άρθρο 10
∆ιατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία,
την υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον θεσπίζονται έπειτα από
διαβούλευση µε την (τις) ενδεδειγµένη(-ες) επιστηµονική(-ές) επιτροπή(-ές).

Άρθρο 7
1.
Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώνει, βάσει νέων πληροφοριών ή επανεκτίµησης υφιστάµενων πληροφοριών η οποία πραγµατοποιείται µετά τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων, ότι µια µέγιστη
περιεκτικότητα που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι ή µια ανεπιθύµητη ουσία που δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα αυτό
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή του ανθρώπου ή
για το περιβάλλον, το κράτος µέλος αυτό µπορεί να µειώνει
προσωρινά την ισχύουσα µέγιστη περιεκτικότητα, να καθορίζει µια
µέγιστη περιεκτικότητα ή να απαγορεύει την παρουσία αυτής της
ανεπιθύµητης ουσίας στα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές. Το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως τα λοιπά κράτη
µέλη και την Επιτροπή, διευκρινίζοντας τους λόγους στους
οποίους βασίζεται η απόφασή του.
2.
Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12, αποφασίζεται αµέσως εάν πρέπει να τροποποιηθούν τα παραρτήµατα Ι και
ΙΙ.
Το κράτος µέλος επιτρέπεται να διατηρεί τα µέτρα που έθεσε σε
εφαρµογή µέχρις ότου ληφθεί απόφαση από το Συµβούλιο ή από
την Επιτροπή.
Το κράτος µέλος πρέπει να διασφαλίσει τη δηµοσιότητα της απόφασης.

Άρθρο 11
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή ζωοτροφών
που συνεστήθη µε το άρθρο 1 της απόφασης 70/372/ΕΟΚ.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
3.
Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.
Άρθρο 12
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή ζωοτροφών
που συνεστήθη µε το άρθρο 1 της απόφασης 70/372/ΕΟΚ.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
3.
Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι δεκαπέντε ηµέρες.
Άρθρο 13

Άρθρο 8
1.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11, η Επιτροπή,
ανάλογα µε τις εξελίξεις των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων,
προσαρµόζει τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ.
2.
Επίσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11, η Επιτροπή:
— εκδίδει, κατά περιόδους, ενοποιηµένες εκδόσεις των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ στις οποίες ενσωµατώνονται οι προσαρµογές που
έγιναν σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
— µπορεί να καθορίζει κριτήρια αποδοχής των µεθόδων αποτοξίνωσης ως συµπλήρωµα των κριτηρίων που προβλέπονται για
τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές τα οποία έχουν
ήδη υποβληθεί σε τέτοιες µεθόδους.

1.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τουλάχιστον τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας στα προϊόντα τα οποία προορίζονται για ζωοτροφές τα οποία παράγονται στην Κοινότητα για εξαγωγή σε τρίτες
χώρες.
2.
Η παράγραφος 1 δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να
επιτρέπουν την επανεξαγωγή υπό τους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (1). Οι διατάξεις του άρθρου 20 του εν λόγω κανονισµού εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών.
(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό
γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και
καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (ΕΕ L
της 1.2.2002, σ. 1).

και
των
την
τον
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Άρθρο 14
1.
Η οδηγία 1999/29/ΕΚ καταργείται από την 1η Αυγούστου
2003, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών να
τηρούν τις προθεσµίες που εµφαίνονται στο µέρος Β του παραρτήµατος ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας, για την ενσωµάτωση στο εθνικό
δίκαιο των οδηγιών που αναφέρονται στο µέρος Α του εν λόγω
παραρτήµατος.
2.
Οι παραποµπές στην οδηγία 1999/29/ΕΚ θεωρούνται ως
παραποµπές στην παρούσα οδηγία σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος ΙΙΙ.
Άρθρο 15
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Μαΐου 2003. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
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κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται
από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 16
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 17
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2002.

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Αυγούστου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

R. DE RATO Y FIGAREDO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1. Αρσενικό

2. Μόλυβδος

3. Φθόριο

Ανεπιθύµητες ουσίες

Προϊόντα προοριζόµενα για ζωοτροφές

Μέγιστη περιεκτικότητα, σε
mg/kg (ppm), σε ζωοτροφή
µε ποσοστό υγρασίας 12 %

(1)

(2)

(3)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

2

— αλεύρων αποξηραµένου χόρτου, µηδικής και τριφυλλιού,
καθώς επίσης και αποξηραµένου πολτού ζαχαροτεύτλων µε
προσθήκη µελάσας

4

— φωσφορικών αλάτων και ζωοτροφών από την επεξεργασία
ιχθύων ή άλλων θαλάσσιων ζώων

10

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:

2

— πλήρων ιχθυοτροφών

4

Συµπληρωµατικές ζωοτροφές εξαιρέσει των:

4

— ανόργανων ζωοτροφών

12

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

10

— χλωράς νοµής

40

— φωσφορικών αλάτων

30

— ζυµών

5

Πλήρεις ζωοτροφές

5

Συµπληρωµατικές ζωοτροφές εξαιρέσει των:

10

— ανόργανων ζωοτροφών

30

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

150

— ζωοτροφών ζωικής προέλευσης

500

— φωσφορικών αλάτων
Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:

2 000
150

— πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα
— γαλακτοπαραγωγής σε περίοδο θηλασµού

30

— για τις άλλες κατηγορίες

50

— πλήρων ζωοτροφών για χοίρους

100

— πλήρων ζωοτροφών για πουλερικά

350

— πλήρων ζωοτροφών για νεοσσούς

250

Ανόργανα µείγµατα για βοοειδή και αιγοπρόβατα
Λοιπές συµπληρωµατικές ζωοτροφές
4. Υδράργυρος

2 000 (1)
125 (2)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

0,1

— ζωοτροφών προερχοµένων από την επεξεργασία των ιχθύων ή
άλλων θαλάσσιων ζώων

0,5

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:

0,1

— πλήρων ζωοτροφών για σκύλους και γάτες

0,4

Συµπληρωµατικές ζωοτροφές εξαιρέσει των:

0,2

— συµπληρωµατικών ζωοτροφών για σκύλους και γάτες
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Ανεπιθύµητες ουσίες

Προϊόντα προοριζόµενα για ζωοτροφές

Μέγιστη περιεκτικότητα, σε
mg/kg (ppm), σε ζωοτροφή
µε ποσοστό υγρασίας 12 %

(1)

(2)

(3)

5. Νιτρώδη άλατα

Ιχθυάλευρα

60
(εκφρασµένα σε νιτρώδες
νάτριο)

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:

15
(εκφρασµένα σε νιτρώδες
νάτριο)

— ζωοτροφών για οικιακά ζώα µε εξαίρεση τα ωδικά πτηνά και τα
ψάρια ενυδρείου
6. Κάδµιο

Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης

1

Πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης εξαιρέσει των:

2

— ζωοτροφών για οικιακά ζώα
Φωσφορικά άλατα
Πλήρεις ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα εξαιρέσει των:

10 (3)
1

— πλήρων ζωοτροφών για µόσχους και αµνοερίφια
Λοιπές πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:

0,5

— ζωοτροφών για οικιακά ζώα

7. Αφλατοξίνη B1

8. Υδροκυάνιο

9. Ελεύθερη γκοσυπόλη

Οργανικές ζωοτροφές

5 (4)

Λοιπές συµπληρωµατικές ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα

0,5

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

0,05

— αραχίδων, κόπρα (σπέρµατα φοινικοκαρύων), σπέρµατα ελαΐδος
(palm-kernel), βαµβακόσπορων, µπαµπασού (Babassu) αραβοσίτου και τα παραπροϊόντα της µεταποίησής τους

0,02

Πλήρεις ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα εξαιρέσει των:

0,05

— γαλακτοκοµικών ζώων

0,005

— µόσχων και αµνών

0,01

Πλήρεις ζωοτροφές για χοίρους και πουλερικά (εξαιρέσει των
νεαρών ζώων)

0,02

Άλλες πλήρεις ζωοτροφές

0,01

Συµπληρωµατικές ζωοτροφές για βοοειδή και αιγοπρόβατα (εξαιρέσει των συµπληρωµατικών ζωοτροφών για γαλακτοπαραγωγά ζώα,
µόσχους και αµνούς)

0,05

Συµπληρωµατικές ζωοτροφές για χοίρους και πουλερικά (εξαιρουµένων των νεαρών ζώων)

0,03

Λοιπές συµπληρωµατικές ζωοτροφές

0,005

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

50

— σπόρων λίνου

250

— πλακούντων λίνου

350

— προϊόντων µανιόκας και πλακούντων αµυγδάλων

100

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:

50

— πλήρων ζωοτροφών για νεοσσούς

10

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

20

— πλακούντων βάµβακος

1 200

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:

20

— πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα

500

— πλήρων ζωοτροφών για πουλερικά (εξαιρέσει των ορνίθων
ωοπαραγωγής) και µόσχους

100

— πλήρων ζωοτροφών για κόνικλους και χοίρους (εξαιρέσει των
χοιριδίων)

60
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Ανεπιθύµητες ουσίες

Προϊόντα προοριζόµενα για ζωοτροφές

Μέγιστη περιεκτικότητα, σε
mg/kg (ppm), σε ζωοτροφή
µε ποσοστό υγρασίας 12 %

(1)

(2)

(3)

10. Θεοβρωµίνη

11. Σιναπέλαιο, πτητικό

12. Βινυλοθιεξαλολίδη (Vinyloxazolidine thione)

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:

300

— πλήρων ζωοτροφών για ενήλικα βοοειδή

700

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

100

— πλακούντων ελαιοκράµβης

4 000
(εκφρασµένο σε ισοθειοκυανικό αλλύλιο)

Πλήρεις ζωοτροφές εξαιρέσει των:

150
(εκφρασµένο σε ισοθειοκυανικό αλλύλιο)

— πλήρων ζωοτροφών για βοοειδή και αιγοπρόβατα (εξαιρέσει
των νεαρών ζώων)

1 000
(εκφρασµένο σε ισοθειοκυανικό αλλύλιο)

— πλήρων ζωοτροφών για χοίρους (εξαιρέσει των χοιριδίων) και
πουλερικά

500
(εκφρασµένο σε ισοθειοκυανικό αλλύλιο)

Πλήρεις ζωοτροφές για πουλερικά εξαιρέσει των:

1 000

— πλήρων ζωοτροφών για όρνιθες ωοπαραγωγής

500

13. Εργότιον σικάλεως (Claviceps purpurea)

Όλες οι ζωοτροφές που περιέχουν µη αλεσµένα σπέρµατα
δηµητριακών

1 000

14. Σπόροι ζιζανίων και µη αλεσµένα ή θραυσµένα σπέρµατα περιεχόντα αλκαλοειδή, γλυκοζίτες ή άλλες τοξικές ουσίες, µεµονωµένα ή οµού, συµπεριλαµβανοµένων
των ειδών:

Όλες οι ζωοτροφές

3 000

α) Lolium temulentum L.,

1 000

β) Lolium remotum Schrank,

1 000

γ) Datura stramonium L.

1 000

15. Ρετσινολαδιά — Ricinus communis L.

Όλες οι ζωοτροφές

10
(εκφρασµένη σε περιβλήµατα των σπερµάτων)

16. Κροτάλου Crotalaria spp.

Όλες οι ζωοτροφές

100

17. Αλντρίν
18. Ντιελντρίν

χωριστά ή µαζί, εκφρασµένα ως
ντιελντρίν

Όλες οι ζωοτροφές εκτός από:

0,01

— λίπη

0,2

19. Καµφεχλώρ (τοξαφέν)

Όλες οι ζωοτροφές

0,1

20. Χλωροντέιν (σύνολο των ισοµερών cis- και trans- και
οξυχλωρντέιν, εκφρασµένα σε χλωροντέιν)

Όλες οι ζωοτροφές εκτός από:

0,02

— λίπη

0,05

21. DDT (σύνολο των ισοµερών DDT, TDE και DDE,
εκφραζόµενα σε DDT)

Όλες οι ζωοτροφές εκτός από:

0,05

— λίπη

0,5

22. Εντοσουφλάν (σύνολο ισοµερών α και β και του θειικού
εντοσουφλάν, εκφραζόµενα σε εντοσουφλάν)

Όλες οι ζωοτροφές εκτός από:

0,1

— αραβόσιτο

0,2

— ελαιούχους σπόρους

0,5

— πλήρεις ιχθυοτροφές

0,005

23. Εντρίν (σύνολο του εντρίν και του δ-κετο-εντρίν, εκφραζόµενα σε εντρίν)

Όλες οι ζωοτροφές εκτός από:

0,01

— λίπη

0,05

24. Επταχλώρ (σύνολο του επταχλώρ και του επταχλωρεποξειδίου, εκφραζόµενα σε επταχλώρ)

Όλες οι ζωοτροφές εκτός από:

0,01

— λίπη

0,2
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Ανεπιθύµητες ουσίες

Προϊόντα προοριζόµενα για ζωοτροφές

Μέγιστη περιεκτικότητα, σε
mg/kg (ppm), σε ζωοτροφή
µε ποσοστό υγρασίας 12 %

(1)

(2)

(3)

25. Εξαχλωροβενζόλιο (HCB)

Όλες οι ζωοτροφές εκτός από:

0,01

— λίπη

0,2

Όλες οι ζωοτροφές εκτός από:

