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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1202/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 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:

(2)

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

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.

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 5 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 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 4ης Ιουλίου 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
070
999
052
999
052
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
388
512
528
800
804
999
052
064
999
052
060
068
400
999
624
999

35,8
52,8
44,3
97,2
97,2
71,4
71,4
65,1
53,8
59,4
88,6
104,7
75,2
81,0
87,3
72,9
75,6
91,2
100,7
86,4
97,9
85,4
80,0
65,2
89,0
83,5
175,3
154,9
165,1
353,2
175,5
140,2
298,8
241,9
234,4
234,4

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00
0809 20 95

0809 40 05

(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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L 176/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1203/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Για να ληφθούν συγκρίσιµα στοιχεία µε τη µελάσσα του
ποιοτικού τύπου, πρέπει οι τιµές, ανάλογα µε την ποιότητα
της προσφερόµενης µελάσσας, να αυξάνονται ή να µειώνονται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(6)

Μια αντιπροσωπευτική τιµή µπορεί να διατηρηθεί κατ’ εξαίρεσην αµετάβλητη κατά τη διάρκεια µιας περιορισµένης
περιόδου, εφόσον η τιµή προσφοράς που αποτέλεσε βάση
για τον προηγούµενο καθορισµό της αντιπροσωπευτικής
τιµής δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και εφόσον
οι διαθέσιµες τιµές προσφοράς, οι οποίες δεν φαίνεται να
είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης
της αγοράς, θα οδηγούσαν σε απότοµες και σηµαντικές
µεταβολές της αντιπροσωπευτικής τιµής.

(7)

Εφόσον υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής ενεργοποίησης
για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιµής,
πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασµοί κατά την εισαγωγή
µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των
δασµών κατά την εισαγωγή, σε εφαρµογή του άρθρου 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν
ιδιαίτερα ποσά γι’ αυτούς τους δασµούς.

(8)

Η εφαρµογή αυτών των διατάξεων συνεπάγεται τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των πρόσθετων
δασµών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής
«αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (4). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται
στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.
Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ· η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε βάση
τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή αγορά,
οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της αγοράς
προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68.
Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που
συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία
τα οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.
∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν
ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12.
ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι δασµοί που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται
σύµφωνα µε το παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2002.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2002, για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών
των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

Ποσό της αντιπροσωπευτικής
τιµής για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασµού
για 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασµού που πρέπει
να εφαρµόζεται λόγω της
εισαγωγής σε περίπτωση
αναστολής, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1422/95 για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (2)

1703 10 00 (1)

8,40

—

0

1703 90 00 ( )

12,07

—

0

Κωδικός ΣΟ

1

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου που
αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1204/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τη ζάχαρη ανάλογα
µε τον προορισµό.

(5)

Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να
καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(6)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδοµάδες.
Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάµεση χρονική
περίοδο.

(7)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης, και ιδίως στις
ποσοστώσεις ή στις τιµές ζάχαρης στην κοινοτική και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής όπως
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(8)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 δεν προβλέπει την
παράταση του καθεστώτος εξίσωσης των εξόδων αποθεµατοποίησης από την 1η Ιουλίου 2001. Πρέπει κατά συνέπεια,
να ληφθεί υπόψη για τον καθορισµό των επιστροφών που
χορηγούνται, όταν η εξαγωγή του βασικού προϊόντος επέρχεται µετά τις 30 Σεπτεµβρίου 2001.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γµώµη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5
δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

∆υνάµει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί
µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.
Κατά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι επιστροφές
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, µη
µετουσιωµένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και
της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 του εν λόγω κανονισµού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
οικονοµική πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.
Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για
τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο
παράρτηµα Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001. Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύµφωνα µε
το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου
1995, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής της χορηγήσεως
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα της
ζάχαρης (3). Το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ’
αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωµατισµένη ή µετά
προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρµοσθεί
στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί
ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 σε φυσική κατάσταση και µη µετουσιωµένων καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

Επιστροφή

42,04
41,08
42,04
41,08

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,4570
45,70
44,66
44,66
0,4570

(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 του Συµβουλίου.
(2) Καθορισµός που αναστέλλεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτροπής (ΕΕ L 255 της 26.9.1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3251/85 (ΕΕ L 309 της 21.11.1985, σ. 14).

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 45η
τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1430/2001
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, σηµείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1430/2001 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2001, όσον αφορά διαρκή δηµοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εµπορίας 2001/02 για
τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά
την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 693/2002 (4), πραγµατοποιούνται
τµηµατικές δηµοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1430/2001, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν

(3)

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για την 45η τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 45η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1430/2001, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
47,739 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
ΕΕ L 192 της 14.7.2001, σ. 3.
ΕΕ L 107 της 24.4.2002, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας µπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σηµαία Ισπανίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2555/2001 του Συµβουλίου, της
18ης ∆εκεµβρίου 2001, περί καθορισµού, για το 2002, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3) προβλέπει
ποσοστώσεις µπακαλιάρου για το 2002.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα µπακαλιάρου στα ύδατα της ζώνης
ICES VIIb-k, VIII, IX, X και η διαίρεση CECAF 34.1.1
(ύδατα EK), από σκάφη που φέρουν ισπανική σηµαία ή είναι

νηολογηµένα στην Ισπανία, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2002. Η Ισπανία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 26 Ιουνίου
2002. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα µπακαλιάρου στα ύδατα της ζώνης ICES VIIb-k, VIII,
IX, X και της διαίρεσης CECAF 34.1.1 (ύδατα EK), από σκάφη που
φέρουν ισπανική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στην Ισπανία, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί
στην Ισπανία για το 2002.
Απαγορεύεται η αλιεία µπακαλιάρου στα ύδατα της ζώνης ICES
VIIb-k, VIII, IX X και της διαίρεσης CECAF 34.1.1 (ύδατα EK),
από σκάφη που φέρουν ισπανική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στην
Ισπανία, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η µεταφόρτωση
και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα
προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 26 Ιουνίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 5.
(3) ΕΕ L 347 της 31.12.2001, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1207/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
για τον καθορισµό, για την περίοδο εµπορίας 2001/02, του τελικού ποσού της ενισχύσεως για τις αποξηραµένες χορτονοµές
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να αναφερθεί ότι το ποσό της
ενίσχυσης που προβλέπεται στον προαναφερόµενο κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 603/95 πρέπει να µειωθεί σύµφωνα µε το άρθρο
5 του εν λόγω κανονισµού για τις αφυδατωµένες ζωοτροφές,
ενώ, για τις αποξηραµένες στον ήλιο ζωοτροφές, το ποσό
της ενίσχυσης πρέπει να καταβληθεί στο ακέραιο στους
δικαιούχους.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 603/95 του Συµβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των αποξηραµένων ζωοτροφών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/95 (2), και ιδίως το άρθρο 18,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με τον προαναφερθέντα κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 603/95, στο
άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, καθορίζονται τα ποσά της ενισχύσεως που θα καταβληθούν στις επιχειρήσεις µεταποιήσεως για τις αφυδατωµένες ζωοτροφές και τις ζωοτροφές
που αποξηραίνονται στον ήλιο οι οποίες παράγονται κατά τη
διάρκεια της περιόδου εµπορίας 2001/02, µέχρις εξαντλήσεως των ανωτάτων εγγυηµένων ποσοτήτων που αναγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 του εν λόγω κανονισµού.
Στις ανακοινώσεις των κρατών µελών προς την Επιτροπή
σύµφωνα µε το άρθρο 15 στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση,
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 785/95 περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 603/95 του Συµβουλίου,
της 21ης Φεβρουαρίου 1995, σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των αποξηραµένων ζωοτροφών (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1413/2001 (4), αναφέρεται ότι έχει ξεπεραστεί η
µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα για τις αφυδατωµένες ζωοτροφές και ότι η µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα για τις αποξηραµένες στον ήλιο ζωοτροφές δεν έχει ξεπεραστεί.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την περίοδο εµπορίας 2001/02, η ενίσχυση στις αποξηραµένες
ζωοτροφές που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 603/95,
της οποίας τα ποσά αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού για τις αφυδατωµένες ζωοτροφές
και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 για τις αποξηραµένες στον ήλιο
ζωοτροφές, καταβάλλεται ως εξής:
α) το ποσό της ενίσχυσης για τις αποξηραµένες χορτονοµές µειώνεται σε 68,70 ευρώ ανά τόνο σε όλα τα κράτη µέλη·
β) το ποσό της ενίσχυσης για τις αποξηραµένες στον ήλιο ζωοτροφές καταβάλλεται στο ακέραιο.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 63 της 21.3.1995, σ. 1.
ΕΕ L 131 της 15.6.1995, σ. 1.
ΕΕ L 79 της 7.4.1995, σ. 5.
ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1208/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης
(5)

Ύστερα από το διακανονισµό ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σχετικά µε
τις εξαγωγές ζυµαρικών από την Κοινότητα στις Ηνωµένες
Πολιτείες, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (7), είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι
επιστροφές για τα εµπορεύµατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά µεταξύ των
τιµών στην παγκόσµια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισµούς
και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από
επιστροφή κατά την εξαγωγή.

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, είναι σκόπιµο να καθορίζεται
µειωµένο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή, µε
συνεκτίµηση του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή
που εφαρµόζεται, δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1722/93 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1786/2001 (9), για το βασικό
προϊόν το οποίο χρησιµοποιήθηκε, και που ισχύει για το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρείται ότι παρήχθησαν
τα εµπορεύµατα.

(7)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία
δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών
λεπτοµερειών εφαρµογής των σχετικών µε την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ποσού τους (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1052/2002 (6), έχει εξειδικεύσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να
καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία κατονοµάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτηµα Β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

Τα αλκοολούχα ποτά θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο
από τις τιµές των δηµητριακών που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή τους. Εντούτοις, το πρωτόκολλο 19 της
συνθήκης για την προσχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου,
της Ιρλανδίας και της ∆ανίας ορίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν
τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρησιµοποίηση
των κοινοτικών δηµητριακών για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών που έχουν ως βάση τα δηµητριακά. Ως εκ
τούτου, κρίνεται σκόπιµο να εναπροσαρµοστεί το ύψος της
επιστροφής που εφαρµόζεται για τα δηµητριακά τα οποία
εξάγονται υπό τη µορφή αλκοολούχων ποτών.

(8)

Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση µιας αυστηρής
διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόµενες
δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1987/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραµµα καθενός από τα προϊόντα
βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε µήνα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται σχετικά µε τις επιστροφές που µπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή
γεωργικών προϊόντων ενσωµατωµένων σε εµπορεύµατα µη
υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ενδέχεται να
απειληθούν από τον προκαθορισµό υψηλών ποσών επιστροφής. Σκόπιµο είναι, συνεπώς, να λαµβάνονται σε τέτοιες
περιπτώσεις µέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εµποδίζεται
η σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων. Ο καθορισµός ενός
ειδικού ποσού επιτροφής για τον προκαθορισµό επιστροφών
είναι ένα µέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων
αυτών στόχων.

Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα βάσεως
που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 και που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, τα οποία εξάγονται υπό
µορφή προϊόντων που κατονοµάζονται αντίστοιχα στο παράρτηµα Β
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, καθορίζονται όπως υποδεικνύεται
στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 160 της 18.6.2002, σ. 16.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2002.
(7) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112.
(9) ΕΕ L 242 της 12.9.2001, σ. 3.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2002, για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν
υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα επιστροφών ανά 100 kg
των προϊόντων βάσεως

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

—

—

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

—

—

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 ( )

—

—

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1,666

1,666

– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1004 00 00

Βρώµη

—

—

1005 90 00

Καλαµπόκι που χρησιµοποιήθηκε σε µορφή:
– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

2,897

2,897

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

1,149

1,149

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,897

2,897

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

2,173

2,173

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

0,862

0,862

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,173

2,173

– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

1,149

1,149

– Άλλες µορφές (και ως έχει)

2,897

2,897

– Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

2,897

2,897

– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

1,149

1,149

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,897

2,897

1001 10 00

1001 90 99

Σιτάρι σκληρό:

Σιτάρι µαλακό και σιµιγδάλι:
– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις:

3

1002 00 00

Σίκαλη

1003 00 90

Κριθάρι

– Αµύλων:

– γλυκόζη, και σιροπιού γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνης και σιροπιού µαλτοδεξτρίνης των
κωδικών 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

Άµυλο γεωµήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξοµοιώνονται µ’ ένα προϊόν το οποίο
προέρχεται από τη µεταποίηση του αραβοσίτου:
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L 176/13
(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

ex 1006 30

Περιγραφή εµπορευµάτων (1)

Ρύζι
– Σε
– Σε
– Σε

λευκασµένο:
στρογγυλούς κόκκους
µέτριους κόκκους
µακρείς κόκκους

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσµατα

1007 00 90

Σόργο

Ποσότητα επιστροφών ανά 100 kg
των προϊόντων βάσεως
Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
8,000

2,000

2,000

—

—

(1) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη µεταποίηση του βασικού προϊόντος ή/και εκείνα τα οποία εξοµοιούνται προς αυτά, εφαρµόζονται οι συντελεστές που
παρατίθενται στο παράρτηµα Ε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 15.7.2000 σ. 1).
(2) Το εν λόγω εµπόρευµα υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.
(3) Εµπορεύµατα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93.
(4) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί από µείγµατα των σιροπιών γλυκόζης και
φρουκτόζης δίνει δικαίωµα επιστροφής κατά την εξαγωγή.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1209/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής στον αµπελοοινικό τοµέα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά
τις σχετικές µε τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα συναλλαγές
µε τρίτες χώρες (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 812/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 7 και το άρθρο 9
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 63 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για
κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2585/
2001 (4), έχει περιορίσει τη χορήγηση των επιστροφών κατά
την εξαγωγή για τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα στις
ποσότητες και στις δαπάνες που έχουν συµφωνηθεί στη συµφωνία επί της γεωργίας, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο των
πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης.

(2)

Στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 έχουν
καθοριστεί οι συνθήκες µε τις οποίες µπορούν να ληφθούν
από την Επιτροπή ειδικά µέτρα για να αποφευχθεί η υπέρβαση της προβλεπόµενης ποσότητας ή του διαθέσιµου προϋπολογισµού στο πλαίσιο της συµφωνίας αυτής.

(3)

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή στις 3
Ιουλίου 2002 σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής, οι ποσότητες που είναι ακόµα διαθέσιµες για την
περίοδο έως τις 31 Αυγούστου 2002, για τις ζώνες προορισµού 1) Αφρική και 3) Ανατολική Ευρώπη, που αναφέρεται

στο άρθρο 9 παράγραφος 5α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
883/2001, υπάρχει κίνδυνος να υπερβληθούν χωρίς περιορισµούς όσον αφορά την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών
εξαγωγής που περιλαµβάνουν προκαθορισµό της επιστροφής. Πρέπει, συνεπώς, να εφαρµοσθεί ενιαίο ποσοστό
αποδοχής των αιτήσεων που υποβλήθηκαν µεταξύ 26 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2002 και να ανασταλεί για τις ζώνες
αυτές έως τις 16 Σεπτεµβρίου 2002 η έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και η
υποβολή των αιτήσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής
στον αµπελοοινικό τοµέα για τα οποία οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί
µεταξύ 26 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2002 βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 883/2001 εκδίδονται µέχρι ποσοστού 18,300 % των ποσοτήτων που ζητήθηκαν για τη ζώνη 1) Αφρική και µέχρι ποσοστού
6,687 % των ποσοτήτων που ζητήθηκαν για τη ζώνη 3) Ανατολική
Ευρώπη.
2. Για τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα, η έκδοση των
πιστοποιητικών εξαγωγής για τα οποία οι προαναφερθείσες στην
παράγραφο 1 αιτήσεις υποβάλλονται από τις 3 Ιουλίου 2002,
καθώς και η υποβολή, από τις 5 Ιουλίου 2002, των αιτήσεων
πιστοποιητικών εξαγωγής αναστέλλονται για τις ζώνες προορισµού
1) Αφρική και 3) Ανατολική Ευρώπη, έως τις 16 Σεπτεµβρίου
2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L 128 της 10.5.2001, σ. 1.
ΕΕ L 132 της 17.5.2002, σ. 14.
ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1210/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/
95, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
µπορεί να αποφασίσει σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, να µη δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη, ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν
ενδείκνυται ο καθορισµός µέγιστης επιστροφής.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον
αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα
µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής
της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), και ιδίως το
άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002 της Επιτροπής (5),
εκτός από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τον
Καναδά, την Εσθονία και τη Λετονία προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή
κριθής προς όλες τις τρίτες χώρες.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
28 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2002, στο πλαίσιο του διαγωνισµού
της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής που αναφέρεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.
ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 46.
ΕΕ L 127 της 9.5.2002, σ. 11.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1211/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς και
τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής
της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), και ιδίως το
άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της
επιστροφής ή/και του φόρου κατά την εξαγωγή σίκαλης
προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002 από
τις 28 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2002, η µέγιστη επιστροφή κατά
την εξαγωγή σίκαλης καθορίζεται σε 44,99 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.
ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 46.
ΕΕ L 142 της 31.5.2002, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1212/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/
95, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µην δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν
ενδείκνυται ο καθορισµός µέγιστης επιστροφής.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς και
τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής
της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 602/2001 (4), και ιδίως το
άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς όλες τις
τρίτες χώρες µε εξαίρεση την Πολωνία, την Εσθονία, τη
Λιθουανία και τη Λετονία.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
28 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2002 στο πλαίσιο του διαγωνισµού
της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου που αναφέρεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.
ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 46.
ΕΕ L 133 της 16.5.2001, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα σιτηρά και την όρυζα
ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώµατα, σε λιπαρές ουσίες ή
σε άµυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσωπευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσωµατώνεται πράγµατι στο µεταποιηµένο προϊόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Για τις ρίζες µανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους, καθώς
και για τα άλευρα αυτών, η οικονοµική πλευρά των εξαγωγών που θα µπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού ληφθούν
ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των προϊόντων
αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισµό
µιας επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα σιτηρά η ασήµαντη συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο δεν καθιστά προς
το παρόν αναγκαίο τον καθορισµό µιας επιστροφής κατά την
εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(7)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι
είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάµεσα.

(8)

Ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τον αραβόσιτο
είναι δυνατόν να υποστούν θερµική επεξεργασία από την
οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούµε στην χορήγηση
επιστροφής που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του
προϊόντος. Πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα αυτά,
τα οποία περιέχουν προζελατινοποιηµένο άµυλο δεν δύναται
να επωφεληθούν των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισµών αυτών και των τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά
την εξαγωγή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/
95 οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθέσιµων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και των
θραυσµάτων της, καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της
Κοινότητας, και αφετέρου οι τιµές των σιτηρών, της όρυζας,
των θραυσµάτων της και των προϊόντων του τοµέα των
σιτηρών στη διεθνή αγορά. Κατά τα ίδια αυτά άρθρα έχει
επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών
και της όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των τιµών
και των συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών και η ανάγκη
για αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1518/95 της Επιτροπής (5) σχετικά
µε το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής µεταποιηµένων
προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2993/95 (6), όριζει,
στο άρθρο 4, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά τον υπολογισµό της επιστροφής για τα
προϊόντα αυτά.
Πρέπει να κλιµακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε
ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα µε
τα προϊόντα, µε την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε
ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 55.
ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 25.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπάγονται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1518/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2002.

5.7.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

L 176/19

L 176/20

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

5.7.2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την
εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Κωδικός προϊόντος

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

C11
C11
C11
C14
C14
C15
C16
C14
C14
C14
C14
C16
C14
C16
C14
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

40,56
34,76
34,76
0,00
0,00
0,00
0,00
52,15
40,56
34,76
34,76
16,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,35
37,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Κωδικός προϊόντος

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

C14
C14
C13
C13
C13
C13
C14
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

43,46
33,32
0,00
0,00
0,00
0,00
7,24
0,00
0,00
0,00
0,00
46,35
46,35
46,35
46,35
30,40
30,40
0,00
45,41
34,76
45,41
34,76
34,76
45,41
34,76
47,58
33,03
34,76

(1) ∆εν χορηγείται καµία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί θερµική επεξεργασία η οποία συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αµύλου.
(2) Οι επιστροφές χορηγούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συµβουλίου (ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C10: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία.
C11: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.
C12: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία και την Πολωνία.
C13: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία.
C14: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία και την Ουγγαρία.
C15: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία.
C16: Όλοι οι προορισµοί, εκτός από την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, και την Λιθουανία.

5.7.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 176/21

Ο∆ΗΓΙΑ 2002/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγµα των κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών στον ανταγωνισµό
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσµατά του της 14ης
Ιανουαρίου 1999 (7) και της 18ης Φεβρουαρίου 2000 (8)
σχετικά µε τις ευρωπαϊκές ταχυδροµικές υπηρεσίες, επισηµαίνει την κοινωνική και οικονοµική σηµασία των ταχυδροµικών
υπηρεσιών και την ανάγκη διατήρησης µιας καθολικής υπηρεσίας υψηλού επιπέδου.

(5)

Τα µέτρα στον τοµέα αυτό θα πρέπει να ορισθούν κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται επίσης ως στόχοι και
τα κοινωνικά καθήκοντα της Κοινότητας, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 της συνθήκης, και συγκεκριµένα υψηλό επίπεδο
απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.

(6)

Το αγροτικό ταχυδροµικό δίκτυο, µεταξύ άλλων σε ορεινές
και νησιωτικές περιοχές διαδραµατίζει ουσιώδη ρόλο για την
ένταξη των επιχειρήσεων στην εθνική/παγκόσµια οικονοµία
και για τη διατήρηση της συνοχής, από κοινωνικής πλευράς
και από πλευράς απασχόλησης, στις αγροτικές ορεινές και
νησιωτικές περιοχές. Επιπλέον, τα αγροτικά ταχυδροµικά
γραφεία σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές µπορούν να αποτελέσουν ουσιώδες δίκτυο υποδοµής που να εξασφαλίζει την
καθολική πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών.

(7)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 23 και 24 Μαρτίου του 2000 επικαλέστηκε, στα
συµπεράσµατα της προεδρίας, δύο αποφάσεις για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες βάσει των οποίων η Επιτροπή, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη πρέπει να αναλάβουν δράση, στα
πλαίσια των αντίστοιχων εξουσιών τους. Οι δράσεις που
πρέπει να αναληφθούν είναι, πρώτον, να χαραχθεί, έως το
τέλος του 2000, µια στρατηγική για την άρση των εµποδίων
των ταχυδροµικών υπηρεσιών και, δεύτερον, να επιταχυνθεί
η απελευθέρωση τοµέων όπως οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, µε
στόχο να δηµιουργηθεί µια πλήρως λειτουργική αγορά
ταχυδροµικών υπηρεσιών.

(8)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στη Λισαβόνα τον Μάρτιο του 2000, θεώρησε επίσης ουσιώδες, στα
πλαίσια της εσωτερικής αγοράς και µιας οικονοµίας
βασισµένης στη γνώση, να λαµβάνονται πλήρως υπόψη οι
διατάξεις της συνθήκης που αφορούν τις υπηρεσίες γενικού
οικονοµικού συµφέροντος και τους φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

(9)

Η Επιτροπή ανέλαβε τη διενέργεια διεξοδικής ανασκόπησης
του κοινοτικού ταχυδροµικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης
της ανάθεσης µελετών για τις οικονοµικές, κοινωνικές και
τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα αυτό, και πραγµατοποίησε
ευρείες διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο
251 της συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά του της 7ης Φεβρουαρίου
1994 σχετικά µε την ανάπτυξη των κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών (5), επισήµανε ως έναν από τους κύριους
στόχους της κοινοτικής ταχυδροµικής πολιτικής το συµβιβασµό της προώθησης της βαθµιαίας ελεγχόµενης απελευθέρωσης της ταχυδροµικής αγοράς µε τη διαρκή εξασφάλιση
της παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

(2)

Η οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών (6) καθόρισε ένα
κανονιστικό πλαίσιο για τον ταχυδροµικό τοµέα σε κοινοτικό
επίπεδο, πλαίσιο που περιλαµβάνει τη λήψη µέτρων για την
εξασφάλιση της παροχής της καθολικής υπηρεσίας και τον
καθορισµό ανώτατων ορίων για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες
τις οποίες τα κράτη µέλη µπορούν να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα στο δικό τους ή στους δικούς τους φορείς
παροχής καθολικής υπηρεσίας µε στόχο τη διατήρηση της
καθολικής υπηρεσίας, και ένα χρονοδιάγραµµα για τη λήψη
αποφάσεων σχετικά µε το περαιτέρω άνοιγµα της αγοράς
στον ανταγωνισµό, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας ενιαίας
αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών.

(3)

Το άρθρο 16 της συνθήκης τονίζει τη θέση που κατέχουν οι
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια
των κοινών αξιών της Ένωσης, καθώς και τη συµβολή τους
στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Στη
συνέχεια, ορίζει ότι θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ούτως
ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και
προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του
σκοπού τους.

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 220 και
EE C 180 E tgr 26.6.2001, s. 291.
(2) ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σ. 99.
3
( ) ΕΕ C 144 της 16.5.2001, σ. 20.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 2000 (ΕΕ C
232 της 17.8.2001, σ. 287), κοινή θέση του Συµβουλίου της 6ης
∆εκεµβρίου 2001 (ΕΕ C 110 E της 7.5.2002, σ. 37) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2002 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της
7ης Μαΐου 2002.
5
( ) ΕΕ C 48 της 16.2.1994, σ. 3.
(6) ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14.

(7) ΕΕ C 104 της 14.4.1999, σ. 134.
(8) ΕΕ C 339 της 29.11.2000, σ. 297.
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(10)

Ο κοινοτικός ταχυδροµικός τοµέας απαιτεί ένα σύγχρονο
κανονιστικό πλαίσιο, που να αποσκοπεί ιδίως στην προώθηση
της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών. Η αύξηση
της ανταγωνιστικότητας αναµένεται να δώσει τη δυνατότητα
στον ταχυδροµικό τοµέα να ενσωµατωθεί στις εναλλακτικές
µεθόδους επικοινωνιών και να καταστήσει δυνατή τη
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται σε
ολοένα και πιο απαιτητικούς χρήστες.

(11)

Ο βασικός στόχος, ο οποίος έγκειται στη διασφάλιση της
σταθερής παροχής καθολικής υπηρεσίας στα επίπεδα ποιότητας που ορίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο
3 της οδηγίας 97/67/EΚ µε συνεκτικό τρόπο σε όλη την
Κοινότητα, µπορεί να επιτευχθεί αν, στον τοµέα αυτόν,
διατηρηθεί η δυνατότητα αποκλειστικής ανάθεσης υπηρεσιών
και, συγχρόνως, εξασφαλιστούν συνθήκες υψηλής αποτελεσµατικότητας, µέσω επαρκούς βαθµού ελευθερίας για την
παροχή υπηρεσιών.

(12)

(13)

(14)

(15)

Η προβλεπόµενη µεσοπρόθεσµη αύξηση της ζήτησης στον
ταχυδροµικό τοµέα συνολικά θα µπορούσε να συµβάλει στην
αντιστάθµιση της απώλειας µεριδίων αγοράς την οποία ενδέχεται να υποστούν οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας
εξαιτίας του περαιτέρω ανοίγµατος της αγοράς και, εποµένως, αποτελεί πρόσθετη εγγύηση για τη διατήρηση της
καθολικής υπηρεσίας.
Μεταξύ των παραγόντων οι οποίοι επιφέρουν αλλαγές που
επηρεάζουν την απασχόληση στον ταχυδροµικό τοµέα, η
τεχνολογική ανάπτυξη και η πίεση της αγοράς για αύξηση
της αποδοτικότητας είναι οι σηµαντικότεροι. Από τους υπόλοιπους παράγοντες της αλλαγής, το άνοιγµα της αγοράς
θα διαδραµατίσει λιγότερο σηµαντικό ρόλο. Το άνοιγµα της
αγοράς θα συµβάλει στη διεύρυνση του συνολικού µεγέθους
των ταχυδροµικών αγορών. Οποιεσδήποτε µειώσεις του
ανθρώπινου δυναµικού των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας εξαιτίας της λήψης τέτοιων µέτρων (ή της πρόβλεψής
τους) αναµένεται να αντισταθµιστούν από την αύξηση της
απασχόλησης στους ιδιωτικούς οργανισµούς και στους
νεοεισερχόµενους στην αγορά φορείς.
Θα πρέπει να καθοριστεί, σε κοινοτικό επίπεδο, χρονοδιάγραµµα για το σταδιακό και ελεγχόµενο άνοιγµα της αγοράς
αλληλογραφίας στον ανταγωνισµό, το οποίο θα παρέχει σε
όλους τους φορείς καθολικής υπηρεσίας επαρκή χρονικά
περιθώρια προκειµένου να λάβουν τα περαιτέρω µέτρα
εκσυγχρονισµού και αναδιάρθρωσης που απαιτούνται ώστε
να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά τους στα
πλαίσια των νέων συνθηκών της αγοράς. Τα κράτη µέλη
πρέπει επίσης να έχουν στη διάθεσή τους επαρκές χρονικό
διάστηµα για να µπορέσουν να προσαρµόσουν τα κανονιστικά τους συστήµατα σε ένα περισσότερο ανοικτό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υιοθετηθεί, για το
περαιτέρω άνοιγµα της αγοράς, µια προσέγγιση βήµα προς
βήµα, η οποία θα συνίσταται στην πραγµατοποίηση ενδιαµέσων βηµάτων σηµαντικού αλλά ελεγχόµενου ανοίγµατος της
αγοράς. Θα ακολουθήσει διενέργεια ανασκόπησης και υποβολή πρότασης ώστε να επιβεβαιωθεί, εάν κρίνεται σκόπιµο,
ότι το 2009 θα υλοποιηθεί πλήρως η εσωτερική αγορά
ταχυδροµικών υπηρεσιών ή να καθορισθεί σχετικό εναλλακτικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή, βάσει των αποτελεσµάτων της ανασκόπησης.
Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα επόµενα στάδια ανοίγµατος της αγοράς θα είναι ουσιώδους χαρακτήρα αλλά και
υλοποιήσιµα για τα κράτη µέλη, ενώ θα εγγυώνται παράλληλα τη συνέχιση της καθολικής υπηρεσίας.
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(16)

Οι γενικές µειώσεις του ορίου βάρους των υπηρεσιών που
µπορούν να ανατεθούν κατ’ αποκλειστικότητα στους φορείς
παροχής καθολικής υπηρεσίας στα 100 γραµµάρια το 2003
και στα 50 γραµµάρια το 2006, σε συνδυασµό µε το πλήρες
άνοιγµα του εξερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου στον
ανταγωνισµό, µε πιθανές εξαιρέσεις στο βαθµό που απαιτείται για τη διασφάλιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας,
αποτελούν σχετικά απλές και ελεγχόµενες, σηµαντικές,
ωστόσο, περαιτέρω φάσεις.

(17)

Τα αντικείµενα συνήθους αλληλογραφίας τα οποία ζυγίζουν
από 50 έως 350 γραµµάρια αντιπροσωπεύουν κατά µέσο
όρο στην Κοινότητα περίπου το 16 % των συνολικών ταχυδροµικών εσόδων των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, εκ των οποίων το 9 % αντιστοιχεί σε αντικείµενα συνήθους αλληλογραφίας, τα οποία ζυγίζουν από 100 έως 350
γραµµάρια. Τα αντικείµενα εξερχόµενης διασυνοριακής αλληλογραφίας κάτω του ορίου βάρους 50 γραµµαρίων αντιπροσωπεύουν κατά µέσο όρο περίπου ένα επιπλέον ποσοστό
3 % των συνολικών ταχυδροµικών εσόδων των φορέων
παροχής καθολικής υπηρεσίας.

(18)

Για τις υπηρεσίες που είναι δυνατόν να ανατίθενται κατ’
αποκλειστικότητα, η θέσπιση ορίων τιµής που ισούνται αντίστοιχα µε τρεις φορές για το 2003, και µε δυόµισι φορές
για το 2006, το δηµόσιο τέλος για ένα αντικείµενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθµίδας βάρους της ταχύτερης
τυποποιηµένης κατηγορίας είναι η πλέον ενδεδειγµένη, εφόσον συνδυάζεται µε τη θέσπιση ορίων βάρους 100 γραµµαρίων και 50 γραµµαρίων, κατά περίπτωση.