0,02

— λίπη

0,2

26. Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)
26.1 α-ισοµερή
26.2 β-ισοµερή

26.3 γ-ισοµερή
27. ∆ιοξίνη (άθροισµα των PCDD και PCDF), εκφραζόµενο
σε διεθνή τοξικά ισοδύναµα

Σύνθετες ζωοτροφές εκτός από:

0,01

— ζωοτροφές για ζώα γαλακτοπαραγωγής

0,005

Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εξαιρέσει των:

0,01

— λίπη

0,1

Όλες οι ζωοτροφές εκτός από:

0,2

— λίπη

2,0

Πούλπα εσπεριδοειδών

500 pg I-TEQ/kg
(ανώτατο ανιχνεύσιµο
όριο) (5)

28. Βερυκοκέας — Prunus armeniaca L.
29. Πικραµυγδαλή — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch
var. amara (DC.) Focke)
30. Οξιά η αλσόφιλος µη αποφλοιωµένα σπέρµατα —
Fagus silvatica L.
31. Χαµαιλίνο το ήµερο — Camelina sativa (L.) Crantz
32. Mowrah, βασία η βουτυροφόρος, βασία η πλατύφυλλος, Bassia Madhuca — Iongifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe
latifolia (Roscb.) F. Mueller)
33. Ιατρευτική η καθαρκτική — Jatropha curcas L.
34. Ψευδοκρότων ο τίγλιου — Croton tiglium L.
35. Ινδική κράµβη — Brassica juncea (L.) Czern. And
Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.
36. Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. juncea

Όλες οι ζωοτροφές

Οι σπόροι και οι
καρποί των
φυτικών ειδών
που αναφέρονται
παραπλεύρως,
καθώς επίσης και
τα προϊόντα
επεξεργασίας
αυτών είναι
δυνατόν να
υπάρχουν στις
ζωοτροφές µόνο
σε µη ανιχνεύσιµες ποσότητες

37. Σινική κράµβη — Brassica juncea (L.) Czern. And
Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
38. Μαύρο σινάπιο — Brassica nigra (L.) Koch
39. Αιθιοπική κράµβη — Brassica carinata A. Braun
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να καθορίζουν µια µέγιστη περιεκτικότητα σε φθόριο ίση προς 1,25 % της περιεκτικότητας σε φωσφορικά άλατα.
Περιεκτικότητα σε φθόριο ανά ποσοστιαία µονάδα φωσφόρου.
Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να καθορίζουν µια µέγιστη περιεκτικότητα σε κάδµιο ίση µε 0,5 mg ανά ποσοστιαία µονάδα φωσφόρου.
Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να καθορίζουν µια µέγιστη περιεκτικότητα σε κάδµιο ίση µε 0,75 mg ανά ποσοστιαία µονάδα φωσφόρου.
Τα ανώτατα όρια συγκεντρώσεων υπολογίζονται µε την παραδοχή ότι όλες οι τιµές των διαφόρων οµοειδών, οι οποίες είναι χαµηλότερες από το ανιχνεύσιµο όριο, είναι ίσες µε το
ανιχνεύσιµο όριο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οδηγία 1999/29/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 στοιχείο η)

—

—

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

—

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

—

Άρθρο 2 στοιχείο η)

—

Άρθρο 2 στοιχείο ια)

—

Άρθρο 2 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

—

—

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5

—

Άρθρο 6

—

Άρθρο 7

Άρθρο 5

Άρθρο 8

Άρθρο 6

Άρθρο 9

Άρθρο 7

Άρθρο 10

Άρθρο 8

Άρθρο 11

Άρθρο 9

Άρθρο 12

—

—

Άρθρο 10

Άρθρο 13

Άρθρο 11

Άρθρο 14

Άρθρο 12

Άρθρο 15

Άρθρο 13
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Οδηγία 1999/29/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 16

—

—

Άρθρο 14

—

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Άρθρο 17

Παράρτηµα I

Παράρτηµα I

Παράρτηµα II

—

Παράρτηµα III

—

Παράρτηµα IV

Παράρτηµα II
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Tα κράτη µέλη επιβεβαιώνουν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι τα σχετικά
µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της οδηγίας θα θεσπιστούν ταχέως εντός του χρονικού διαστήµατος που
ορίζεται στα άρθρα 14 και 15.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΕ-ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
της 27ης Μαρτίου 2002
για τον καθορισµό των γενικών όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας σε
κοινοτικά προγράµµατα
(2002/407/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
µελών τους, αφενός, και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας σε κοινοτικά
προγράµµατα (1), και ιδίως τα άρθρα 1 και 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου, η
Τσεχική ∆ηµοκρατία δύναται να συµµετέχει σε κοινοτικά
προγράµµατα πλαίσιο, ειδικά προγράµµατα, έργα ή άλλες
δράσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσµα τοµέων. Προβλέπεται
επίσης η προσθήκη άλλων κοινοτικών τοµέων.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, οι όροι
και οι προϋποθέσεις συµµετοχής της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
στις δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να αποφασισθούν από
το Συµβούλιο Σύνδεσης.

(3)

Οι ειδικοί όροι συµµετοχής, σε κάθε κοινοτικό πρόγραµµα,
συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων, θα
πρέπει να καθορισθούν µεταξύ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των αρµοδίων αρχών της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η Τσεχική ∆ηµοκρατία δύναται να συµµετέχει σε όλα τα κοινοτικά
προγράµµατα, στα οποία είναι ανοικτή η συµµετοχή υποψήφιων
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις διά των οποίων θεσπίζονται τα προγράµµατα αυτά.

στα ειδικά προγράµµατα στα οποία συµµετέχει η Τσεχική ∆ηµοκρατία.
Άρθρο 3
Εκπρόσωποι της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας δύνανται να συµµετέχουν,
ως παρατηρητές και για τα θέµατα τα οποία αφορούν την Τσεχική
∆ηµοκρατία, στις επιτροπές διαχείρισης που είναι αρµόδιες για την
παρακολούθηση των προγραµµάτων για τα οποία η Τσεχική ∆ηµοκρατία καταβάλλει χρηµατοδοτική συνεισφορά.
Άρθρο 4
Τα έργα και οι πρωτοβουλίες που υποβάλλουν οι συµµετέχοντες
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας υπόκεινται, στο µέτρο του δυνατού,
στους ίδιους όρους, κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τα συγκεκριµένα προγράµµατα, µε εκείνους που εφαρµόζονται στα κράτη
µέλη.
Άρθρο 5
Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς, όσον αφορά τη συµµετοχή της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας σε κάθε επιµέρους πρόγραµµα, καθορίζονται
µεταξύ της Επιτροπής και των αρµοδίων αρχών της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας. Σε περίπτωση που η Τσεχική ∆ηµοκρατία υποβάλλει
αίτηση για εξωτερική κοινοτική βοήθεια, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου
1989, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση υπέρ ορισµένων χωρών
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (2), οι προαναφερθέντες
ειδικοί όροι και προϋποθέσεις δύνανται να καθοριστούν µε βάση
χρηµατοδοτικό µνηµόνιο.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται για αόριστο χρονικό διάστηµα.

Άρθρο 2
Η Τσεχική ∆ηµοκρατία καταβάλλει χρηµατοδοτική συνεισφορά στο
γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιστοιχεί
(1) ΕΕ L 317 της 30.12.1995, σ. 45.

Οποιοδήποτε από τα µέρη δύναται να την καταγγείλει γραπτώς µε
προειδοποίηση έξι µηνών.
(2) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 (ΕΕ L 306 της
7.12.2000, σ. 1).
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Άρθρο 7
Όχι αργότερα από τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και κατόπιν ανά τριετία, το
Συµβούλιο Σύνδεσης µπορεί να επανεξετάζει την εφαρµογή της παρούσας απόφασης βάσει της πραγµατικής
συµµετοχής της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας σε ένα ή περισσότερα κοινοτικά προγράµµατα.
Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται της έκδοσης της από το Συµβούλιο
Σύνδεσης.
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2002.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
J. KAVAN
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαΐου 2002
για την πώληση υπολειµµάτων κοινοτικού ελαιολάδου που κατέχονται από τον ιταλικό οργανισµό
παρέµβασης
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 1642]
(Το κείµενο στην ιταλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2002/408/ΕΚ)
δου που βρίσκονται ακόµα σε απόθεµα στην Ιταλία δεν
µπόρεσαν να πωληθούν στο πλαίσιο της πωλήσεως που
προβλέφθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2599/2001 της
Επιτροπής, της 28ης ∆εκεµβρίου 2001, για την πώληση
υπολειµµάτων κοινοτικού ελαιολάδου που κατέχονται από
τον ιταλικό οργανισµό παρέµβασης (5), λόγω ανεπαρκούς
αριθµού προσφορών που υποβλήθηκαν στην Ιταλία. Πρέπει,
συνεπώς, τα υπολείµµατα αυτά να επανατεθούν σε πώληση.
Για να µπορέσουν οι ιταλικές αρχές να βρουν µια δίκαιη
λύση και τηρώντας τους όρους που προβλέπονται από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2754/78, πρέπει να επιτραπεί η
πώληση των υπολειµµάτων αυτών µε διαδικασία κατά
βούληση αντί µε δηµοπρασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/98 του Συµβουλίου, της 20ής
Ιουλίου 1998, για την τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 136/
66/ΕΟΚ περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,
(3)

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο του καθεστώτος παρεµβάσεως και πριν από την
1η Νοεµβρίου 1998, αγοράστηκε ελαιόλαδο από τον ισπανικό, τον ελληνικό και τον ιταλικό οργανισµό παρεµβάσεως.
Το εν λόγω καθεστώς καταργήθηκε από την 1η Νοεµβρίου
1998 από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/98. Ωστόσο, να
διασφαλιστεί αρµονικό πέρασµα µεταξύ του καθεστώτος
αγοράς στην παρέµβαση και της παρούσας κατάστασης που
το καθεστώς αυτό δεν ισχύει πλέον και προκειµένου να
αποδεσµευτούν τα κοινοτικά κέντρα παρεµβάσεως από κάθε
ποσότητα ελαιολάδου που διαθέτουν, πρέπει να επιτραπεί η
πώληση των ποσοτήτων που βρίσκονται ακόµη σε απόθεµα
στην Ιταλία. Πρόκειται για υπολείµµατα δεξαµενών που
περιέχουν κατά το µάλλον ή ήττον σηµαντικό ποσοστό
ελαιολάδου.

(1)

Στο άρθρο 2, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2754/78 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1978,
περί της παρεµβάσεως στον τοµέα του ελαιολάδου (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2203/90 (4),
προβλέπεται ότι η πώληση κοινοτικού ελαιολάδου που κατέχεται από τους οργανισµούς παρεµβάσεως διενεργείται µε
δηµοπρασία, εκτός εάν από ειδικές συνθήκες είναι αναγκαία
η προσφυγή σε άλλες διαδικασίες. Τα υπολείµµατα ελαιολά-

(2)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

210
201
331
201

της
της
της
της

28.7.1998, σ. 32.
26.7.2001, σ. 4.
28.11.1978, σ. 13.
31.7.1990, σ. 5.

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Ο ιταλικός οργανισµός παρεµβάσεως «Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura», εφεξής ονοµαζόµενος «AGEA», επιτρέπεται
να πωλήσει µε διαδικασία κατά βούληση 27,1 τόνους υπολειµµάτων δεξαµενών κοινοτικού ελαιολάδου το οποίο έχει στην
κατοχή του και προκύπτει από παρεµβάσεις στην κοινοτική αγορά
ελαιολάδου.
2.
Η πώληση του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1
πρέπει να πραγµατοποιηθεί πριν από τις 15 Ιουλίου 2002.
3.
Η παραλαβή του προϊόντος πρέπει να γίνει πριν από τις 8
Σεπτεµβρίου 2002.
4.
Ο ιταλικός οργανισµός παρέµβασης ενηµερώνει την Επιτροπή
το ταχύτερο δυνατόν για τα αποτελέσµατα της πώλησης.
(5) ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 43.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
αριθ. 308/2000/COL
της 30ής Οκτωβρίου 2001
για τη θέσπιση νέων κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων περί κρατικών
ενισχύσεων του ΕΟΧ στις κρατικές ενισχύσεις και τα επιχειρηµατικά κεφάλαια και για την εικοστή ενάτη
τροποποίηση των διαδικαστικών και ουσιαστικών κανόνων στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων
Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (1), και ιδίως τα άρθρα 61 µέχρι 63,
τη συµφωνία µεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου (2), και ιδίως το
άρθρο 24 και το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 3,
Εκτιµώντας ότι το άρθρο 24 της συµφωνίας περί Εποπτείας και ∆ικαστηρίου προβλέπει ότι η Εποπτεύουσα Αρχή
της ΕΖΕΣ θέτει σε εφαρµογή τις διατάξεις της συµφωνίας ΕΟΧ περί κρατικών ενισχύσεων.
Εκτιµώντας ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συµφωνίας περί Εποπτείας και ∆ικαστηρίου, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ εκδίδει ανακοινώσεις ή κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε ζητήµατα που
εµπίπτουν στη συµφωνία για τον ΕΟΧ, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από την εν λόγω συµφωνία ή από τη
συµφωνία περί Εποπτείας και ∆ικαστηρίου ή κρίνεται αναγκαίο από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ.
Υπενθυµίζοντας τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων (3) τους
οποίους εξέδωσε η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ στις 19 Ιανουαρίου 1994 (ΕΕ L 231 της 3.9.1994,
Συµπλήρωµα ΕΖΕΣ αριθ. 32).
Εκτιµώντας ότι στις 23 Μαΐου 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις και τα επιχειρηµατικά κεφάλαια (ΕΕ C 235 της 21.8.2001, σ. 3).
Εκτιµώντας ότι η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
Εκτιµώντας ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί ενιαία εφαρµογή των κανόνων ΕΟΧ σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις
σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
Εκτιµώντας ότι σύµφωνα µε το σηµείο II του κεφαλαίου «ΓΕΝΙΚΑ» στο τέλος του παραρτήµατος XV της
συµφωνίας ΕΟΧ, η Εποπτεύουσα Αρχή ΕΖΕΣ θα πρέπει να εκδώσει, κατόπιν διαβούλευσης µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, πράξεις αντίστοιχες µε αυτές που έχει εκδώσει η Επιτροπή για την εξασφάλιση των αυτών όρων
ανταγωνισµού.
Έπειτα από διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επικαλούµενη το γεγονός ότι η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έχει διαβουλευθεί µε τα κράτη ΕΖΕΣ στο πλαίσιο
µιας πολυµερούς σύσκεψης επ’ αυτού του θέµατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

1. Οι κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις τροποποιούνται µέσω της προσθήκης ενός νέου
κεφαλαίου 10 A, «Κρατικές ενισχύσεις και επιχειρηµατικά κεφάλαια», το οποίο περιλαµβάνεται στο παράρτηµα
I της παρούσας απόφασης.
(1) Στο εξής: «η συµφωνία ΕΟΧ».
(2) Στο εξής: «η συµφωνία περί Εποπτείας και ∆ικαστηρίου».
(3) Στο εξής: «κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις».

L 140/27

L 140/28

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30.5.2002

2. Η απόφαση, περιλαµβανοµένου του παραρτήµατος Ι, δηµοσιεύεται στο Τµήµα ΕΟΧ και στο Συµπλήρωµα ΕΟΧ
της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Tα κράτη ΕΖΕΣ ενηµερώνονται µε την αποστολή αντιγράφου της παρούσας απόφασης, περιλαµβανοµένου του
παραρτήµατος Ι.
4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνεται, σύµφωνα µε το στοιχείο δ) του πρωτοκόλλου αριθ. 27 της συµφωνίας
ΕΟΧ, µε την αποστολή αντιγράφου της παρούσας συµφωνίας, περιλαµβανοµένου του παραρτήµατος Ι.
5. Το αγγλικό κείµενο της παρούσας απόφασης είναι το µόνο αυθεντικό.
Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2001.
Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
Ο Πρόεδρος
Knut ALMESTAD
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
«10A. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (1)
10A.1. Εισαγωγή
(1) Στην ανακοίνωση για τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, (2) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει
τον τρόπο µε τον οποίο θα εφαρµόσει τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων σε µέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση
των επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Η Επιτροπή καθόρισε µία γενική πολιτική για την προώθηση των επιχειρηµατικών
κεφαλαίων (3) στην Κοινότητα. Εξέφρασε ιδίως τις ανησυχίες της για τους κινδύνους που διατρέχουν οι κοινοτικές
επιχειρήσεις λόγω της υπερβολικά µεγάλης εξάρτησής τους από τη χρηµατοδότηση µέσω δανειοληψίας (4), και
υπογράµµισε τις δυνατότητες ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης που θα προσέφερε η επέκταση των
αγορών επιχειρηµατικού κεφαλαίου (5). Η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισµένα είδη επιχειρήσεων, ή οι επιχειρήσεις σε
ορισµένα στάδια της ύπαρξής τους, θα µπορούσαν να εξυπηρετηθούν καλύτερα µε χρηµατοδότηση σε ίδια κεφάλαια
ή σε οιονεί ίδια κεφάλαια παρά µε χρηµατοδότηση µέσω δανειοληψίας µόνον, δεδοµένου του κόστους εξυπηρέτησης
του χρέους και της απροθυµίας πολυάριθµων πιστωτικών ιδρυµάτων όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων.
(2) Κατά την άποψη της Επιτροπής, το έλλειµµα ιδίων κεφαλαίων, που υποδηλώνει την ύπαρξη χρόνιας ατέλειας της
αγοράς κεφαλαίων η οποία δεν επιτρέπει στην προσφορά να ικανοποιήσει τη ζήτηση σε αποδεκτή και για τα δύο
µέρη τιµή, πλήττει τις ευρωπαϊκές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε σχέση µε τις αναλόγου µεγέθους
επιχειρήσεις στη Βόρεια Αµερική. Το έλλειµµα αυτό αφορά, αφενός, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, καινοτόµες,
κυρίως νέες και µε ισχυρό αναπτυξιακό δυναµικό και, αφετέρου, ένα ευρύ φάσµα επιχειρήσεων διαφόρων ηλικιών
που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τοµείς, το αναπτυξιακό δυναµικό των οποίων είναι λιγότερο ισχυρό και οι
οποίες αδυνατούν να εξεύρουν χρηµατοδοτικούς πόρους για τα σχέδια επέκτασής τους χωρίς την εισφορά εξωτερικών επιχειρηµατικών κεφαλαίων.
(3) Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι η παροχή επιχειρηµατικού κεφαλαίου συνιστά ουσιαστικά µία εµπορική δραστηριότητα που συνεπάγεται τη λήψη εµπορικών αποφάσεων. Οι οικονοµικοί και δηµοσιονοµικοί όροι είναι τέτοιοι που
µέσω των κρατικών πόρων µόνον δεν θα καταστεί δυνατή, ούτε και πρέπει να επιδιωχθεί, η συνολική ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων επιχειρηµατικού κεφαλαίου που επιδιώκει η Κοινότητα. Η κυριότερη πρόκληση συνίσταται στη
δηµιουργία των απαιτούµενων προϋποθέσεων ώστε οι σηµαντικοί αποταµιευτικοί πόροι ιδιωτικών κεφαλαίων που
υπάρχουν στην Ευρώπη να χρησιµοποιηθούν για τέτοιου είδους επενδύσεις. Η πρόκληση αφορά επίσης την αύξηση
της ζήτησης κεφαλαίων εκ µέρους των επιχειρηµατιών καθώς και την προσφορά κεφαλαίων από τους επενδυτές. όσον
αφορά τη δηµόσια χρηµατοδότηση των µέτρων για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια· η Επιτροπή αναγνώρισε επίσης ότι “ο
ρόλος της χρηµατοδότησης αυτής πρέπει να περιορίζεται στην κάλυψη εντοπισµένων αδυναµιών της αγοράς” (6).
(4) Η Εποπτεύουσα Αρχή συµφωνεί µε την άποψη που έχει διατυπώσει η Επιτροπή. Η δηµόσια χρηµατοδότηση των
µέτρων για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια θα εγείρει, ωστόσο, αναπόφευκτα το ερώτηµα κατά πόσο κάτι τέτοιο
συµβιβάζεται µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της συµφωνίας ΕΟΧ.
10A.2. Σκοπός και πεδίο εφαρµογής του παρόντος εγγράφου και σχέση του µε άλλα κείµενα
(1) Οι κατευθυντήριες γραµµές έχουν δύο βασικούς στόχους:
— να περιγράψουν τον τρόπο µε τον οποίο η Εποπτεύουσα Αρχή θα εφαρµόσει τον ορισµό των κρατικών
ενισχύσεων του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συµφωνίας ΕΟΧ στα µέτρα για την παροχή ή την προώθηση των
επιχειρηµατικών κεφαλαίων (“µέτρα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου”),
— να προσφέρουν νέα κριτήρια δυνάµει των οποίων η Εποπτεύουσα Αρχή µπορεί να εγκρίνει ανάλογα µέτρα τα
οποία συνιστούν κρατική ενίσχυση, έστω και αν αυτά δεν συµβιβάζονται µε τις άλλες διατάξεις των κατευθυντηρίων γραµµών της Εποπτεύουσας Αρχής σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις.
(2) Επιπλέον, το παρόν έγγραφο παραθέτει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να διενεργείται έλεγχος των κρατικών
ενισχύσεων στον τοµέα αυτόν, εξηγεί τις δυσχέρειες που συνεπάγεται η εφαρµογή των υφιστάµενων κατευθυντήριων
γραµµών σε αυτή την κατηγορία µέτρων, και απαριθµεί τους λόγους για τους οποίους η Εποπτεύουσα Αρχή θεωρεί
απαραίτητη και ενδεδειγµένη τη θέσπιση νέων κριτηρίων για την εκτίµηση του συµβιβάσιµου.
(3) Το έγγραφο αυτό δεν επιδιώκει κατά κανένα τρόπο να θέσει υπό αµφισβήτηση το συµβιβάσιµο µέτρων κρατικών
ενισχύσεων που πληρούν τα καθοριζόµενα κριτήρια σε άλλες διατάξεις των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών για τις
κρατικές ενισχύσεις.
(1) Το κεφάλαιο αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιχειρηµατικά κεφάλαια (ΕΕ C
235 της 21.8.2001, σ. 3). Η Επιτροπή είχε λάβει ορισµένες αποφάσεις σχετικές µε το θέµα αυτό πριν από την έκδοση της ανακοίνωσης
για τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιχειρηµατικά κεφάλαια. Στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, η Εποπτεύουσα Αρχή αναφέρεται στις
ίδιες αποφάσεις µε αυτές που περιέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.
(2) ΕΕ C 235 της 21.8.2001, σ. 3.
3
( ) Στο έγγραφό της µε τίτλο “Επιχειρηµατικά κεφάλαια: κλειδί για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση” [SEC(1998)
552 τελικό, της 31ης Μαρτίου 1998], η Εποπτεύουσα Αρχή όρισε τα επιχειρηµατικά κεφάλαια ως τη χρηµατοδότηση που χορηγείται υπό
µορφή µετοχικού κεφαλαίου σε επιχειρήσεις κατά τις φάσεις εκκίνησης και ανάπτυξής τους· ο όρος χρησιµοποιείται µε αυτή την έννοια στο
παρόν έγγραφο. Ο όρος “κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου” αφορά ουσιαστικά τα επιχειρηµατικά κεφάλαια που παρέχονται από επενδυτικά
ταµεία (ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου) τα οποία δηµιουργούνται για το σκοπό αυτό. Τα ταµεία αυτά συχνά παρέχουν έναν
συνδυασµό µετοχικού κεφαλαίου, “ενδιάµεσου” κεφαλαίου (µε χαρακτηριστικά µετοχικού κεφαλαίου και δανείου) και εξαρτηµένων δανείων,
τα οποία οµαδοποιούνται υπό τον όρο “κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου”.
4
( ) “Οικονοµική µεταρρύθµιση: έκθεση για τη λειτουργία των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων της Κοινότητας”, COM(1999) 10, της 20ής
Ιανουαρίου 1999.
(5) “Επιχειρηµατικά κεφάλαια: κλειδί για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, SEC(1998) 552 τελικό, της 31ης
Μαρτίου 1998.
(6) Έκθεση προόδου σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, COM(2000) 658 τελικό, της 18ης Οκτωβρίου 2000,
σηµείο 3.4.
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(4) Το παρόν έγγραφο δεν παρεκκλίνει κατά κανένα τρόπο από τις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών
για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων.
(5) Η Εποπτεύουσα Αρχή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να αποτραπεί η χρήση των εν λόγω κατευθυντήριων
γραµµών για την καταστρατήγηση των αρχών που θεσπίζονται στα κεφάλαια των υπόψη κατευθυντήριων γραµµών
για τις κρατικές ενισχύσεις.
10A.3. Λόγοι για τη διενέργεια ελέγχου των χρηµατοδοτικών πόρων που χορηγεί το δηµόσιο σε µέτρα επιχειρηµατικού κεφαλαίου
(1) Πέραν του ότι η συµφωνία ΕΟΧ και η συµφωνία περί Εποπτείας και ∆ικαστηρίου επιβάλλουν στην Εποπτεύουσα
Αρχή την υποχρέωση να ελέγχει τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στις χώρες ΕΖΕΣ, και σύµφωνα µε την
ακολουθούµενη πρακτική και για τις άλλες µορφές κρατικής παρέµβασης, όταν οι εθνικές αρχές αποφασίζουν να
δεσµεύσουν πόρους του δηµοσίου ή να επιτρέψουν τη χορήγησή τους για µέτρα προώθησης των επιχειρηµατικών
κεφαλαίων, οφείλουν να µεριµνούν για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη µείωση των τριών διαφορετικών —αν και
συνδεόµενων µεταξύ τους— κατηγοριών κινδύνου που αναφέρονται κατωτέρω:
— του κινδύνου να προκαλέσουν τα χορηγούµενα στους δικαιούχους πλεονεκτήµατα (είτε πρόκειται για επενδυτές
είτε για επιχειρήσεις) αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισµού έναντι των ανταγωνιστών τους στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο,
— του κινδύνου του “νεκρού βάρους” ή της µη δηµιουργίας κινήτρων. Ορισµένες επιχειρήσεις χρηµατοδοτούµενες
στο πλαίσιο µέτρων που τυγχάνουν κρατικής χρηµατοδότησης θα µπορούσαν ούτως ή άλλως να εξεύρουν
χρηµατοδοτικούς πόρους µε τους ίδιους όρους. Έχει αποδειχθεί η ύπαρξη τέτοιων περιπτώσεων, αν και,
αναπόφευκτα, οι περιπτώσεις αυτές δεν καταγράφονται επισήµως. Στις περιπτώσεις αυτές, η χρησιµοποίηση των
κρατικών πόρων είναι περιττή,
— του κινδύνου “παραγκωνισµού”. Η ύπαρξη µέτρων χρηµατοδοτούµενων από κρατικούς πόρους µπορεί πράγµατι
να αποθαρρύνει την εισφορά κεφαλαίων από άλλους δυνητικούς επενδυτές.
(2) Όλα τα κρατικά µέτρα για την προώθηση των προγραµµάτων επιχειρηµατικού κεφαλαίου δεν ανταποκρίνονται στον
ορισµό των κρατικών ενισχύσεων που περιλαµβάνεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 της συµφωνίας ΕΟΧ, και
εποµένως δεν αποτελούν το αντικείµενο ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων εκ µέρους της Εποπτεύουσας Αρχής.
Εποµένως, το ακόλουθο σηµείο αφορά την ερµηνεία που δίδει η Εποπτεύουσα Αρχή στον ορισµό των κρατικών
ενισχύσεων όσον αφορά τα µέτρα επιχειρηµατικού κεφαλαίου.
10A.4. ∆υνατότητα εφαρµογής του άρθρου 61 παράγραφος 1 στα µέτρα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου
(1) Στην περίπτωση που η ενίσχυση παρέχεται υπό µορφή επιχορήγησης ή δανείου δεν υφίσταται κανονικά καµία
αµφιβολία ως προς το δυνητικό δικαιούχο, για τους σκοπούς της εκτίµησης περί ύπαρξης ή µη κρατικής ενίσχυσης.
Ωστόσο, ορισµένοι µηχανισµοί που αποσκοπούν στην προώθηση των επιχειρηµατικών κεφαλαίων είναι πιο περίπλοκοι
διότι οι κρατικές αρχές θεσπίζουν µέτρα µε τα οποία επιδιώκεται να παρακινηθεί µία συγκεκριµένη οµάδα οικονοµικών φορέων (οι επενδυτές) να παράσχει κεφάλαια σε µία άλλη οµάδα οικονοµικών φορέων (π.χ. µικρότερες
επιχειρήσεις). Σε συνάρτηση µε το στόχο του µέτρου, ακόµη και αν πρόθεση των δηµόσιων αρχών είναι η παροχή
πλεονεκτηµάτων µόνο στην τελευταία αυτή οµάδα (7), οι επιχειρήσεις του ενός, του άλλου ή και των δύο “επιπέδων”
µπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση. Επιπλέον, σε ορισµένες περιπτώσεις τα µέτρα αυτά συνεπάγονται τη
δηµιουργία ταµείου ή άλλου επενδυτικού µέσου το οποίο αποτελεί διακριτή οντότητα από εκείνη των επενδυτών και
των επιχειρήσεων υπέρ των οποίων πραγµατοποιούνται οι επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επίσης απαραίτητο
να καθοριστεί εάν το ταµείο ή το επενδυτικό µέσο µπορεί να θεωρηθεί επιχείρηση που δικαιούται κρατική ενίσχυση.
(2) Κατά την εκτίµηση του συµβιβάσιµου των µέτρων για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, η Εποπτεύουσα Αρχή θα πρέπει
εποµένως να εξετάζει το ενδεχόµενο παροχής ενίσχυσης µε τα µέτρα αυτά σε τρία τουλάχιστον διαφορετικά επίπεδα,
και συγκεκριµένα:
— ενίσχυση στους επενδυτές,
— ενίσχυση σε ταµείο ή σε οποιοδήποτε άλλο χρησιµοποιούµενο µέσο για την εφαρµογή του µέτρου (στην
περίπτωση “αµοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε αµοιβαία κεφάλαια” ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα του
ενός επίπεδα),
— ενίσχυση στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγµατοποιούνται οι επενδύσεις.
(3) Για να εµπίπτει ένα µέτρο στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συµφωνίας ΕΟΧ, πρέπει να
πληρούνται σωρευτικά τέσσερις προϋποθέσεις:
— το µέτρο πρέπει να χρηµατοδοτείται από κρατικούς πόρους. Στην περίπτωση άµεσης χρηµατοδοτικής συµµετοχής του δηµοσίου σε µέτρα επιχειρηµατικού κεφαλαίου ή στην περίπτωση φορολογικών κινήτρων προς τους
επενδυτές θεωρείται αυτονόητη η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής,
— το µέτρο πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό παρέχοντας πλεονέκτηµα στο δικαιούχο· σύµφωνα µε τη
νοµολογία του ∆ικαστηρίου, η Εποπτεύουσα Αρχή θα πρέπει να υποθέσει ότι υφίσταται ενδεχοµένως κρατική
ενίσχυση όταν χρησιµοποιούνται πόροι του δηµοσίου µε τρόπο που δεν θα ήταν αποδεκτός από έναν ιδιώτη
επενδυτή που δραστηριοποιείται σε κανονικές συνθήκες οικονοµίας της αγοράς. Όταν, αντίθετα, ο δηµόσιος
τοµέας επενδύει υπό όρους αποδεκτούς για έναν τέτοιο επενδυτή, δεν προκύπτει κανένα πλεονέκτηµα µε
(7) Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε ότι στο άρθρο 87 δεν γίνεται σε διάκριση µεταξύ των µέτρων κρατικής παρέµβασης ανάλογα µε τις αιτίες τους ή τους σκοπούς τους, αλλά τα µέτρα αυτά ορίζονται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατά τους (υπόθεση
173/73 Ιταλία κατά Επιτροπής Συλλογή 1974 σ. 709).
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αποτέλεσµα να µην υπάρχει κρατική ενίσχυση (8). Αυτό σηµαίνει ότι εάν οι κρατικοί πόροι παρέχονται υπό όρους
παρεµφερείς µε εκείνους που εφαρµόζονται στους ιδιώτες επενδυτές (επί ίσοις όροις — pari passu) θα µπορεί
κανονικά να συναχθεί ότι το µέτρο δεν παρέχει κανένα πλεονέκτηµα. Ωστόσο, εάν οι εν λόγω κρατικοί πόροι
χορηγούνται µε ευνοϊκότερους όρους, θα µπορεί γενικά να συναχθεί η ύπαρξη πλεονεκτήµατος,
— το πλεονέκτηµα αυτό πρέπει να είναι επιλεκτικό, δηλαδή να περιορίζεται σε ορισµένες επιχειρήσεις· ένα µέτρο
που εφαρµόζεται χωρίς τοµεακό ή γεωγραφικό περιορισµό ή διάκριση σε όλες τις εγκατεστηµένες στο έδαφος
ενός κράτους µέλους επιχειρήσεις δεν είναι επιλεκτικό (9). Ωστόσο, ένα µέτρο το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών του, µπορεί να αφορά περιορισµένο µόνο αριθµό επιχειρήσεων είναι επιλεκτικό. Επίσης, ένα µέτρο είναι
επιλεκτικό εάν προβλέπει επενδύσεις υπέρ ορισµένων µόνον επιχειρήσεων, παραδείγµατος χάρη, σε ειδικό τοµέα ή
συγκεκριµένη περιοχή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα µέτρο γενικού χαρακτήρα όσον αφορά τους επενδυτές
(δηλαδή που εφαρµόζεται σε όλους τους επενδυτές) δύναται να είναι επιλεκτικό όσον αφορά τις επιχειρήσειςδικαιούχους (10),
— το µέτρο πρέπει να επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών της συµφωνίας ΕΟΧ. ∆εδοµένου
ότι οι επενδύσεις σε κεφάλαιο συνιστούν δραστηριότητα στο πλαίσιο της οποίας γίνονται πολυάριθµες και
σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών και λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι κάθε µέτρο που
παρέχει πλεονέκτηµα σε επενδυτές έχει ως δηλωµένο στόχο να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις, η
Εποπτεύουσα Αρχή θα θεωρήσει κανονικά ότι τα µέτρα επιχειρηµατικού κεφαλαίου υπέρ των επενδυτών
ικανοποιούν το κριτήριο αυτό. Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο εµπόριο, η Εποπτεύουσα Αρχή οφείλει
να εξετάζει τις επιπτώσεις στις κεφαλαιαγορές γενικότερα, χωρίς να περιορίζεται µόνο στους επενδυτές που ήταν
ή δεν ήταν προηγουµένως παρόντες στην αγορά παροχής µετοχικού κεφαλαίου στις επιχειρήσεις-στόχους του
µέτρου. Οµοίως, η Εποπτεύουσα Αρχή θα θεωρήσει ότι το εν λόγω κριτήριο ικανοποιείται σε όλα τα επίπεδα στα
οποία πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια, εκτός και εάν αποδειχθεί ότι οι επενδύσεις αυτές θα αφορούν
επιχειρήσεις για τα προϊόντα των οποίων δεν γίνονται συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών της
συµφωνίας ΕΟΧ (11).
(4) Υπάχουν και άλλα κεφάλαια των κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις που παρέχουν ερµηνεία των
όρων υπό τους οποίους τα µεµονωµένα µέτρα εµπίπτουν στο πεδίο του ορισµού των κρατικών ενισχύσεων και
µπορούν να θεωρηθούν µέτρα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Στα κεφάλαια αυτά περιλαµβάνονται εκείνα που
αφορούν τις ελέγχουσες εταιρείες του δηµοσίου, την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σε µέτρα
σχετικά µε την άµεση φορολογία των επιχειρήσεων, καθώς και τις κρατικές εγγυήσεις (12). Η Εποπτεύουσα Αρχή θα
εξακολουθήσει να εφαρµόζει τα κείµενα αυτά στο πλαίσιο της εξέτασης που θα πραγµατοποιεί για να διερευνήσει εάν
τα µέτρα επιχειρηµατικού κεφαλαίου συνιστούν κρατική ενίσχυση.
(5) Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες αρχές, η Εποπτεύουσα Αρχή θα λαµβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες για
να καθορίζει την τυχόν ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης σε κάθε διαφορετικό επίπεδο.
(I)