(19)

Το διαφηµιστικό ταχυδροµείο αντιπροσωπεύει ήδη στα
περισσότερα κράτη µέλη µια δυναµική και αναπτυσσόµενη
αγορά µε µεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, ενώ και στα
υπόλοιπα κράτη µέλη παρουσιάζει σηµαντικό αναπτυξιακό
δυναµικό. Το διαφηµιστικό ταχυδροµείο είναι ήδη, σε
µεγάλο βαθµό, ανοικτό στον ανταγωνισµό σε έξι κράτη
µέλη. Οι βελτιώσεις που θα προκύψουν από τον ανταγωνισµό όσον αφορά την ευελιξία και την τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών θα µπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση
του διαφηµιστικού ταχυδροµείου έναντι των εναλλακτικών
µεθόδων επικοινωνίας, πράγµα που, µε τη σειρά του, είναι
πιθανόν να οδηγήσει στην εµφάνιση νέων, πρόσθετων ταχυδροµικών αντικειµένων και να ενισχύσει τη θέση της ταχυδροµικής βιοµηχανίας συνολικά. Ωστόσο, στο βαθµό που
απαιτείται για να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, το διαφηµιστικό ταχυδροµείο θα πρέπει να µπορεί να
εξακολουθήσει να ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα εντός
των προαναφερόµενων ορίων βάρους και τιµής.

(20)

Το εξερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο αντιπροσωπεύει
κατά µέσο όρο το 3 % των συνολικών ταχυδροµικών εσόδων. Η απελευθέρωση αυτού του τµήµατος της αγοράς σε
όλα τα κράτη µέλη, µε τις αναγκαίες εξαιρέσεις προκειµένου
να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, θα µπορούσε να επιτρέψει σε διάφορους ταχυδροµικούς φορείς να
προβαίνουν στη συλλογή, διαλογή και µεταφορά του συνόλου του εξερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου.

(21)

Το άνοιγµα του εισερχόµενου διασυνοριακού ταχυδροµείου
στον ανταγωνισµό θα καθιστούσε δυνατή την καταστρατήγηση των ορίων των 100 γραµµαρίων για το 2003
και των 50 γραµµαρίων για το 2006 µέσω της αλλαγής του
τόπου ταχυδρόµησης ενός ποσοστού του εσωτερικού ταχυδροµείου µεγάλων ποσοτήτων, πράγµα που καθιστά τις
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των καταναλωτών των υπηρεσιών που παρέχουν οι κάτοχοι
αδειών διαφανείς, απλές και ανέξοδες διαδικασίες εξέτασης
των παραπόνων τους, είτε τα παράπονα αυτά αφορούν υπηρεσίες του φορέα (ή των φορέων) παροχής καθολικής υπηρεσίας είτε αφορούν τις υπηρεσίες οργανισµών που κατέχουν
άδειες, περιλαµβανοµένων των µεµονωµένων κατόχων
αδειών. Επιπροσθέτως, θα ήταν πιθανόν σκόπιµο οι διαδικασίες αυτές να είναι διαθέσιµες στους χρήστες όλων των
ταχυδροµικών υπηρεσιών, είτε πρόκειται για καθολικές υπηρεσίες είτε όχι. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν διαδικασίες για τον καθορισµό της ευθύνης σε
περίπτωση απώλειας αντικειµένων αλληλογραφίας ή
πρόκλησης ζηµίας σε αυτά.

συνέπειές του απρόβλεπτες. Ο προσδιορισµός του τόπου
προέλευσης των αντικειµένων αλληλογραφίας ενδέχεται να
δηµιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες εφαρµογής. Η θέσπιση
ορίων βάρους 100 γραµµαρίων και 50 γραµµαρίων για τα
αντικείµενα συνήθους εισερχόµενης διασυνοριακής αλληλογραφίας και για το διαφηµιστικό ταχυδροµείο, όπως και για
τη συνήθη εσωτερική αλληλογραφία, είναι πρακτική, διότι
δεν ενέχει κίνδυνο καταστρατήγησης ούτε µε αυτόν τον
τρόπο ούτε µέσω της τεχνητής αύξησης του βάρους των
επιµέρους αντικειµένων αλληλογραφίας.
(22)

Η θέσπιση, ήδη από τώρα, ενός χρονοδιαγράµµατος για την
πραγµατοποίηση περαιτέρω βηµάτων προς την κατεύθυνση
της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών είναι σηµαντική τόσο για τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της καθολικής υπηρεσίας όσο και για τη
συνεχή ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσµατικών ταχυδροµείων.

(23)

Θα πρέπει να εξακολουθήσει να προβλέπεται για τα κράτη
µέλη η δυνατότητα να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα
ορισµένες ταχυδροµικές υπηρεσίες στο δικό τους ή στους
δικούς τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Αυτές οι
ρυθµίσεις θα δώσουν τη δυνατότητα στους φορείς παροχής
καθολικής υπηρεσίας να ολοκληρώσουν τη διαδικασία προσαρµογής των δραστηριοτήτων και των ανθρώπινων πόρων
τους σε συνθήκες εντονότερου ανταγωνισµού, χωρίς να διαταραχθεί η χρηµατοοικονοµική ισορροπία τους και, ως εκ
τούτου, χωρίς να διακυβευτεί η διασφάλιση της καθολικής
υπηρεσίας.

(24)

Θα πρέπει, αφενός, να οριστούν τα νέα όρια βάρους και
τιµής και οι υπηρεσίες για τις οποίες είναι δυνατόν να
ισχύουν τα όρια αυτά και, αφετέρου, να προβλεφθεί η
περαιτέρω ανασκόπηση και η λήψη απόφασης ώστε να επιβεβαιωθεί, εάν κρίνεται σκόπιµο, ότι το 2009 θα υλοποιηθεί
πλήρως η εσωτερική αγορά ταχυδροµικών υπηρεσιών ή να
καθορισθεί σχετικό εναλλακτικό βήµα προς την κατεύθυνση
αυτή βάσει των αποτελεσµάτων της ανασκόπησης.

(25)

Τα µέτρα τα οποία λαµβάνει ένα κράτος µέλος, περιλαµβανοµένης της δηµιουργίας ή κάθε αλλαγής στη λειτουργία
ενός ταµείου αποζηµίωσης ή της θέσης σε εφαρµογή ή της
καταβολής κάποιας πληρωµής από ένα τέτοιο ταµείο, ενδέχεται να συνιστούν ενίσχυση που χορηγείται από ένα κράτος
µέλος ή µέσω κρατικών πόρων υπό οποιαδήποτε µορφή,
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της
συνθήκης, και να απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση
στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της
συνθήκης.

(26)

Η δυνατότητα χορήγησης αδειών σε ανταγωνιστές, στον
τοµέα της καθολικής υπηρεσίας, µπορεί να συνδυάζεται µε
την υποχρέωση των κατόχων των εν λόγω αδειών να συµβάλλουν στην παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

(27)

Η οδηγία 97/67/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη µέλη ορίζουν
µία ή περισσότερες εθνικές κανονιστικές αρχές για τον
ταχυδροµικό τοµέα νοµικά και λειτουργικά ανεξάρτητες από
τους ταχυδροµικούς φορείς εκµετάλλευσης. Ενόψει της
δυναµικής των ευρωπαϊκών ταχυδροµικών αγορών, θα πρέπει
να αναγνωριστεί και να προωθηθεί ο σηµαντικός ρόλος τον
οποίο διαδραµατίζουν οι εθνικές κανονιστικές αρχές, ιδίως
όσον αφορά τη διασφάλιση του σεβασµού των αποκλειστικών υπηρεσιών, εκτός από τα κράτη µέλη στα οποία δεν
υπάρχουν αποκλειστικές υπηρεσίες. Το άρθρο 9 της οδηγίας
97/67/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη µέλη να προχωρήσουν πέραν
των στόχων της εν λόγω οδηγίας.

(28)

Οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να συνδέουν την
έκδοση των αδειών µε την απαίτηση να τίθενται στη διάθεση
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(29)

Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας παρέχουν συνήθως
υπηρεσίες, π.χ. σε επιχειρήσεις, σε ενδιάµεσους φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης της αλληλογραφίας διαφόρων
πελατών και σε αποστολείς µεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας, που δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες αυτούς να
εισέλθουν στην ταχυδροµική «αλυσίδα» σε διαφορετικά
σηµεία και µε διαφορετικούς όρους σε σχέση µε την τυποποιηµένη υπηρεσία αλληλογραφίας. Κατά τη δραστηριότητά
τους αυτή, οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θα
πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της µη εισαγωγής διακρίσεων, τόσο µεταξύ των διαφόρων τρίτων
µερών όσο και µεταξύ τρίτων µερών και φορέων παροχής
καθολικής υπηρεσίας για τις ισοδύναµες υπηρεσίες. Είναι
επίσης απαραίτητο να είναι οι υπηρεσίες αυτές στη διάθεση
και των ιδιωτών που κάνουν χρήση των ταχυδροµικών υπηρεσιών υπό τις ίδιες συνθήκες, δεδοµένης της ανάγκης για
µη εισαγωγή διακρίσεων στην παροχή υπηρεσιών.

(30)

Προκειµένου να τηρούνται ενήµερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών, η Επιτροπή θα
πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας.

(31)

Θα πρέπει να µετατεθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 η ηµεροµηνία λήξης ισχύος της οδηγίας 97/67/ΕΚ. Οι διαδικασίες
χορήγησης άδειας που θεσπίζονται από τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε την οδηγία 97/67/ΕΚ δεν επηρεάζονται από την
ηµεροµηνία αυτή.