Ενίσχυση στους επενδυτές
Όταν ένα µέτρο παρέχει σε επενδυτές τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στο κεφάλαιο επιχείρησης ή οµάδας
επιχειρήσεων υπό συνθήκες ευνοϊκότερες από τους δηµόσιους επενδυτές ή από ό,τι εάν πραγµατοποιούσαν τις
επενδύσεις αυτές χωρίς την εφαρµογή του προαναφερθέντος µέτρου, τότε θεωρείται ότι παρέχεται πλεονέκτηµα
στους επενδυτές αυτούς (13). Αυτό ισχύει ακόµη και στην περίπτωση που ο επενδυτής πειστεί από το µέτρο να
χορηγήσει πλεονέκτηµα στη δικαιούχο επιχείρηση ή στις δικαιούχους επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι κανένας
επενδυτής δεν θα είχε σε διαφορετική περίπτωση, λόγω της ύπαρξης αδυναµίας της αγοράς, πραγµατοποιήσει
τέτοιου είδους επενδύσεις δεν επαρκεί από µόνο του για να απορριφθεί το τεκµήριο του πλεονεκτήµατος.
Πράγµατι, στους επενδυτές παρέχονται πλεονεκτικότεροι όροι για να αντισταθµίσουν τους παράγοντες που
προκαλούν αυτή την αδυναµία, και η Εποπτεύουσα Αρχή εκτιµά ότι η αντιστάθµιση αυτή πρέπει να θεωρηθεί
πλεονέκτηµα το οποίο αποτελεί ενίσχυση εάν οι επενδυτές είναι επιχειρήσεις και εφόσον πληρούνται όλες οι
υπόλοιπες προαναφερθείσες προϋποθέσεις, και ιδίως η επιλεκτικότητα. Εάν ωστόσο το πλεονέκτηµα αυτό
περιορίζεται στο ποσό που είναι απαραίτητο για την εξουδετέρωση των παραγόντων που προκαλούν την
αδυναµία της αγοράς, το µέτρο µπορεί να θεωρηθεί συµβιβάσιµο µε τη συµφωνία ΕΟΧ, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τµήµα 10Α.8 κατωτέρω, λόγω της περιορισµένης επίπτωσής του.

(II) Ενίσχυση σε χρηµατοδοτικό µέσο ή ταµείο που διαδραµατίζει µεσολαβητικό ρόλο
Γενικά, η Εποπτεύουσα Αρχή κλίνει προς την άποψη ότι ένα ταµείο είναι ένα µέσο που επιτρέπει τη µεταφορά
των ενισχύσεων στους επενδυτές ή/και στις επιχειρήσεις υπέρ των οποίων πραγµατοποιείται η επένδυση, και δεν
είναι το ίδιο ο δικαιούχος της ενίσχυσης. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, ιδίως όταν τα εξεταζόµενα µέτρα
συνεπάγονται µεταφορές πόρων σε υφιστάµενα ταµεία µε πολυάριθµους και διαφορετικούς επενδυτές, το
ταµείο µπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή θα θεωρείται γενικά ότι υφίσταται
ενίσχυση, εκτός εάν η επένδυση πραγµατοποιείται υπό όρους που θα ήταν αποδεκτοί για έναν ιδιώτη επενδυτή
που λειτουργεί σε οικονοµία της αγοράς και δεν προσφέρουν εποµένως κανένα πλεονέκτηµα στο δικαιούχο.
(8) Απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2000 στην υπόθεση Ν 172/2000 (Ιρλανδία) Seed and Venture Capital Fund Scheme (ΕΕ C 37 της
3.2.2001, σ. 48).
(9) Τούτο ισχύει, παραδείγµατος χάρη, στην περίπτωση φορολογικού µέτρου για την προώθηση των επενδύσεων σε ορισµένη κατηγορία χρηµατοδοτικών µέσων.
(10) Βλέπε π.χ. την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-156/98, Γερµανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2001,
σ. I-6857.
(11) Ως προς το θέµα αυτό, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι: “Στην περίπτωση ενός προγράµµατος ενισχύσεων, η
Επιτροπή µπορεί να περιοριστεί στη µελέτη των χαρακτηριστικών του εν λόγω προγράµµατος, προκειµένου να εκτιµήσει αν αυτό, λόγω
υψηλών ποσών ή ποσοστών των ενισχύσεων, των χαρακτηριστικών των υποστηριζόµενων επενδύσεων ή άλλων λεπτοµερειών που το εν λόγω
πρόγραµµα προβλέπει, εξασφαλίζει αισθητό όφελος στους δικαιούχους σε σχέση προς τους ανταγωνιστές τους και µπορεί να ευνοήσει
κυρίως τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο µεταξύ των κρατών µελών εµπόριο”, υπόθεση 248/84, Γερµανία κατά Επιτροπής, Συλλογή
1987, σ. 4013, αιτιολογική σκέψη 18 (υπογράµµιση της Επιτροπής).
12
( ) Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι υπάρχει µεγαλύτερο ενδεχόµενο οι εγγυήσεις που χορηγεί το δηµόσιο υπέρ επενδύσεων σε επιχειρηµατικά
κεφάλαια να περιλαµβάνουν στοιχείο ενίσχυσης όσον αφορά τον επενδυτή σε σχέση µε τις παραδοσιακές δανειακές εγγυήσεις, που κατά
κανόνα θεωρείται ότι συνιστούν ενίσχυση προς το δανειολήπτη και όχι προς το δανειοδότη.
(13) Αυτό µπορεί να συµβεί στην περίπτωση χρηµατοδότησης επενδυτών προκειµένου οι τελευταίοι να επενδύσουν σε τέτοιου είδους συµµετοχές, όταν η χρηµατοδότηση αυτή παρέχεται µε όρους ευνοϊκότερους εκείνων της αγοράς.
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(III) Ενίσχυση στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγµατοποιούνται οι επενδύσεις
Και στην περίπτωση αυτή πρέπει κυρίως να προσδιοριστεί εάν η επιχείρηση επωφελήθηκε από την επένδυση µε
όρους που θα ήταν αποδεκτοί για έναν ιδιώτη επενδυτή ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονοµία της αγοράς.
Το κριτήριο αυτό µπορεί να ικανοποιείται, π.χ., όταν η επένδυση που πραγµατοποιείται µε επιχειρηµατικά
κεφάλαια υλοποιείται επί ίσοις όροις µε έναν ή περισσότερους τέτοιους επενδυτές. Όταν αυτό δεν συµβαίνει, το
γεγονός ότι οι επενδυτικές αποφάσεις λαµβάνονται µε εµπορικούς όρους από τους διαχειριστές των ταµείων
επιχειρηµατικών κεφαλαίων ή από εκπροσώπους των επενδυτών, οι οποίοι επιδιώκουν να µεγιστοποιήσουν την
απόδοση του ταµείου, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στην εξέταση του όλου ζητήµατος, αλλά καθεαυτό δεν
αποτελεί απόδειξη. Η Εποπτεύουσα Αρχή πρέπει επίσης να λάβει υπόψη ότι κάθε άλλο πλεονέκτηµα που
παρέχεται στους επενδυτές του ταµείου µπορεί να µεταφερθεί στις επιχειρήσεις υπέρ των οποίων πραγµατοποιούνται οι επενδύσεις, όταν οι τελευταίες δεν υλοποιούνται επί ίσοις όροις (pari passu) µε ιδιώτη επενδυτή
δραστηριοποιούµενο σε οικονοµία της αγοράς. Εάν ένα µέτρο παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου επέτρεψε
τον περιορισµό των κινδύνων ή/και την αύξηση της αµοιβής που συνεπάγεται για τους επενδυτές η υλοποίηση
συγκεκριµένης επένδυσης, τότε µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι επενδυτές αυτοί δεν ενεργούν πλέον ως συνήθεις
οικονοµικοί φορείς (14).

(6) Ο στόχος του µέτρου προσδιορίζει εάν, και σε ποιο βαθµό, το εν λόγω µέτρο συνεπάγεται χορήγηση ενίσχυσης. Η
Εποπτεύουσα Αρχή έχει ήδη εµπειρία µέτρων τα οποία αποδείχθηκαν µέτρα γενικού χαρακτήρα όσον αφορά τους
επενδυτές αλλά που παρείχαν κρατικές ενισχύσεις σε µεµονωµένες επιχειρήσεις (15), µέτρων που παρείχαν κρατικές
ενισχύσεις στους επενδυτές αλλά όχι στις επιχειρήσεις υπέρ των οποίων πραγµατοποιούνταν οι επενδύσεις, λόγω της
εφαρµογής της προαναφερθείσας αρχής pari passu (16), καθώς και µέτρων παροχής κρατικών ενισχύσεων σε
περισσότερα του ενός επίπεδα (17).
(7) Κρίνεται ότι δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συµφωνίας ΕΟΧ όταν όλες οι
ενισχύσεις που χορηγούνται στους δικαιούχους είναι de minimis κατά την έννοια του κανόνα de minimis και της
εφαρµογής του. Στα µέτρα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου, η εφαρµογή του κανόνα de minimis καθίσταται
περίπλοκη λόγω των δυσχερειών υπολογισµού (βλέπε επίσης τµήµα 10Α.5 κατωτέρω) και λόγω του ότι τα µέτρα
ενδέχεται να παρέχουν ενισχύσεις όχι µόνο στις επιχειρήσεις τις οποίες επιδιώκει να ενισχύσει το µέτρο, αλλά και σε
άλλους επενδυτές. Ωστόσο, όταν οι δυσχέρειες αυτές µπορούν να υπερνικηθούν, ο εν λόγω κανόνας εφαρµόζεται.
Εάν ένα καθεστώς προβλέπει την παροχή δηµοσίων κεφαλαίων ποσού 100 000 ευρώ ή χαµηλότερου σε κάθε
επιχείρηση για περίοδο τριών ετών, τότε είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε ενίσχυση στις επιχειρήσεις αυτές εµπίπτει στα
όρια που θεσπίζουν οι διατάξεις de minimis των κατευθυντηρίων γραµµών.
10A.5. Εκτίµηση του συµβιβάσιµου των µέτρων παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου βάσει των κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις: εφαρµογή των υφιστάµενων κειµένων
(1) Οταν τα µέτρα συνιστούν κρατική ενίσχυση, η Εποπτεύουσα Αρχή καλείται να εκτιµήσει εάν αυτά µπορούν να
κριθούν συµβιβάσιµα µε τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ δυνάµει του άρθρου 61 παράγραφοι 2 και 3. Τα
περισσότερα µέτρα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου θα µπορούσαν να θεωρηθούν συµβιβάσιµα µε την συµφωνία
ΕΟΧ µόνο κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3 στοιχείο α) [αφορά τα µέτρα που εφαρµόζονται αποκλειστικά στις
περιφέρειες που µπορούν να τύχουν της παρέκκλισης της παραγράφου 3 στοιχείο α)] και της παραγράφου 3
στοιχείο γ).
(2) Μεταξύ των άµεσων στόχων των µέτρων παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου θα µπορούσε να είναι η προώθηση των
MME, ιδίως των νέων ή καινοτόµων επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων υψηλού αναπτυξιακού δυναµικού, ή/και η
προώθηση της ανάπτυξης συγκεκριµένης περιοχής. Η Εποπτεύουσα Αρχή έχει ήδη εκδώσει κείµενα δυνάµει των
οποίων οι κρατικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη τέτοιου είδους στόχων µπορούν να θεωρηθούν
συµβιβάσιµες βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή γ) (18). Φιλοδοξία της δηµόσιας αρχής που εκπονεί
το µέτρο ενίσχυσης µπορεί επίσης να είναι η ενθάρρυνση µεγαλύτερου αριθµού επενδυτών προκειµένου οι τελευταίοι
να συµµετάσχουν στην παροχή χρηµατοδότησης αυτού του είδους. ∆εν υφίσταται κανένα κείµενο για τις κρατικές
ενισχύσεις στον τοµέα αυτόν· εποµένως, ο εν λόγω τοµέας δεν έχει ακόµη αναγνωριστεί ρητώς ως κοινοτικός στόχος,
ούτως ώστε να µπορεί να αιτιολογηθεί η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, αυτό δεν παρεµποδίζει κατά
κανένα τρόπο το συµβιβάσιµο ενός µέτρου, το οποίο κατά τα λοιπά πληροί τους όρους άλλων πλαισίων κανόνων ή
κατευθυντήριων γραµµών.
(3) Ένα από τα χαρακτηριστικά των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών για την έγκριση των κρατικών ενισχύσεων
σύµφωνα µε το άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή γ) είναι ότι επιτρέπουν τη χορήγηση αυτών των ενισχύσεων
µέχρις ενός επιπέδου που αντιπροσωπεύει “ισοδύναµο επιχορήγησης” ενός σταθερού ποσοστού ορισµένων στοιχείων
κόστους που αναλαµβάνει η δικαιούχος επιχείρηση. Τα εν λόγω “επιλέξιµα κόστη” είναι κυρίως οι πάγιες επενδύσεις
σε γήπεδα-οικόπεδα, κτίρια, νέους εξοπλισµούς παραγωγής και ασώµατες ακινητοποιήσεις (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
τεχνογνωσία, κ.λπ.), το µισθολογικό κόστος που συνδέεται µε τις επενδύσεις σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού,
καθώς και το κόστος των υπηρεσιών παροχής συµβουλών. Ωστόσο, από την εµπειρία προκύπτει ότι, συχνά, τα µέτρα
παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου δεν µπορούν να θεωρηθούν συµβιβάσιµα βάσει των προαναφερθέντων κανόνων,
για όλους τους λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια ή για ορισµένους από αυτούς:
(14) Βλέπε π.χ. την απόφαση 98/476/ΕΚ της Εποπτεύουσας Αρχής (ΕΕ L 212 της 30.7.1998, σ. 50). Η υπόθεση αυτή αποτελεί το αντικείµενο
της απόφασης του ∆ικαστηρίου στην προαναφερθείσα υπόθεση C-156/98 (υποσηµείωση 10).
(15) Βλέπε υποσηµείωση 14.
16
( ) Π.χ. στην υπόθεση Ν 705/99 όσον αφορά το ταµείο του Ηνωµένου Βασιλείου για την υψηλή τεχνολογία (UK High Technology Fund).
(17) Απόφαση 2001/406/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση C 46/2000, Viridian Growth Fund (Βόρεια Ιρλανδία) (ΕΕ L 144 της 30.5.2001,
σ. 23).
(18) Βλέπε τις υφιστάµενες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τις κρατικές ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα.
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— είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το “ισοδύναµο επιχορήγησης” ιδίων κεφαλαίων. Ενώ η Εποπτεύουσα Αρχή έχει
καθορίσει κανόνες που επιτρέπουν τον προσδιορισµό αυτών των ισοδυνάµων για τα δάνεια και τις εγγυήσεις (19),
δεν διαθέτει κανένα υπόδειγµα αυτού του είδους για τα ίδια κεφάλαια. Σχετικά µε το θέµα αυτό, η Εποπτεύουσα
Αρχή εκτιµά ότι η τεχνική δυσχέρεια του υπολογισµού δεν επαρκεί από µόνη της για να καταστήσει ένα µέτρο
ασυµβίβαστο µε τη συµφωνία ΕΟΧ. Εξετάζει τις διάφορες πιθανές µεθόδους υπολογισµού και, εν τω µεταξύ, θα
αντιµετωπίζει µε ανοικτό πνεύµα τις µεθόδους υπολογισµού που συνοδεύουν τις κοινοποιήσεις µέτρων επιχειρηµατικού κεφαλαίου (20),
— είναι δύσκολο να καθοριστεί σχέση µε τα επιλέξιµα κόστη, ιδίως στην περίπτωση µέτρων παροχής κινήτρων στους
επενδυτές, και ιδιαίτερα στο πλαίσιο µέτρων υπό µορφή ταµείων. Μια τέτοια σχέση δεν µπορεί να συµβιβαστεί
εύκολα µε την εµπορική διαχείριση του ταµείου που απαιτούν οι συµµετέχοντες επενδυτές και παράλληλα µπορεί
να τεθούν προβλήµατα στο επίπεδο του ελέγχου και της εφαρµογής,
— σήµερα, για τα µέτρα παροχής ενίσχυσης στους επενδυτές, δεν υφίσταται κανένα κείµενο µε βάση το οποίο
µπορεί να επιτραπεί η χορήγηση τέτοιου είδους ενισχύσεων.