(32)

Η οδηγία 97/67/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(33)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή των κανόνων της
συνθήκης σχετικά µε τον ανταγωνισµό και την ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών, όπως επεξηγείται ειδικότερα στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού στον ταχυδροµικό τοµέα και την
εκτίµηση ορισµένων κρατικών µέτρων στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 97/67/EΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 7
1.
Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η
διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη µέλη µπορούν να
εξακολουθήσουν να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες
στον φορέα ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι
(1) ΕΕ C 39 της 6.2.1998, σ. 2.
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υπηρεσίες αυτές περιορίζονται στη συλλογή, τη διαλογή, τη
µεταφορά και τη διανοµή των αντικειµένων αλληλογραφίας εσωτερικού και εισερχόµενης διασυνοριακής αλληλογραφίας, είτε µε
ταχύτερη διανοµή είτε όχι, εντός και των δύο ακόλουθων ορίων
βάρους και τιµής. Το όριο βάρους ανέρχεται σε 100 γραµµάρια
από την 1η Ιανουαρίου 2003 και σε 50 γραµµάρια από την 1η
Ιανουαρίου 2006. Τα εν λόγω όρια βάρους δεν ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου 2003 εάν η τιµή είναι ίση ή µεγαλύτερη του
τριπλάσιου του δηµόσιου τέλους για ένα αντικείµενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθµίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας, και, από την 1η Ιανουαρίου 2006, εάν η τιµή είναι ίση ή
µεγαλύτερη από δυόµισι φορές το τέλος αυτό.
Παρεκκλίσεις από τους περιορισµούς βάρους και τιµής είναι
δυνατόν να επιτρέπονται στην περίπτωση της παροχής δωρεάν
ταχυδροµικών υπηρεσιών σε άτοµα τυφλά ή µε σοβαρά προβλήµατα όρασης.
Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η παροχή της
καθολικής υπηρεσίας, το διαφηµιστικό ταχυδροµείο µπορεί να
εξακολουθήσει να ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα εντός των
ιδίων ορίων βάρους και τιµής.
Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η παροχή της
καθολικής υπηρεσίας, για παράδειγµα, όταν έχουν ήδη ελευθερωθεί ορισµένοι τοµείς ταχυδροµικών δραστηριοτήτων ή λόγω
των ειδικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τις ταχυδροµικές
υπηρεσίες κράτους µέλους, το εξερχόµενο διασυνοριακό ταχυδροµείο µπορεί να εξακολουθήσει να ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα εντός των ιδίων ορίων βάρους και τιµής.
2.
Η ανταλλαγή εγγράφων δεν µπορεί να ανατίθεται κατ’
αποκλειστικότητα.
3.
Η Επιτροπή οριστικοποιεί µελέτη προγνώσεων η οποία θα
αξιολογεί, για κάθε κράτος µέλος, την επίπτωση στην καθολική
υπηρεσία της πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς
ταχυδροµείων το 2009. Με βάση τα συµπεράσµατα της µελέτης,
η Επιτροπή υποβάλλει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 έκθεση
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, συνοδευόµενη, εφόσον τούτο είναι σκόπιµο, από πρόταση για την επιβεβαίωση της ηµεροµηνίας του 2009 όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδροµείων ή για τον
καθορισµό τυχόν άλλου βήµατος υπό το πρίσµα των συµπερασµάτων της µελέτης.»
2. Στο άρθρο 12 προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«— όταν οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας εφαρµόζουν
ειδικά τιµολόγια, π.χ. για υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε αποστολείς µεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας ή σε φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης της αλληλογραφίας διαφόρων πελατών, υποχρεούνται να εφαρµόζουν
τις αρχές της διαφάνειας και της µη εισαγωγής διακρίσεων
όσον αφορά τόσο τις τιµές όσο και τους σχετικούς όρους.
Οι τιµές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το κόστος που αποφεύγεται, σε σύγκριση µε την τυποποιηµένη υπηρεσία που
καλύπτει το πλήρες φάσµα χαρακτηριστικών που προσφέρονται για τη συλλογή, τη µεταφορά, τη διαλογή και τη
διανοµή µεµονωµένων ταχυδροµικών αντικειµένων και,
όπως και οι σχετικοί όροι, πρέπει να ισχύουν επίσης τόσο
µεταξύ τρίτων µερών όσο και µεταξύ τρίτων µερών και
φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για τις ισοδύναµες
υπηρεσίες. Κάθε τέτοιο τιµολόγιο πρέπει να είναι επίσης
στη διάθεση και των ιδιωτών που κάνουν χρήση των ταχυδροµικών υπηρεσιών υπό παρόµοιες συνθήκες,
— οι διασταυρούµενες επιδοτήσεις των καθολικών υπηρεσιών
εκτός του αποκλειστικού τοµέα από έσοδα προερχόµενα
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από υπηρεσία του αποκλειστικού τοµέα απαγορεύονται
εκτός εάν αποδεικνύεται ότι είναι απολύτως απαραίτητες
για την εκπλήρωση ειδικών υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας που επιβάλλονται στον ανταγωνιστικό τοµέα· πλην των
κρατών µελών στα οποία δεν υφίστανται υπηρεσίες που
ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα, οι εθνικές κανονιστικές
αρχές θεσπίζουν κανόνες προς την κατεύθυνση αυτή και
ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.»
3. Στο άρθρο 19, το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την καθιέρωση διαφανών, απλών
και ανέξοδων διαδικασιών για την εξέταση των παραπόνων των
χρηστών, ιδίως σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, φθοράς ή µη
τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών της υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών για την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση που εµπλέκονται περισσότεροι του ενός φορείς).
Τα κράτη µέλη δύνανται να µεριµνούν ώστε η αρχή αυτή να
εφαρµόζεται επίσης στους δικαιούχους υπηρεσιών οι οποίες
είναι:
— έξω από το πεδίο εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας όπως
ορίζεται στο άρθρο 3 και
— εντός του πεδίου εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας όπως
ορίζεται στο άρθρο 3, αλλά οι οποίες δεν παρέχονται από
τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι
διαδικασίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπουν να
επιλύονται οι διαφορές δικαίως και ταχέως, προβλέποντας, όπου
δικαιολογείται, την ύπαρξη συστήµατος επιστροφής χρηµάτων
ή/και αποζηµίωσης.»
4. Στο άρθρο 22, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Οι εθνικές κανονιστικές αρχές µεριµνούν ιδίως για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
παρούσα οδηγία, και, εφόσον ενδείκνυται, θεσπίζουν ελέγχους
και συγκεκριµένες διαδικασίες που διασφαλίζουν το σεβασµό
των αποκλειστικών υπηρεσιών. ∆ύνανται επίσης να επιφορτισθούν µε την διασφάλιση της τήρησης των κανόνων ανταγωνισµού στον τοµέα των ταχυδροµείων.»
5. Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 23
Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, κάθε δύο έτη, για πρώτη δε
φορά όχι αργότερα από τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, η Επιτροπή
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, όπου θα
περιλαµβάνονται οι κατάλληλες πληροφορίες για τις εξελίξεις
του τοµέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονοµικές και κοινωνικές
πτυχές, τις πτυχές σχετικά µε την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές, καθώς και όσον αφορά την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από
προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.»
6. Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 27
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, µε εξαίρεση το άρθρο 26,
λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3. Οι διαδικασίες
χορήγησης άδειας που περιγράφονται στο άρθρο 9 δεν θίγονται
από αυτή την ηµεροµηνία.»
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Άρθρο 3

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες αυτής της αναφοράς καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείµενα των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
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Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 10 Ιουνίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

J. PIQUÉ I CAMPS
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Απριλίου 2002
σχετικά µε τη χρήση των κρατικών ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία άνθρακα στη Γαλλία για τα έτη 1994
έως 1997
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 1329]
(Το κείµενο στη γαλλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/541/ΕΚΑΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 4 στοιχείο γ),
την απόφαση αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 28ης ∆εκεµβρίου 1993, σχετικά µε κοινοτικό καθεστώς
παρεµβάσεων των κρατών µελών υπέρ της βιοµηχανίας άνθρακα (1),
Αφού κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε το άρθρο 88 της
συνθήκης ΕΚΑΧ (2), και λαµβάνοντας υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Στις 26 Αυγούστου 1997, πέντε γαλλικές επιχειρήσεις, οι Thion & Cie, Maison Balland Brugneaux,
Société Nouvelle Vinot Postry, Etablissements Lekieffre και η Charbogard (εφεξής «οι καταγγέλλοντες»)
κατέθεσαν στην Επιτροπή καταγγελία κατά της επιχείρησης Charbonnages de France.

(2)

Σύµφωνα µε την καταγγελία, υπάρχει θέµα εκτροπής των κρατικών ενισχύσεων που η Γαλλία χορηγεί
ετησίως στην Charbonnages de France, µετά από έγκριση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της απόφασης αριθ.
3632/93/ΕΚΑΧ. Καταγγέλλεται η πώληση άνθρακα, από τον όµιλο Charbonnages de France, σε τιµή εν
γένει κατώτερη της τιµής της διεθνούς αγοράς, καθιστώντας, ως εκ τούτου, αδύνατο κάθε ανταγωνισµό.
Σύµφωνα µε την καταγγελία, η τιµή αυτή καθίσταται δυνατή λόγω της χρήσεως, για µη επιτρεπόµενους
σκοπούς, των κρατικών ενισχύσεων που χορηγεί η Γαλλία στην Charbonnages de France για την στήριξη
της εκ µέρους της παραγωγής άνθρακα. Καταγγέλλεται ότι η πρακτική αυτή προκαλεί στρέβλωση του
ανταγωνισµού στη γαλλική αγορά εισαγόµενου άνθρακα που προορίζεται για το βιοµηχανικό τοµέα, τον
τοµέα των κατοικιών και τον τριτογενή τοµέα. Οι καταγγέλλοντες στηρίζουν την επιχειρηµατολογία τους
στις διατάξεις της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ.

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 12.
(2) ΕΕ C 99 της 10.4.1999, σ. 9.
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(3)

Κατόπιν της καταγγελίας αυτής και προκειµένου να ελεγχθεί η βασιµότητά της, η Επιτροπή ζήτησε από
τους καταγγέλλοντες συµπληρωµατικές πληροφορίες. Οι καταγγέλλοντες κατέθεσαν δύο παραρτήµατα της
καταγγελίας, στις 19 Φεβρουαρίου και στις 19 Οκτωβρίου 1998.

(4)

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ήλθαν σε επαφή µε εκπροσώπους της Charbonnages de France και των
γαλλικών αρχών. Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις στις 22 Ιανουαρίου, στις 15 Σεπτεµβρίου και στις 2
Οκτωβρίου 1998. Τέλος, η Γαλλία ενηµερώθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, µε επιστολή της
τελευταίας που φέρει ηµεροµηνία 26 Νοεµβρίου 1998, για τις ενδεχόµενες παραβάσεις του κοινοτικού
δικαίου που εικάζονται από τα στοιχεία της καταγγελίας.

(5)

Οι πληροφορίες που διαβίβασαν οι γαλλικές αρχές δεν αντέκρουσαν τους ισχυρισµούς των καταγγελλόντων. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή απηύθυνε, στις 9 Φεβρουαρίου 1999, προειδοποιητική επιστολή προς
τις γαλλικές αρχές µε τα στοιχεία της καταγγελίας και τις νοµικές αρχές που ενδεχοµένως παραβιάστηκαν (3). Η Επιτροπή ζητούσε από τη Γαλλία να της υποβάλει τα ενδεδειγµένα επιχειρήµατα που θα
επέτρεπαν, ενδεχοµένως, να συναχθεί η συµβατότητα των ενισχύσεων προς την Charbonnages de France.
Η Γαλλία απήντησε στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής µε επιστολή της που φέρει ηµεροµηνία 8
Απριλίου 1999.