(4) Η Εποπτεύουσα Αρχή εκτιµά ότι, εν γένει, βάσιµοι λόγοι συνηγορούν υπέρ της εφαρµογής της προσέγγισης του
“επιλέξιµου κόστους”. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει βεβαιότητα και προβλεπτικότητα και παράλληλα παρέχει τη
δυνατότητα περιορισµού των ενισχύσεων και ισότιµης µεταχείρισης µεταξύ περιφερειών και κρατών µελών του ΕΟΧ.
Κατά το παρελθόν, η εφαρµογή της προσέγγισης αυτής αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη και µελλοντικά αναµένεται να
αποτελέσει τη βάση για τον έλεγχο των περισσότερων κρατικών ενισχύσεων. Η Εποπτεύουσα Αρχή θεωρεί ότι εφόσον
δεν συντρέχουν συγκεκριµένοι αντίθετοι λόγοι η προσέγγιση αυτή πρέπει να συνεχίσει να εφαρµόζεται.
(5) Ιδιαίτερα, εάν εγκαταλειφθεί η αρχή αυτή, υπάρχει κίνδυνος να εγκρίνονται κρατικές ενισχύσεις που είναι απλώς
“ενισχύσεις στη λειτουργία”, δηλαδή ενισχύσεις που αποσκοπούν στην κάλυψη των συνήθων τρεχουσών δαπανών των
επιχειρήσεων. Η Εποπτεύουσα Αρχή εκτιµά ότι τέτοιου είδους ενισχύσεις, οι οποίες επιτρέπουν στους δικαιούχους
τους να µην υποστούν τις συνέπειες µιας µη αποδοτικής εµπορικής δραστηριότητας, συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των
κρατικών ενισχύσεων που στρεβλώνουν περισσότερο τον ανταγωνισµό και που µπορούν να εγκριθούν µόνο σε
περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων.
(6) Παράλληλα όµως η Εποπτεύουσα Αρχή θεωρεί ότι το γεγονός ότι τα µέτρα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου δεν
µπορούν να θεωρηθούν συµβιβάσιµα βάσει των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών, ιδιαίτερα δε οι προαναφερθείσες δυσχέρειες, δεν αιτιολογούν από µόνα τους την κήρυξη των εν λόγω µέτρων ασυµβίβαστων µε τη συµφωνία
ΕΟΧ. Όσον αφορά τις προαναφερθείσες δυσχέρειες, η Εποπτεύουσα Αρχή διαπίστωσε ότι:
— τα κόστη που θεωρούνται επιλέξιµα σύµφωνα µε τα ισχύοντα πλαίσια κανόνων είναι χαµηλότερα για πολλές νέες
ή καινοτόµες επιχειρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, το κόστος αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρηµατοδοτείται µέσω δανειοληψίας· οι ανάγκες σε ίδια κεφάλαια αντιστοιχούν γενικά όχι µόνο σε περιουσιακά στοιχεία, αλλά
και σε ανάγκες κεφαλαίων κίνησης κατά το στάδιο εκκίνησης ή επέκτασης της επιχείρησης,
— η απουσία σχέσης µε τα επιλέξιµα κόστη κατά την έννοια των εφαρµοζόµενων σήµερα κειµένων δεν συνιστά
απαραίτητα απόδειξη για χορήγηση ενίσχυσης στη λειτουργία, δηλαδή για ενίσχυση που καλύπτει τα συνήθη
έξοδα λειτουργίας µιας επιχείρησης και η οποία µοναδικό στόχο έχει να επιτρέψει στην επιχείρηση αυτή να
συνεχίσει τις δραστηριότητές της. Οι ενισχύσεις που λειτουργούν εµφανώς ως κίνητρα για την εκκίνηση ή την
επέκταση επιχείρησης δεν µπορούν να θεωρηθούν ενισχύσεις στη λειτουργία και θα µπορούσαν εποµένως να
γίνουν αποδεκτές υπό ορισµένες συνθήκες,
— όσον αφορά τις ενισχύσεις στους επενδυτές, ένα µέτρο δεν µπορεί να κριθεί ασυµβίβαστο µε τη συµφωνία ΕΟΧ
µε µόνη αιτιολογία ότι, επειδή συνεπάγεται τη συµµετοχή επενδυτών του ιδιωτικού τοµέα ή της αγοράς, το
µέτρο αυτό συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ τους ή υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες πραγµατοποιούνται οι
επενδύσεις. Γενικά, όταν µία µεταφορά πόρων που γίνεται από το κράτος είναι συµβιβάσιµη µε τους κανόνες για
τις κρατικές ενισχύσεις, η Εποπτεύουσα Αρχή θεωρεί ότι ένα µέτρο που συνιστά το ελάχιστο απαραίτητο κίνητρο
για να πεισθούν και άλλοι οικονοµικοί φορείς να πραγµατοποιήσουν την ίδια µεταφορά πόρων θα πρέπει να
επιτρέπεται ακόµη και αν, από τεχνική άποψη, διαπιστώνεται η ύπαρξη στοιχείου ενίσχυσης υπέρ των εν λόγω
οικονοµικών φορέων.

10A.6. Έγκριση µέτρων παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχεία α)
και γ) της συµφωνίας ΕΟΧ
(1) Ο κυριότερος λόγος που µπορεί να οδηγήσει την Εποπτεύουσα Αρχή στην έγκριση µέτρων για την παροχή
επιχειρηµατικών κεφαλαίων, ακόµη και αν τα µέτρα αυτά δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των ισχυόντων
κανόνων, είναι ότι ένα από τα κυριότερα µειονεκτήµατα των ΜΜΕ, ιδιαίτερα των µικρών επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων που βρίσκονται στο στάδιο της εκκίνησης, έγκειται στη δυσκολία εξεύρεσης κεφαλαίων και πιστώσεων
λόγω, ουσιαστικά, της ελλιπούς πληροφόρησης, της απροθυµίας ορισµένων επενδυτών και πιστωτικών ιδρυµάτων να
αναλάβουν σχετικούς κινδύνους και των περιορισµένων εγγυήσεων που είναι σε θέση να προσφέρουν οι ΜΜΕ (21).
Ένα ιδιαίτερο εµπόδιο για την εισφορά ιδίων κεφαλαίων µπορεί να αποτελέσει το ύψος του κόστους της πράξης και
της εκ των προτέρων εκτίµησής του (“δέουσα επιµέλεια”) σε σχέση µε τα εισφερόµενα κεφάλαια.
(19) Για παράδειγµα οι υφιστάµενες κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά µε τον κανόνα de minimis, τις κρατικές
εγγυήσεις και τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.
(20) Θα µπορούσε ενδεχοµένως να πρόκειται για µέθοδο βασιζόµενη στο κόστος παροχής συγκεκριµένης εγγύησης. Βλέπε απόφαση της 28ης
Φεβρουαρίου 2001 στην υπόθεση Ν 551/2000 (Γερµανία), BTU — Beteiligungskapital für kleine Technologieunternehmen (ΕΕ C 117
της 21.4.2001, σ. 17).
(21) Βλέπε κεφάλαιο των υπόψη κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
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(2) Η Εποπτεύουσα Αρχή αναγνωρίζει ότι ο ρόλος της δηµόσιας χρηµατοδότησης των µέτρων επιχειρηµατικών κεφαλαίων περιορίζεται στην αντιµετώπιση των εντοπιζόµενων αδυναµιών της αγοράς. Ως αδυναµία της αγοράς µπορεί να
ορισθεί µία κατάσταση στην οποία η οικονοµική αποτελεσµατικότητα είναι αδύνατη λόγω ατελειών των µηχανισµών
της αγοράς. Η αδυναµία της αγοράς µπορεί να εκδηλωθεί είτε µε την ανικανότητα του συστήµατος να προβεί στην
παραγωγή των αγαθών που επιθυµεί το καταναλωτικό κοινό (στην περίπτωση αυτή αγορά κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου) ή µε την κακή κατανοµή των πόρων, που θα µπορούσε να βελτιωθεί ούτως ώστε ορισµένοι καταναλωτές να
ικανοποιούνται περισσότερο χωρίς όµως να δυσαρεστείται κανείς. Οι εξωτερικές οικονοµίες που αφορούν την
κατάρτιση και τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης οδηγούν σε αδυναµία της αγοράς, πράγµα που αιτιολογεί
τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους εν λόγω τοµείς.
(3) ∆εδοµένου ότι, σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, είναι λογικό να αναµένεται η εµφάνιση αδυναµιών στις αγορές,
εκτός από τις περιπτώσεις τέλειου ανταγωνισµού, ο όρος “αδυναµία της αγοράς” χρησιµοποιείται µόνο σε περιπτώσεις όπου εικάζεται η ύπαρξη σοβαρής δυσλειτουργίας στη διανοµή των πόρων. Όσον αφορά τις αγορές επιχειρηµατικού κεφαλαίου, δύο κύριοι παράγοντες αδυναµίας της αγοράς περιορίζουν σηµαντικά την πρόσβαση των ΜΜΕ και
των ευρισκόµενων σε αρχικό στάδιο λειτουργίας εταιρειών και µπορούν να αιτιολογήσουν παρέµβαση του δηµοσίου,
και συγκεκριµένα:
— η ελλιπής ή ασυµµετρική πληροφόρηση: οι επενδυτές αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες στην προσπάθειά
τους να λάβουν αξιόπιστες πληροφορίες για τις εµπορικές προοπτικές µιας ΜΜΕ ή µιας νέας εταιρείας. Ιδίως εάν
οι επιχειρήσεις αυτές εµπλέκονται σε πολύ καινοτόµα σχέδια ή σε σχέδια που εµπεριέχουν υψηλό κίνδυνο, η
ελλιπής πληροφόρηση θα επιδεινώσει τα προβλήµατα που συνδέονται µε τις δυσχέρειες αξιολόγησης του
κινδύνου,
— τα κόστη της συναλλαγής: οι πράξεις µικρού ποσού είναι λιγότερο ελκυστικές για τα επενδυτικά ταµεία λόγω
του σχετικά υψηλού κόστους εκτίµησης της επένδυσης και άλλων στοιχείων κόστους της πράξης.
(4) Η Εποπτεύουσα Αρχή εκτιµά ότι οι παράγοντες αυτοί µπορεί να προκαλέσουν αδυναµία της αγοράς, η οποία
δικαιολογεί τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Πρέπει ωστόσο να επιδειχθεί σύνεση. Το γεγονός ότι έχουν
απορριφθεί αιτήσεις για χρηµατοδότηση, τόσο δανείων όσο και ιδίων κεφαλαίων, δεν αποτελεί καθ’ εαυτό ένδειξη
σοβαρής αδυναµίας της αγοράς. Πράγµατι, η Εποπτεύουσα Αρχή θεωρεί ότι δεν υπάρχει δείκτης γενικής αδυναµίας
της αγοράς επιχειρηµατικών κεφαλαίων στον ΕΟΧ. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι στην αγορά παρατηρούνται κενά για
ορισµένες µορφές επενδύσεων σε ορισµένα στάδια του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων. Αναγνωρίζει επίσης την
ύπαρξη ιδιαίτερων δυσχερειών σε περιφέρειες που εµπίπτουν στις παρεκκλίσεις του άρθρου 61 παράγραφος 3
στοιχεία α) και γ) (ενισχυόµενες περιοχές). Τα εν λόγω κενά και δυσχέρειες έχουν σε ορισµένο βαθµό ήδη
αναγνωριστεί στα υφιστάµενα κοινοτικά πλαίσια κρατικών ενισχύσεων και, εφόσον αυτά µπορούν να εφαρµοστούν
στα µέτρα επιχειρηµατικού κεφαλαίου, η Εποπτεύουσα Αρχή είναι διατεθειµένη να συνεχίσει την εφαρµογή τους.
(5) Η Εποπτεύουσα Αρχή θα απαιτεί εποµένως την προσκόµιση αποδείξεων για την ύπαρξη αδυναµίας της αγοράς
προτού εγκρίνει την εφαρµογή µέτρων παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των υφιστάµενων κανόνων. Θα µπορεί ωστόσο να εγκρίνει τη λήψη των µέτρων αυτών, εφόσον κάθε δόση
χρηµατοδότησης σε µία επιχείρηση από µέτρα επιχειρηµατικού κεφαλαίου που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει
από κρατικές ενισχύσεις περιλαµβάνει κατ’ ανώτατο όριο ποσό 500 000 ευρώ ή 750 000 ευρώ σε περιοχές
επιλέξιµες για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) ή 1 εκατοµµύριο ευρώ σε περιοχές
επιλέξιµες για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο α) (22). Πράγµατι, για τις πράξεις που
αντιπροσωπεύουν µικρά ποσά, είναι πιο πειστικό το επιχείρηµα σύµφωνα µε το οποίο η αδυναµία της αγοράς έχει ως
αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους της πράξης. Ωστόσο, το γεγονός ότι αναγνωρίζεται µία αδυναµία της αγοράς
δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα ενίσχυσης συγκεκριµένου µέτρου ούτε εξαλείφει την ανάγκη εκτίµησης του συµβιβάσιµού του, ιδίως βάσει των διατάξεων του τµήµατος 10Α.8.
(6) Όταν αναγνωρίζεται η ύπαρξη αδυναµίας της αγοράς, η Εποπτεύουσα Αρχή θα εξετάζει εάν ένα µέτρο κρατικής
ενίσχυσης είναι ανάλογο προς την εικαζόµενη αδυναµία της αγοράς την οποία προορίζεται να καλύψει και θα
επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι η οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισµού θα περιορίζεται στο ελάχιστο. Θεωρεί ότι
η επίτευξη του στόχου αυτού θα εξυπηρετηθεί καλύτερα µε τη λήψη µέτρων που µόλις θα επαρκούν για να
διασφαλίσουν την εισφορά κεφαλαίων από τους επενδυτές της αγοράς και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σε
εµπορική βάση µε όρους όσο το δυνατόν πιο παραπλήσιους µε εκείνους που θα ίσχυαν σε µία οικονοµία της αγοράς.
(7) ∆εδοµένου ότι η εφαρµογή των µέτρων επιχειρηµατικού κεφαλαίου µπορεί να λάβει διάφορες µορφές και επειδή
ορισµένοι από τους µηχανισµούς αυτούς άρχισαν να εφαρµόζονται σχετικά πρόσφατα στα κράτη ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αυστηρά κριτήρια ώστε να καθορίσει εάν πρέπει να επιτρέψει την
εφαρµογή τέτοιου είδους µέτρων. Προσδιόρισε, ωστόσο, ορισµένα στοιχεία που θα θεωρεί ως θετικά ή αρνητικά κατά
την εκτίµηση των µέτρων αυτών. Τα κριτήρια αυτά παρατίθενται στο τµήµα 10Α.8 κατωτέρω. Το γεγονός ότι τα
κριτήρια καθορίστηκαν µε τον τρόπο αυτόν αυξάνει τη σηµασία της προηγούµενης κοινοποίησης στην Εποπτεύουσα
Αρχή, δυνάµει του άρθρου 1 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συµφωνίας περί Εποπτείας και
∆ικαστηρίου, όλων των µέτρων παροχής επιχειρηµατικών κεφαλαίων που συνιστούν ή ενδέχεται να συνιστούν κρατική
ενίσχυση, εκτός εάν τα µέτρα αυτά απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει κανονισµού, όπως ο
αναφερόµενος στο σηµείο 10Α.4(7). Εφόσον η Εποπτεύουσα Αρχή έχει στη διάθεσή της πλήρη φάκελο κοινοποίησης
από τον οποίο προκύπτει ότι ένα µέτρο περιέχει πολυάριθµα θετικά στοιχεία και κανένα αρνητικό, η Εποπτεύουσα
Αρχή θα προγραµµατίσει την ταχεία εκτίµηση της εν λόγω κοινοποίησης εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο
διαδικαστικό µέρος των κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις.
(22) Χωριστές εισφορές κεφαλαίου που πραγµατοποιούνται εντός του ιδίου εξάµηνου διαστήµατος θα θεωρούνται ότι αποτελούν τµήµα της
αυτής εισφοράς κεφαλαίου, όπως άλλωστε και οι διαφορετικές δόσεις, που καταβάλλονται σε ακόµη µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, για τις
οποίες υπάρχει ανάληψη της σχετικής δέσµευσης ως µέρος µιας ενιαίας πράξης.
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10A.7. Μορφή των µέτρων

(1) Η Εποπτεύουσα Αρχή εκτιµά ότι η επιλογή της µορφής που θα έχει ένα µέτρο ενίσχυσης ανήκει γενικά στη
δικαιοδοσία του κράτους ΕΖΕΣ. Αυτό ισχύει και για τα µέτρα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Ωστόσο, όπως
αναπτύσσεται στο τµήµα 10Α.8, η Εποπτεύουσα Αρχή, για να προβεί στην εκτίµηση των µέτρων αυτών, θα επιδιώξει
κυρίως να προσδιορίσει εάν τα µέτρα αυτά ενθαρρύνουν τους επενδυτές να χορηγήσουν επιχειρηµατικά κεφάλαια
στις “επιχειρήσεις-στόχους” και µπορούν να προκαλέσουν τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σε εµπορική βάση
(δηλαδή σε µία προοπτική µεγιστοποίησης του κέρδους). Σύµφωνα µε την Εποπτεύουσα Αρχή, οι µορφές παρεχόµενων κινήτρων στους εν λόγω επενδυτές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσµα, και εποµένως να
εκτιµηθούν ευνοϊκά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τµήµα 10Α.8 κριτήρια, εφόσον συνιστούν κρατικές ενισχύσεις,
περιλαµβάνουν:
— σύσταση επενδυτικών ταµείων (“ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων”) στα οποία το κράτος µέλος είναι εταίρος,
επενδυτής ή συµµετέχον µέρος, ακόµη και εάν η σχέση του αυτή διέπεται από όρους λιγότερο ευνοϊκούς σε
σχέση µε εκείνους που ισχύουν για άλλους επενδυτές,
— επιχορηγήσεις προς τα ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων µε σκοπό την κάλυψη µέρους των διοικητικών και
διαχειριστικών τους εξόδων,
— άλλα χρηµατοδοτικά µέσα υπέρ επενδυτών επιχειρηµατικού κεφαλαίου ή ταµείων επιχειρηµατικού κεφαλαίου και
τα οποία αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετων κεφαλαίων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων,
— εγγυήσεις προς τους επενδυτές επιχειρηµατικού κεφαλαίου ή προς τα ταµεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου και οι
οποίες καλύπτουν µέρος των ζηµιών που συνδέονται µε την επένδυση ή εγγυήσεις που χορηγούνται για δάνεια
σε επενδυτές/ταµεία για επενδύσεις σε επιχειρηµατικό κεφάλαιο (23),
— φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές ώστε να πειστούν να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις σε επιχειρηµατικό
κεφάλαιο.
(2) Η Εποπτεύουσα Αρχή δεν προτίθεται να βασιστεί στα αναφερόµενα στο ακόλουθο τµήµα κριτήρια για να εγκρίνει
µέτρα που ενδέχεται να οδηγήσουν στην εισφορά κεφαλαίων στην επιχείρηση µόνον υπό τη µορφή δανείων
(συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµένων δανείων και των “συµµετοχικών δανείων”) ή άλλων µέσων που εγγυώνται
στον επενδυτή/δανειοδότη ελάχιστη σταθερή απόδοση, είτε αυτό γίνει µέσω ταµείου ή µε άλλον τρόπο. Αυτή η
εισφορά κεφαλαίου δεν συνιστά “επιχειρηµατικό κεφάλαιο” κατά την έννοια του ορισµού που περιέχεται στην
υποσηµείωση 3, και η Εποπτεύουσα Αρχή θεωρεί ότι οι υφιστάµενοι κανόνες, οι οποίοι αφορούν ιδίως τον
υπολογισµό του κάθε στοιχείου ενίσχυσης και τη σχέση µε το επιλέξιµο κόστος, είναι κατάλληλοι για την εκτίµηση
των µέτρων αυτού του είδους.
(3) Η Εποπτεύουσα Αρχή δεν προτίθεται επίσης να βασιστεί στα κριτήρια αυτά για να εγκρίνει την εφαρµογή µέτρου ad
hoc µε το οποίο εισφέρονται κεφάλαια σε µεµονωµένη επιχείρηση.

10A.8. Κριτήρια εκτίµησης του συµβιβάσιµου των µέτρων
(1) Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τµήµα 10Α.6, τα κριτήρια παρουσιάζονται υπό την µορφή “θετικών και αρνητικών
στοιχείων”. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν έχουν την ίδια αξία, και στον κατάλογο που ακολουθεί τα σηµαντικότερα από
αυτά έχουν καταχωριστεί στις πρώτες θέσεις. Κανένα επιµέρους στοιχείο δεν είναι ουσιαστικής σηµασίας, και κανένα
σύνολο στοιχείων δεν µπορεί να θεωρηθεί από µόνο του επαρκές για να διασφαλίσει το συµβιβάσιµο του υπό
εξέταση µέτρου. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η δυνατότητα εφαρµογής των κριτηρίων αυτών και η βαρύτητα που τους
δίδεται ενδέχεται να είναι συνάρτηση της µορφής του µέτρου. Η Εποπτεύουσα Αρχή, κατά την εκτίµησή της θα λάβει
υπόψη τον ειδικό περιφερειακό χαρακτήρα του µέτρου και θα εξετάσει συνολικά την αναλογικότητά του.
Τα µέτρα θα εκτιµηθούν σε κάθε επίπεδο. Όταν η παροχή επιχειρηµατικού κεφαλαίου σε µία επιχείρηση συνδέεται µε
κόστη επιλέξιµα για ενίσχυση βάσει υφιστάµενου πλαισίου κανόνων, το πλαίσιο αυτό µπορεί να εφαρµοστεί αντί των
κατωτέρω αναφερόµενων αρχών για την εκτίµηση της ενίσχυσης στην επιχείρηση αυτή, σύµφωνα µε τα σηµεία
10Α.2(3) και 10Α.5(2) του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, όταν τα εξεταζόµενα µέτρα παρέχουν ενίσχυση στο
επίπεδο των επενδυτών, η ενίσχυση αυτή πρέπει να εκτιµηθεί σύµφωνα µε τις κατωτέρω αναφερόµενες αρχές.
(2) Όταν το ποσό της πράξης δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του σηµείου 10Α.6(5) και όταν αποδέκτες των κρατικών
ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο ενός µέτρου είναι µόνον επενδυτές (ή ένα επενδυτικό µέσο), οι κρατικές
ενισχύσεις είναι συµβιβάσιµες στο βαθµό που είναι ανάλογες προς τα αντισταθµιζόµενα µειονεκτήµατα κόστους,
όπως το υψηλότερο σχετικό κόστος της ανάλυσης και διαχείρισης µικρών επενδύσεων. Οι διατάξεις του σηµείου
10Α.8(3) κατωτέρω θα χρησιµεύσουν για την επαλήθευση αυτής της θέσης.
Η Εποπτεύουσα Αρχή θα απαιτεί να αποδεικνύεται η ύπαρξη αδυναµίας της αγοράς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
το ποσό της πράξης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του σηµείου 10Α.6(5).
(3) Εφόσον αποδειχθεί η ύπαρξη αδυναµίας της αγοράς, η Εποπτεύουσα Αρχή, κατά την εκτίµηση ενός µέτρου παροχής
επιχειρηµατικών κεφαλαίων βάσει των διατάξεων της συµφωνίας ΕΟΧ για τις κρατικές ενισχύσεις, θα εξετάζει τις
ακόλουθες παραµέτρους:
(23) Η δεύτερη κατηγορία εγγυήσεων συνιστά ένα από τα µέσα παρέµβασης της US Small Business Administration υπέρ των επενδυτικών
εταιρειών που είναι ειδικευµένες στη χορήγηση ενισχύσεων σε µικρές επιχειρήσεις.
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Το γεγονός ότι οι επενδύσεις ή, σε διαφορετική περίπτωση, το µεγαλύτερο τµήµα των επενδεδυµένων κεφαλαίων,
αφορούν µόνον:
— µικρές επιχειρήσεις (24) ή ακόµη “µικροεπιχειρήσεις” ή/και
— µεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της εκκίνησης (25) ή στα αρχικά στάδια λειτουργίας ή σε
ενισχυόµενες περιοχές,
θα θεωρείται θετικό στοιχείο. Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση των µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων πέραν του
σταδίου εκκίνησης ή αρχικής λειτουργίας τους θα πρέπει να υπόκειται σε ανά επιχείρηση περιορισµό (ανώτατο όριο)
όσον αφορά το συνολικό ποσό της χρηµατοδότησης δυνάµει του µέτρου. Επίσης θετικό στοιχείο θα θεωρείται ο
περιορισµός του µέτρου στις πράξεις µικρού ποσού [δηλαδή κάτω των 500 000 ευρώ ή των 750 000 ευρώ σε
περιοχές επιλέξιµες για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) ή του 1 εκατοµµυρίου ευρώ σε
περιοχές επιλέξιµες για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο α)] ή σε δεδοµένο επίπεδο
αποδεδειγµένης αδυναµίας της αγοράς.
Μέτρα για την κάλυψη αδυναµίας της αγοράς επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Εάν ένα µέτρο προβλέπει την παροχή
κεφαλαίων σε επιχειρήσεις κυρίως υπό τη µορφή ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, τότε αυτό θα θεωρείται
θετικό στοιχείο. Η χορήγηση µεγάλων ποσών υπό διαφορετικές µορφές ή στην περίπτωση κατά την οποία το µέτρο
δεν λειτουργεί ως σηµαντικό κίνητρο (παραδείγµατος χάρη, µέτρο το οποίο ενθαρρύνει την πραγµατοποίηση
επενδύσεων σε επιχειρηµατικά κεφάλαια, οι οποίες θα είχαν υλοποιηθεί και χωρίς την εφαρµογή του µέτρου αυτού)
θα θεωρούνται αρνητικά στοιχεία. Αυτό µπορεί να συµβεί στην περίπτωση µέτρων για τη χορήγηση περαιτέρω
χρηµατοδότησης σε επιχείρηση που έχει ήδη λάβει εισφορά κεφαλαίου για την οποία χορηγήθηκε κρατική ενίσχυση.
Οι επενδυτικές αποφάσεις πρέπει να αποσκοπούν στην πραγµατοποίηση κέρδους. Η υπαρξη σχέσης µεταξύ των
αποτελεσµάτων της επένδυσης και της αµοιβής των υπευθύνων για τις επενδυτικές αποφάσεις θα θεωρείται θετικό
στοιχείο. Ο όρος αυτός θα θεωρείται ότι πληρούται στην περίπτωση:
— µέτρων δυνάµει των οποίων όλα τα επενδεδυµένα κεφάλαια στις επιχειρήσεις-στόχους παρέχονται από επενδυτές
που δραστηριοποιούνται σε οικονοµία της αγοράς, οι οποίοι λαµβάνουν επίσης την επενδυτική απόφαση, ενώ η
ενίσχυση λειτουργεί αποκλειστικά ως κίνητρο ώστε να τους πείσει να ενεργήσουν µε τον τρόπο αυτόν, και
— άλλων µέτρων τα οποία προβλέπουν σηµαντική συµµετοχή κεφαλαίων εκ µέρους επενδυτών που δραστηριοποιούνται σε οικονοµία της αγοράς, και τα οποία επενδύονται βάσει εµπορικών κριτηρίων (δηλαδή αποκλειστικά
για τη µεγιστοποίηση του κέρδους), άµεσα ή έµµεσα (26), στα ίδια κεφάλαια των “επιχειρήσεων-στόχων”.
Στην περίπτωση των ταµείων παροχής επιχειρηµατικών κεφαλαίων, και παρότι κάθε µέτρο κρίνεται σύµφωνα µε τα
χαρακτηριστικά του ενώ παράλληλα και άλλοι παράγοντες υπεισέρχονται στην εκτίµηση της Εποπτεύουσας Αρχής, η
εισφορά του 50 % τουλάχιστον του ταµείου θα θεωρηθεί ως “σηµαντική συµµετοχή”· το ποσοστό αυτό µειώνεται σε
30 % στην περίπτωση µέτρων εφαρµοζόµενων στις ενισχυόµενες περιφέρειες. Περαιτέρω θετικά στοιχεία θα θεωρούνται:
— η ύπαρξη συµφωνίας µεταξύ των επαγγελµατιών διαχειριστών του ταµείου και των συµµετεχόντων σε αυτό, η
οποία συνδέει την αµοιβή των πρώτων µε τα αποτελέσµατα και καθορίζει τους στόχους του ταµείου καθώς και
το προτεινόµενο επενδυτικό χρονοδιάγραµµα,
— το γεγονός ότι οι επενδυτές της αγοράς εκπροσωπούνται στη λήψη των αποφάσεων,
— η εφαρµογή των καλύτερων πρακτικών και η ρυθµιστική εποπτεία στη διαχείριση του ταµείου.
Ελλείψει στοιχείων αυτού του είδους που να φανερώνουν ότι οι επενδυτικές αποφάσεις θα λαµβάνονται µε εµπορικά
κριτήρια, οι αποφάσεις αυτές θα αντιµετωπίζονται αρνητικά. Αυτό θα συµβαίνει στην περίπτωση µέτρων η εµβέλεια
των οποίων είναι τόσο περιορισµένη ώστε να αφορούν µικρό αριθµό σχεδίων τα οποία επιπλέον δεν είναι οικονοµικώς
βιώσιµα, ή µέτρα που αποσκοπούν αποκλειστικά ή κυρίως στην παροχή κεφαλαίων σε συγκεκριµένη επιχείρηση
γνωστή εκ των προτέρων.
Ο βαθµός στρέβλωσης του ανταγωνισµού µεταξύ επενδυτών και µεταξύ επενδυτικών ταµείων πρέπει να είναι ο
ελάχιστος δυνατός. Η Εποπτεύουσα Αρχή θα αντιµετωπίσει θετικά µία πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον
προσδιορισµό τυχόν “προνοµιακών όρων” για τους επενδυτές, ή την προσφορά παρεµφερών όρων σε άλλους
επενδυτές. Η προσφορά αυτή µπορεί να λάβει τη µορφή είτε δηµόσιας πρόσκλησης προς τους επενδυτές κατά την
έναρξη λειτουργίας του επενδυτικού ταµείου είτε καθεστώτος (όπως π.χ. ένα καθεστώς εγγυήσεων) ανοικτό σε νέα
µέλη για µεγαλύτερη χρονική περίοδο. Τα µέσα µε τα οποία µπορεί να επιτευχθεί ο θετικός αυτός στόχος εξαρτώνται
απαραιτήτως από τη µορφή του υπό εξέταση µέτρου. Ωστόσο, η απουσία οποιουδήποτε ελέγχου για την επισήµανση
περιπτώσεων υπερβολικής αντιστάθµισης υπέρ των επενδυτών ή µέτρου που προβλέπει την κάλυψη του συνόλου των
κινδύνων από το δηµόσιο τοµέα ή/και την καταβολή όλων των κερδών στους άλλους επενδυτές, θα θεωρούνται
αρνητικά στοιχεία.