(6)

Η προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής αφορούσε τις ενισχύσεις υπέρ της γαλλικής βιοµηχανίας
άνθρακα που εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις της Επιτροπής 95/465/ΕΚΑΧ (4), 95/519/ΕΚΑΧ (5) και 96/458/
ΕΚΑΧ (6), για τα έτη 1994, 1995 και 1996, αντιστοίχως. Επίσης, η Επιτροπή είχε εκτιµήσει το ύψος των
— φερόµενων ως ασύµβατων — ενισχύσεων, για το έτος 1997. Οι ενισχύσεις που αφορούν το τελευταίο
αυτό έτος, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν από τη Γαλλία στις 31 Ιουλίου 1997, εγκρίθηκαν µε την απόφαση
2001/85/ΕΚΑΧ της Επιτροπής (7), υπό την επιφύλαξη, ωστόσο, ποσού 35 εκατοµµυρίων γαλλικών
φράγκων (FRF) σχετικά µε το οποίο η Επιτροπή οφείλει να αποφανθεί όταν ολοκληρωθεί η εξέταση της
καταγγελίας που αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας απόφασης. Το συνολικό ύψος των — φερόµενων
ως ασύµβατων — ενισχύσεων για τα τέσσερα αυτά έτη υπολογίστηκε σε 209,9 εκατοµµύρια FRF. Το ποσό
αυτό δεν προδικάζει την ενδεχόµενη ασυµβατότητα ορισµένων ποσών ενίσχυσης που το γαλλικό κράτος
κατέβαλε ή προτείνει να καταβληθούν στη Charbonnages de France για τα επόµενα έτη. Εξάλλου, η
απόφαση της Επιτροπής ουδόλως θίγει τις ενέργειες των καταγγελλόντων προς τις εθνικές δικαστικές αρχές
ή άλλους φορείς σχετικά µε τις πρακτικές του οµίλου Charbonnages de France που αποτελούν το
αντικείµενο της παρούσας απόφασης ή άλλες πρακτικές, ενδεχοµένως σχετιζόµενες µε τα προηγούµενα, έως
το 1994, έτη. Αποφαίνεται επί της συµβατότητας της χρήσης των κρατικών ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία
άνθρακα από τον όµιλο Charbonnages de France, µε τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ.

(7)

Στην προειδοποιητική επιστολή της προς τη Γαλλία, η Επιτροπή κάλεσε επίσης τα άλλα κράτη µέλη και τα
λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη να της διαβιβάσουν τα σχόλιά τους. Κατόπιν τούτου, το Ηνωµένο Βασίλειο
διαβίβασε, µε επιστολή που φέρει ηµεροµηνία 7 Μαΐου 1999, σειρά παρατηρήσεων. Οι παρατηρήσεις
αυτές διαβιβάστηκαν στη Γαλλία.

II. ΠEΡΙΓΡΑΦH

II.1. Οι αντίδικοι
(8)

Οι καταγγέλλοντες ασκούν δραστηριότητα εισαγωγής και µεταπώλησης άνθρακα στη γαλλική αγορά.

(9)

Η Charbonnages de France αποτελεί όµιλο που περιλαµβάνει, ιδίως, τρεις δηµόσιες βιοµηχανικές και
εµπορικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για τη δηµόσια επιχείρηση βιοµηχανικού και εµπορικού χαρακτήρα
Charbonnages de France («EPIC CdF»), των Houillères du Bassin de Lorraine («HBL») και των Houillères
de Bassin du Centre et du Midi («HBCM»).

(10)

Η επιχείρηση EPIC CdF συνεστήθη µε τον περί εθνικοποιήσεως νόµο της 17ης Μαΐου 1946. Με τον νόµο
αυτό συνιστάτο µονοπώλιο εκµετάλλευσης των ορυχείων ορυκτών καυσίµων υπέρ της EPIC CdF και των
ανθρακωρυχείων. Το διάταγµα αριθ. 59-1036 της 14ης Σεπτεµβρίου 1959 καθορίζει τις αρµοδιότητες
των εν λόγω οργάνων. Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του διατάγµατος, η EPIC CdF αποτελεί οργανισµό

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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διεύθυνσης, συντονισµού, ελέγχου και συµµετοχής. Εξασφαλίζει τη διεύθυνση του συνόλου των ανθρακωρυχείων και καθορίζει τους γενικούς κανόνες εκπλήρωσης της αποστολής τους. Καθορίζει και θέτει σε
λειτουργία τις νοµικές και χρηµατοοικονοµικές δοµές και αναλαµβάνει την εκπροσώπηση των ανθρακωρυχείων στις δηµόσιες αρχές και σε κάθε οργανισµό µε αρµοδιότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σύµφωνα
µε το άρθρο 39 του εν λόγω διατάγµατος, τα ανθρακωρυχεία αποτελούν οργανισµούς παραγωγής,
εκµετάλλευσης και πώλησης µε κύρια αποστολή την ανάληψη των εθνικοποιηµένων επιχειρήσεων ή φορέων
εκµετάλλευσης, καθώς και την εξασφάλιση της εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων. Τα ανθρακωρυχεία
οφείλουν να εξασφαλίζουν τη χρηµατοοικονοµική ισορροπία της εκµετάλλευσής τους και δύνανται, στο
πλαίσιο αυτό, να εκδίδουν δάνεια υπό τον έλεγχο και την αρµοδιότητα της EPIC CdF.
(11)

Οι άλλες επιχειρήσεις του οµίλου Charbonnages de France υπόκεινται σε διάφορα νοµικά καθεστώτα
ιδιωτικού δικαίου. Η Charbonnages de France περιλαµβάνει επίσης όµιλο οικονοµικού σκοπού, την GIE
CdF Energie («CdF Energie») και τη Société Industrielle pour le Développement de l’Energie charbon et
de la Cogénération («Sidec»).

(12)

Η CdF Energie κατέχει το µονοπώλιο της πώλησης άνθρακα στο πλαίσιο του οµίλου Charbonnages de
France. Ειδικότερα, ο όµιλος έχει ως στόχο, στο πλαίσιο της προέκτασης της οικονοµικής δραστηριότητας
των µελών του, να εξασφαλίζει το σύνολο των πωλήσεων, στη Γαλλία και στο εξωτερικό, στερεών ορυκτών
καυσίµων που παράγονται από τα µέλη του, καθώς και το σύνολο των πωλήσεων των άλλων στερεών
ορυκτών καυσίµων που τα µέλη προορίζουν για την γαλλική αγορά. Εξασφαλίζει άµεσα ή έµµεσα όλες τις
πράξεις αγοράς άνθρακα εισαγόµενου, χρησιµοποιούµενου ή πωλούµενου στη Γαλλία από τα µέλη του και
από τις άµεσα ή έµµεσα ελεγχόµενες θυγατρικές. Οι HBL, HBCM, EPIC CdF, καθώς και µία θυγατρική που
ανήκει εξ ολοκλήρου στον όµιλο Charbonnages de France, η Filianor, συµµετέχουν στο κεφάλαιο της
CdF Energie, σε ποσοστό 45,19, 25,95, 22,66 και 6,20 %, αντιστοίχως. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες
που διαβίβασαν οι γαλλικές αρχές στις 8 Απριλίου 1999, µια νέα εταιρεία, η CdF Energie SA, συνεστήθη
στις αρχές του 1999, ενώ, εξάλλου, η διάλυση της CdF Energie τροχοδροµήθηκε από την ηµεροµηνία
αυτή και µετά.

(13)

Η Sidec είναι ανώνυµη εταιρεία της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στη χρηµατοδότηση έργων
µονάδων παραγωγής ατµού και ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιούν κυρίως ως καύσιµο τον άνθρακα,
καθώς και στην εκµετάλλευση των εν λόγω εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται
στην παρούσα απόφαση, η Charbonnages de France κατείχε, εν µέρει µέσω θυγατρικής του οµίλου, το
56 % του κεφαλαίου της Sidec.
II.2. Η υπό εξέταση αγορά

(14)

Σύµφωνα µε τους καταγγέλλοντες, η εικαζόµενη εκτροπή των ενισχύσεων προς τη Charbonnages de
France ούτως ώστε να καλυφθούν οι ζηµίες οι σχετιζόµενες µε την εξορυκτική εκµετάλλευση, επηρεάζει
τους όρους ανταγωνισµού στην αγορά διανοµής και πώλησης άνθρακα στους καταναλωτές του τοµέα της
βιοµηχανίας και της κατοικίας, καθώς και του τριτογενούς τοµέα, εξαιρουµένων της ιδιοκατανάλωσης του
οµίλου Charbonnages de France και των προµηθειών προς την επιχείρηση Electricité de France και προς
τη χαλυβουργία. Η ιδιοκατανάλωση της Charbonnages de France, ειδικότερα δε για την παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύµατος από τη Société Nationale d’Electricité et de Thermique (SNET), συνιστά, πράγµατι,
αγορά στην οποία οι καταγγέλλοντες δεν έχουν πρόσβαση. Επίσης, οι ασκούντες εµπορική δραστηριότητα
στη γαλλική επικράτεια δεν προµηθεύουν άνθρακα στον χαλυβουργικό τοµέα και στην Electricité de
France, που προµηθεύονται απευθείας από παραγωγούς ή από µεσάζοντες δραστηριοποιούµενους σε
διεθνές επίπεδο. Κατά συνέπεια, η αγορά που περιγράφεται από τους καταγγέλλοντες αποτελεί, στο πλαίσιο
της αγοράς άνθρακα ατµοπαραγωγής, τµήµα της αγοράς το οποίο χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερους όρους
ανταγωνισµού.

(15)

Το 1995, η εν λόγω αγορά αντιπροσώπευε 4 εκατοµµύρια τόνους άνθρακα. Οι πωλήσεις προς τους
διάφορους τοµείς της αγοράς που περιγράφονταιστην αιτιολογική σκέψη 14 κατανέµονται ως εξής:
(σε εκατοµµύρια τόνους)
Άνθρακας που παράγεται στη Γαλλία

Εισαγόµενος άνθρακας

Οικιακή χρήση και τριτογενής τοµέας

0,66

0,52

Βιοµηχανία (*)

0,93

1,87

1,59

2,39

Σύνολο

(*) Πλην της χαλυβουργίας, πλην της Electricité de France, πλην της ιδιοκατανάλωσης από τη Charbonnages de France.
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Η CdF Energie, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος διάθεσης των στερεών ορυκτών καυσίµων που παράγονται
από τον όµιλο Charbonnages de France, πραγµατοποίησε το σύνολο των πωλήσεων του παραγόµενου στη
Γαλλία άνθρακα. Από τα 2,4 εκατοµµύρια τόνους άνθρακα προελεύσεως τρίτων χωρών, 1 εκατοµµύριο
τόνοι διακινήθηκαν από τη CdF Energie και 1,4 εκατοµµύρια τόνοι από διάφορους χονδρεµπόρους, µεταξύ
των οποίων και οι καταγγέλλοντες. Το 1997, η αγορά αυτή εξελίχθηκε σε µικρό βαθµό και αντιπροσώπευε
3,7 εκατοµµύρια τόνους, εκ των οποίων 1,9 εκατοµµύρια τόνοι εθνικής προελεύσεως και 1,8 εκατοµµύρια
τόνοι προελεύσεως τρίτων χωρών.
II.3. Τα επίµαχα µέτρα
II.3.α) Εγγύηση µειωµένης τιµής

(17)

Η Sidec θέτει στη διάθεση των βιοµηχανικών πελατών εγκατάσταση λεβητοστασίου άνθρακα. Η σύµβαση
προβλέπει ότι η χρηµατοδότηση, η κατασκευή, η εκµετάλλευση και η λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων παραγωγής ατµού ή θερµότητας αναλαµβάνονται από τη Sidec. Οι εγκαταστάσεις παραµένουν στην
κυριότητα της Sidec µέχρι τη λήξη της σύµβασης, της οποίας η διάρκεια είναι δεκαετής ή δωδεκαετής, µε
δυνατότητα πενταετούς ανανέωσης· η διάρκεια αυτή αποβλέπει στην απόσβεση της επένδυσης. Παράλληλα
µε την προαναφερθείσα προσφορά της Sidec, η τελευταία εξασφαλίζει τον εφοδιασµό σε άνθρακα των
εγκαταστάσεων που τίθενται στη διάθεση των εν λόγω συµβαλλοµένων· τον άνθρακα αυτό προµηθεύει η
CdF Energie η οποία διαθέτει, στο πλαίσιο του οµίλου Charbonnages de France, την αποκλειστικότητα
όσον αφορά τη διανοµή του άνθρακα.