(24) Σύµφωνα µε τον ορισµό της Εποπτεύουσας Αρχής που περιλαµβάνεται στο κεφάλαιο για τις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) των υπόψη κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις.
(25) Η ευρωπαϊκή ένωση εταιρειών επιχειρηµατικού κεφαλαίου (European Venture Capital Association) ορίζει το κεφάλαιο εκκίνησης ως “το
κεφάλαιο που παρέχεται στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των προϊόντων τους και την αρχική τους εµπορία· οι επιχειρήσεις µπορούν να
είναι στο στάδιο της ίδρυσης ή να έχουν µόλις πρόσφατα αρχίσει τις δραστηριότητές τους, αλλά δεν έχουν πωλήσει προϊόντα τους στην
αγορά”. Ορίζει επίσης το κεφάλαιο αρχικού σταδίου λειτουργίας ως “το κεφάλαιο που παρέχεται σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν να
ασχολούνται µε την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων ή που έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη των προϊόντων και αναζητούν νέα
χρηµατοδότηση για να εισέλθουν στα στάδια της κατασκευής και των πωλήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν πραγµατοποιούν ακόµη κέρδη”.
(26) Με τον όρο “έµµεσα” νοούνται οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται µε τη διαµεσολάβηση ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων ή άλλων
επενδυτικών µέσων.
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Τοµεακός προσανατολισµός. Στο βαθµό που πολλά ταµεία του ιδιωτικού τοµέα είναι προσανατολισµένα σε ειδικές
καινοτόµες τεχνολογίες ή και τοµείς (π.χ. υγεία, τεχνολογία της πληροφορίας, πολιτισµός), η Εποπτεύουσα Αρχή
µπορεί να δεχθεί τον τοµεακό προσανατολισµό των ενισχύσεων εφόσον αυτός εξυπηρετεί εµπορικούς στόχους και το
γενικό συµφέρον. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η Εποπτεύουσα Αρχή υιοθετεί παγίως λιγότερο ευνοϊκή στάση όσον αφορά
τις κρατικές ενισχύσεις τοµεακού χαρακτήρα, ιδίως σε ευαίσθητους τοµείς που υποφέρουν από υπερβάλλουσα
παραγωγική ικανότητα, τα µέτρα πρέπει ειδικώς να αποκλείουν τη χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις του τοµέα
της ναυπηγικής βιοµηχανίας και των τοµέων ΕΚΑΧ.
Επενδύσεις που βασίζονται σε επιχειρηµατικό σχέδιο. Το γεγονός ότι για κάθε επένδυση έχει εκπονηθεί επενδυτικό
σχέδιο που περιέχει λεπτοµερή στοιχεία για το προϊόν, τις πωλήσεις και την αποδοτικότητα και το οποίο επιτρέπει να
καθοριστεί εκ των προτέρων η βιωσιµότητα του σχεδίου αποτελεί συνήθη εµπορική πρακτική στην επαγγελµατική
διαχείριση ενός ταµείου και θα θεωρείται θετικό στοιχείο. Τα µέτρα που δεν προβλέπουν κανένα “µηχανισµό εξόδου”
όσον αφορά την άµεση ή έµµεση συµµετοχή του δηµοσίου σε µεµονωµένες επιχειρήσεις θα αντιµετωπίζονται
αρνητικά.
Αποφυγή οποιασδήποτε σώρευσης ενισχύσεων υπέρ της αυτής επιχείρησης. Όταν ένα µέτρο προβλέπει τη
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις στις οποίες πραγµατοποιείται η επένδυση, η Εποπτεύουσα Αρχή
δύναται να απαιτήσει από το κράτος ΕΖΕΣ να δεσµευθεί ότι θα εκτιµήσει και θα περιορίσει τη χορήγηση άλλου
είδους κρατικών ενισχύσεων υπέρ επιχειρήσεων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο µέτρου παροχής επιχειρηµατικών
κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτήσεων από άλλα εγκεκριµένα καθεστώτα. Για µέτρα αυτού του
είδους, και εκτός εάν το κράτος ΕΖΕΣ δεσµευθεί ότι θα πράξει τα δέοντα ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να µη λάβουν
καµία άλλη κρατική ενίσχυση πλην των ενισχύσεων de minimis, το κράτος ΕΖΕΣ οφείλει να προτείνει στην
Εποπτεύουσα Αρχή, για εξέταση και έγκριση, µία λογική αξιολόγηση του στοιχείου ενίσχυσης του µέτρου το οποίο
θα χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή των κανόνων σώρευσης. Εάν το εισφερόµενο σε µια επιχείρηση κεφάλαιο στο
πλαίσιο ενός τέτοιου µέτρου παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση των
αρχικών επενδύσεων, του κόστους έρευνας και ανάπτυξης ή άλλων στοιχείων κόστους που είναι επιλέξιµα για
χορήγηση ενίσχυσης σύµφωνα µε άλλα πλαίσια κανόνων, το κράτος ΕΖΕΣ οφείλει να περιλάβει αυτό το στοιχείο
ενίσχυσης στο µέτρο επιχειρηµατικού κεφαλαίου.
10A.9. Τελικές παρατηρήσεις
Η Εποπτεύουσα Αρχή προτίθεται να εφαρµόσει τις διατάξεις της παρούσας ανακοίνωσης επί πέντε έτη. Ωστόσο,
δεδοµένου ότι η καθοριζόµενη στην εν λόγω ανακοίνωση προσέγγιση αποκλίνει από τις προηγουµένως χρησιµοποιηθείσες µεθόδους ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, και δεδοµένου επίσης ότι αφορά έναν ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα της
ευρωπαϊκής οικονοµίας, η Εποπτεύουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να προσαρµόσει την προσέγγισή της βασιζόµενη
στην πείρα που θα αποκτηθεί στο µέλλον. Επίσης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, ενδέχεται να διευκρινίσει ορισµένα
συγκεκριµένα σηµεία της προσέγγισής της.»
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 163/2002 του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για την επέκταση του
οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ που έχει επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 368/98 στις εισαγωγές του προϊόντος
glyphosate, καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές του προϊόντος glyphosate που αποστέλλεται
από τη Μαλαισία ή την Ταϊβάν, είτε έχει δηλωθεί ως καταγωγής Μαλαισίας ή Ταϊβάν είτε όχι, και για την περάτωση
της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές από έναν παραγωγό-εξαγωγέα της Μαλαισίας και έναν παραγωγό-εξαγωγέα της
Ταϊβάν
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 30 της 31ης Ιανουαρίου 2002)
Σελίδα 8:
— άρθρο 1, παράγραφος 1:
αντί:
«κωδικός Taric 2931 00 95*89»,
διάβαζε: «κωδικός Taric 2931 00 95*82».
— άρθρο 1, παράγραφος 2:
αντί:
«κωδικός Taric 2931 00 95*89»,
διάβαζε: «κωδικός Taric 2931 00 95*82».

∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 311/2002 του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την επιβολή
οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων µαγνητικών δίσκων (µικροδίσκων 3,5) καταγωγής Χονγκ
Κονγκ και ∆ηµοκρατίας της Κορέας
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 50 της 21ης Φεβρουαρίου 2002)
Σελίδα 23 άρθρο 1, παράγραφος 2, στον πίνακα:
αντί:
«Χώρα

Χονγκ Κονγκ

∆ηµοκρατία της Κορέας

Εταιρεία

Ποσοστό δασµού αντιντάµπινγκ

Πρόσθετος κωδικός Taric

Jackin Magnetic Co. Ltd

7,2 %

8775

Plantron (HK) Ltd

6,7 %

8776

Technosource Industrial Ltd

13,3 %

8778

Όλοι οι άλλοι παραγωγοί-εξαγωγείς

24,7 %

8999

8,1 %

—»

Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς

διάβαζε:
«Χώρα

Χονγκ Κονγκ

∆ηµοκρατία της Κορέας

Εταιρεία

Ποσοστό δασµού αντιντάµπινγκ

Πρόσθετος κωδικός Taric

Jackin Magnetic Co. Ltd

7,2 %

8775

Plantron (HK) Ltd

6,7 %

8776

Technosource Industrial Ltd

13,3 %

8778

Όλοι οι άλλοι παραγωγοί-εξαγωγείς

27,4 %

8999

8,1 %

—»

Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς
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∆ιορθωτικό στο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ουγγαρίας, αφετέρου, σχετικά µε την εκτίµηση της
πιστότητας και την αποδοχή βιοµηχανικών προϊόντων (PECA)
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 135 της 17ης Μαΐου 2001)
Η διόρθωση αυτή έγινε µε πρακτικό διόρθρωσης, το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 11 Μαρτίου 2002, από το
Συµβούλιο µε την ιδιότητα του θεµατοφύλακα.
Σελίδα 54, παράρτηµα «ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ», τµήµα ΙΙ, έναντι της µνείας «Ισπανία»:
αντί:
«Ministerio de Ciencia y Tecnología»,
διάβαζε: «Ministerio de Sanidad y Consumo».
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