(18)

Η παραγόµενη ενέργεια τιµολογείται από τη Sidec στους πελάτες της βάσει της κατανάλωσης θερµικών
µονάδων. Η τιµή πωλήσεως των εν λόγω θερµίδων υπολογίζεται βάσει διαφόρων στοιχείων: απόσβεση,
επαγγελµατικός φόρος, ασφάλειες, συντήρηση, εκµετάλλευση, ενοίκιο και τιµή προµήθειας καυσίµων, εν
προκειµένω του άνθρακα που προµηθεύει η CdF Energie.

(19)

Επιπλέον των εν λόγω υπηρεσιών, η σύµβαση µεταξύ της Sidec και των βιοµηχανικών πελατών της
προβλέπει µια «εγγύηση µειωµένης τιµής». Η ρήτρα αυτή έχει ως στόχο να εξασφαλισθεί στους χρήστες της
ενέργειας που παράγεται από τον άνθρακα, η διατήρηση — για την διάρκεια ισχύος της σύµβασης — µιας
ανταγωνιστικής τιµής, καθοριζόµενης σε συνάρτηση µε τα ανταγωνιστικά καύσιµα, κυρίως δε του µαζούτ.
∆ηλαδή, η Sidec εγγυάται στους πελάτες της ότι η τιµή πώλησης της παραγόµενης από τον άνθρακα
θερµίδας θα είναι πάντοτε κατώτερη ή ίση µε αυτήν της θερµίδας που παράγεται από το µαζούτ. Οι
συµβάσεις προβλέπουν µέθοδο υπολογισµού που επιτρέπει τον προσδιορισµό της εν λόγω τιµής αναφοράς.

(20)

Σύµφωνα µε τους καταγγέλλοντες, ο όµιλος Charbonnages de France οικειοποιήθηκε, µε τον εν λόγω
µηχανισµό, µεγάλο τµήµα της αγοράς εισαγόµενου άνθρακα που προορίζεται για το βιοµηχανικό τοµέα.
Εξάλλου, η εµπορική αυτή πολιτική φέρεται ως εξασφαλίζουσα, µέσω της σύναψης µακροπρόθεσµων
συµβάσεων, τη δέσµευση των πελατών. Έτσι, η Sidec φέρεται ως εξασφαλίσασα αγορά στον τοµέα των
εγκαταστάσεων καύσεως, αξίας περίπου ενός δισεκατοµµυρίου FRF.

(21)

Η εγγύηση αυτή προϋπέθετε την ύπαρξη συγκρίσιµων — στην παγκόσµια αγορά — τιµών άνθρακα και
βαρέος µαζούτ, ευνοϊκών για τον άνθρακα. Οι πρώτες συµβάσεις χρονολογούνται από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980, εποχή µε υψηλές τιµές πετρελαίου. Από την αντιστροφή της πετρελαϊκής κρίσης του
1986 και µετά, η ισχυρή µείωση της τιµής των προϊόντων πετρελαίου υπεχρέωσε τη Sidec να θέσει, σε
διαρκή βάση, σε λειτουργία τους µηχανισµούς εγγύησης της µειωµένης τιµής, δεδοµένου ότι η τιµή της
θερµίδας/µαζούτ αποδεικνυόταν ανταγωνιστικότερη. Σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων που συνήψε
η Sidec, η εφαρµογή της ρήτρας εγγύησης µειωµένης τιµής συνεπαγόταν µείωση των µεταβλητών στοιχείων
της τιµής της παραγόµενης από τον άνθρακα θερµίδας, και κυρίως της τιµής του εν λόγω καυσίµου.

(22)

Η CdF Energie στηρίζει την εφαρµογή της εν λόγω εγγύησης µειωµένης τιµής που οδήγησε τη Sidec στη
µείωση της τιµής της θερµίδας/άνθρακα που χρεώνει στους πελάτες της. Πράγµατι, από τους λογαριασµούς αποτελεσµάτων της CdF Energie προκύπτει ότι ο εν λόγω φορέας προβαίνει σε σηµαντικές µειώσεις
στις τιµολογήσεις άνθρακα, µε µέρος των εν λόγω µειώσεων προς όφελος της Sidec. Τα παραρτήµατα των
ισολογισµών και των λογαριασµών αποτελεσµάτων της τελευταίας εταιρείας αναφέρουν, εξάλλου, ρητά ότι
αποτελεί συνήθη πρακτική της Sidec η εκ µέρους της παροχή εγγυήσεων µειωµένης τιµής άνθρακα/υδρογονανθράκων, προς όφελος των πελατών/αγοραστών ατµού, οι οποίες (εγγυήσεις) αποτελούν, στο σύνολό
τους, τριτεγγυήσεις από τη CdF Energie, πλην ορισµένων συµβάσεων όπου η Sidec επωµίζεται, η ίδια, το
κόστος της εφαρµογής της εγγύησης µειωµένης τιµής.
(σε FRF)

Εκπτώσεις/µειώσεις τιµής — επιστροφές
στις οποίες προβαίνει η CdF Energie

1994

1995

1996

1997

54 219 281

58 015 980

25 354 968

18 602 297
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(23)

Οι σηµαντικές αυτές εκπτώσεις που προσφέρονται στη Sidec επιτρέπουν ουσιαστικά στη CdF Energie να
πωλεί τον εθνικό ή εισαγόµενο άνθρακα σε τιµή κατώτερη των διεθνών τιµών βιοµηχανικού άνθρακα του
ιδίου τύπου οι οποίοι διατίθενται στην ανταγωνιστική αγορά (βλέπε αιτιολογική σκέψη 35). Κατά συνέπεια,
οι εν λόγω εκπτώσεις επιτρέπουν στη CdF Energie να πωλεί άνθρακα στη Sidec σε επίπεδα χαµηλότερα του
οικείου κόστους προµήθειας εισαγόµενου άνθρακα.

(24)

Με τη σειρά της, η EPIC CdF επιστρέφει στη CdF Energie το ποσό των εκπτώσεων που προσφέρονται στη
Sidec στο πλαίσιο της εφαρµογής της εγγύησης µειωµένης τιµής. Τα εν λόγω ποσά εµφανίζονται στους
λογαριασµούς αποτελεσµάτων της CdF Energie στο κονδύλιο «Compensation G.D. par CdF» (αντιστάθµιση εγγύησης µειωµένης τιµής από τη CdF). Τα ποσά αυτά εµφανίζονται, ειδικότερα, ως έσοδα εκµετάλλευσης, γεγονός που καταδεικνύει την επαναλαµβανόµενη και συνήθη φύση της πρακτικής. Στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της EPIC CdF, τα ποσά εµφαίνονται ως κατ’ εξαίρεσιν επιβαρύνσεις· τα παραρτήµατα
διευκρινίζουν ότι πρόκειται για «κάλυψη, από τη CdF, εγγυήσεων διαφοράς τιµής που παρέχονται σε
πελάτες του οµίλου στο πλαίσιο συµβάσεων δηµιουργίας πιστής πελατείας γα την προµήθεια άνθρακα (ενώ
η τιµή των ανταγωνιστικών µορφών ενέργειας εµφανίζεται λιγότερο υψηλή) (8)».
(σε FRF)

Αντιστάθµιση της εγγύησης µειωµένης
τιµής από την EPIC CdF

1994

1995

1996

1997

22 466 500

35 016 000

11 000 000

10 011 701

II.3.β) Οι προκαταβολές για εµπορικές επενδύσεις
(25)

Η CdF Energie παρέχει σε ορισµένους πελάτες της δωρεάν υπηρεσίες, όπως η εγκατάσταση συστηµάτων
αποµάκρυνσης της σκόνης ή η διευθέτηση χώρων για την αποθήκευση του άνθρακα. Οι υπηρεσίες αυτές
συνδέονται µε την ανάληψη υποχρέωσης για την αγορά, από τους εν λόγω πελάτες, άνθρακα από τη CdF
Energie και, ως εκ τούτου, συνιστούν πρακτική απόκτησης πιστών πελατών.

(26)

Οι δωρεάν αυτές υπηρεσίες χρηµατοδοτήθηκαν από την EPIC CdF, µέσω προκαταβολών προς τη CdF
Energie, οι οποίες ανέρχονταν, το 1994, σε 33 139 626 FRF (9). Τα έτη που ακολούθησαν, διατηρήθηκαν
οι προκαταβολές προς την CdF Energie.

(27)

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί η δωρεάν διάθεση, σε πελάτες της CdF Energie, εγκαταστάσεων λεβητοστασίων, των λεγόµενων «πρότυπων λεβητοστασίων». Τα πρότυπα αυτά λεβητοστάσια αποτελούν ιδιοκτησία
της CdF Energie και χρηµατοδοτούνται από την EPIC CdF.

II.3.γ) Οι πάγιες προκαταβολές
(28)

Τα µέλη της CdF Energie συνεισφέρουν στην λειτουργία της GIE µε πάγιες προκαταβολές. Στις αρχές του
1994, οι εν λόγω προκαταβολές ανέρχονταν σε 20 446 728 FRF, δηλαδή 53 586 354 FRF που αντιπροσωπεύουν το συνολικό ύψος των προκαταβολών των µελών της CdF Energie, µείον 33 139 626 FRF
που αντιπροσωπεύουν το ύψος των προκαταβολών για εµπορικές επενδύσεις. Οι εν λόγω προκαταβολές
CdF Energie διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών. Οι πάγιες προκαταβολές πραγµατοποιήθηκαν από τα µέλη της CdF Energie ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στην GIE.

(29)

Από το έτος 1994 και µετά, ενεγράφησαν και άλλα ποσά στο λογαριασµό «προκαταβολές των µελών» του
ισολογισµού CdF Energie. Σύµφωνα µε τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για ποσά που συνδέονται µε τη
διατήρηση των θετικών αποτελεσµάτων της CdF Energie. Λόγω της νοµικής δοµής της CdF Energie, τα
αποτελέσµατα ανήκουν στα ιδρυτικά µέλη· ως εκ τούτου, η διατήρηση του µεγαλύτερου µέρους των
αποτελεσµάτων στην επιχείρηση δεν διαπιστώθηκε υπό τη συνήθη µορφή της καταχώρισης στα αποθεµατικά
αλλά µε τη δηµιουργία λογαριασµού «προκαταβολές των µελών».

(8) EPIC CdF, Ισολογισµός και λογαριασµός αποτελεσµάτων 1995, προσαρτήµατα στον λογαριασµό αποτελεσµάτων, σ. 19.
(9) CdF Energie: Ισολογισµός, λογαριασµός αποτελεσµάτων και παράρτηµα, της 31ης ∆εκεµβρίου 1995, σ. 28 και 29.
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II.3.δ) Οι λειτουργικές δαπάνες για τη δραστηριότητα εµπορίας άνθρακα
(30)

Η CdF Energie ασκεί δύο δραστηριότητες που η επιχείρηση θεωρεί χωριστές, ιδίως στην τήρηση λογαριασµών της. Αφενός, η CdF Energie εµπορεύεται στερεά ορυκτά καύσιµα που παράγονται από τον όµιλο
Charbonnages de France, για τα οποία εισπράττει προµήθειες που χρεώνονται στις θυγατρικές του οµίλου
και οι οποίες εγγράφονται ως προµήθειες στον λογαριασµό αποτελεσµάτων (10). Αφετέρου, η CdF Energie
ασκεί δραστηριότητα διακίνησης άνθρακα. Η δραστηριότητα αυτή συνεπάγεται την εγγραφή «αγορών
εµπορευµάτων» και «πωλήσεων εµπορευµάτων» στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της CdF Energie. Συνδέεται κυρίως µε τη διακίνηση εισαγόµενου άνθρακα. Η CdF Energie προσάρµοσε το λογαριασµό αποτελεσµάτων της βάσει των δύο κύριων αυτών δραστηριοτήτων, δηλαδή της δραστηριότητας αποκλειστικού
αντιπροσώπου και της δραστηριότητας διακίνησης (11).

(31)

Η ανάλυση των δαπανών που συνδέονται µε τις δύο αυτές δραστηριότητες (12) αποκαλύπτει ότι η
δραστηριότητα διακίνησης άνθρακα δεν επιβαρύνεται µε την αναλογία λειτουργικών δαπανών που συνεπάγεται σε κάθε άλλη επιχείρηση. Σηµειώνεται η απουσία ορισµένων επιβαρύνσεων που χρεώνονται συνολικά
στη δραστηριότητα αποκλειστικού αντιπροσώπου, ως «λοιπές δαπάνες λειτουργίας», και κυρίως οι ακόλουθες δαπάνες, οι σχετικές µε το έτος 1995:
(σε FRF)
1995

Ηλεκτρισµός, νερό, φυσικό αέριο, προµήθεια µικρού εξοπλισµού, προµήθειες γραφείου

543 535

Ενοικίαση γραφείων και χώρων σταθµεύσεως

3 023 546

Εξωτερικό προσωπικό

3 358 696

Μισθοί και αποζηµιώσεις, κοινωνικές εισφορές

37 549 460

Η εν λόγω µέθοδος καταχώρισης των δαπανών της CdF Energie έχει ως αποτέλεσµα, για το έτος 1995,
σηµαντικές ζηµίες στο πλαίσιο της δραστηριότητας αποκλειστικού αντιπροσώπου και κέρδη στο πλαίσιο
της δραστηριότητας διακίνησης
(σε FRF)

∆ραστηριότητα διακίνησης

∆ραστηριότητα αποκλειστικού αντιπροσώπου

Έσοδα

∆απάνες

Αποτέλεσµα

447 845 758

420 483 327

27 362 431

39 618 956

62 410 011

– 22 791 055

II.4. Σκεπτικό της προειδοποιητικής επιστολής
(32)

Αφού εξέτασε την καταγγελία που της υπεβλήθη, η Επιτροπή, στην προειδοποιητική επιστολή της, της 9ης
Φεβρουαρίου 1999, θεωρεί ότι τα επίµαχα µέτρα που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 17 έως 31
θα µπορούσαν να έχουν χρηµατοδοτηθεί από κρατικές ενισχύσεις της Γαλλίας για τη στήριξη της
παραγωγής άνθρακα. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η EPIC CdF δεν θα ήταν σε θέση να καταβάλλει τις
αντισταθµίσεις των εγγυηµένων µειωµένων τιµών και να χρηµατοδοτεί εµπορικές επενδύσεις µέσω προκαταβολών, εάν δεν υπήρχαν οι ενισχύσεις του γαλλικού κράτους. Τόσο οι λογαριασµοί της EPIC CdF όσο και
οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί του οµίλου Charbonnages de France παρουσιάζουν ζηµίες πολλών δισεκατοµµυρίων FRF ετησίως. Μόνον η δηµόσια στήριξη επιτρέπει την εξισορρόπηση των ισολογισµών.

(10) Το 1995, οι προµήθειες χρεώθηκαν στις HBL, HBCM, Cokes de Drocourt, Agglonord, Agglocentre και CTBR (CdF
Energie: Ισολογισµός, λογαριασµός αποτελεσµάτων και παράρτηµα, της 31ης ∆εκεµβρίου 1995, σ. 43).
(11) Βλέπε εν προκειµένω την αιτιολογική σκέψη 16.
12
( ) CdF Energie: Ισολογισµός, λογαριασµός αποτελεσµάτων και παράρτηµα, της 31ης ∆εκεµβρίου 1995, σ. 37 έως 42.
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(33)

Όσον αφορά τις πάγιες προκαταβολές των µελών της CdF Energie, η Επιτροπή θεωρεί ότι συµβάλλουν
χρηµατοοικονοµικά στη λειτουργία της GIE. Φαίνεται ότι χρηµατοδοτούνται, τουλάχιστον εν µέρει, από τις
κρατικές ενισχύσεις προς την παραγωγή άνθρακα, εφόσον µέλη της CdF Energie, και ειδικότερα τα δύο
ανθρακωρυχεία, εισπράττουν, κάθε χρόνο, µέσω της EPIC CdF, κρατικές επιχορηγήσεις. Κατ’ αυτό τον
τρόπο, οι ενισχύσεις που προορίζονται για την κάλυψη των ζηµιών εκµετάλλευσης των ανθρακωρυχείων
φαίνεται ότι εχρησιµοποιούντο, εν µέρει, για τη χρηµατοδότηση, κάθε έτος, των δαπανών λειτουργίας της
CdF Energie.

(34)

Το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ επιβάλλει κατώτατη τιµή η οποία πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη για τον υπολογισµό των ενισχύσεων των προοριζόµενων για την κάλυψη των ζηµιών που συνδέονται µε την εκµετάλλευση του άνθρακα, δηλαδή την τιµή του άνθρακα στις διεθνείς αγορές. Όπως,
εξάλλου, προκύπτει από τους όρους της εν λόγω απόφασης, οι ενισχύσεις προορίζονται, κατ’ αποκλειστικότητα, στην παραγωγή κοινοτικού άνθρακα. Φαίνεται όµως ότι η Sidec εφοδιάζεται από τη CdF Energie
σε τιµή κατώτερη της τιµής της διεθνούς αγοράς, τόσο για τον κοινοτικό όσο και για τον εισαγόµενο
άνθρακα. Η πρακτική αυτή φαίνεται ότι κατέστη δυνατή µόνον χάρις στις κρατικές ενισχύσεις για την
παραγωγή άνθρακα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή θεωρεί πιθανή την ύπαρξη διπλής παράβασης του
κοινοτικού δικαίου, ειδικότερα δε µέσω της παράκαµψης του µηχανισµού της εγγυηµένης µειωµένης τιµής.
Ο µηχανισµός αυτός εικάζεται ότι όχι µόνον επέτρεψε την πώληση του άνθρακα στη γαλλική αγορά σε
τιµή κατώτερη της τιµής της διεθνούς αγοράς, αλλά και ότι χρησίµευσε επίσης στην επιχορήγηση του
εισαγόµενου άνθρακα.

(35)

Η εικασία της Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία οι τιµές του άνθρακα που πωλήθηκε από την CdF Energie
στην Sidec, το 1994 καθώς και τα επόµενα έτη, ήταν κατώτερες των τιµών του άνθρακα στις διεθνείς
αγορές, στηρίζεται, ιδίως, σε ανάλυση των σχετικών µε το έτος 1993 δεδοµένων:
α) η Επιτροπή στηρίχθηκε ιδίως στην ειδική έκθεση των αρµόδιων ελεγκτών των λογαριασµών για τους
λογαριασµούς της Sidec, σύµφωνα µε την οποία, για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
1993, «η προµήθεια από τη CdF Energie του άνθρακα του αναγκαίου για τη βιοµηχανική παραγωγή
της Sidec, απετέλεσε τη βάση για την έκδοση τιµολογίων ύψους 164 896 299 FRF»·
β) από την κατατεθείσα καταγγελία προκύπτει ότι οι ποσότητες άνθρακα που προµήθευσε η CdF Energie
στη Sidec το 1993 ανέρχονται περίπου σε 700 000 τόνους. Πρέπει να σηµειωθεί εν προκειµένω ότι η
Γαλλία επεσήµανε, στην επιστολή της, της 8ης Απριλίου 1999, ότι οι εν λόγω προµήθειες ανέρχονταν
σε 722 300 τόνους για το έτος 1994, 741 200 τόνους για το έτος 1995 και 720 400 τόνους για το
έτος 1996. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τις προµηθευθείσες ποσότητες που υπελόγισαν οι καταγγέλλοντες για το έτος 1993·
γ) λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρατίθενται στα στοιχεία α) και β), υπολογίζεται ότι η µέση τιµή
χρέωσης της Sidec εκ µέρους της CdF Energie ανερχόταν, το 1993, σε 235,56 FRF περίπου ανά τόνο
άνθρακα (164 896 299 FRF για 700 000 τόνους άνθρακα). Η µέση αυτή τιµή ήταν σαφώς κατώτερη
των τιµών του άνθρακα ατµοπαραγωγής στις διεθνείς αγορές, που ανέρχονταν, κατά µέσο όρο, σε
252,85 FRF για το έτος 1993 (13). Οι καταγγέλλοντες καταλήγουν στο ίδιο συµπέρασµα συγκρίνοντας
τις τιµές του άνθρακα που χρεώνει η CdF Energie στη Sidec µε, ιδίως, τις µέσες τιµές τις δηµοσιευµένες
από την Comité Professionnel du Pétrole καθώς και από την INSEE (Institut national français de
statistiques et d’études économiques — Γαλλικό εθνικό ίδρυµα οικονοµικών στατιστικών και µελετών).

(36)

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι δεν επιτρέπεται οι κρατικές ενισχύσεις να προκαλούν στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού και διακρίσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας. Πλην όµως, εις ό, τι αφορά το έτος 1993, η
Επιτροπή διαπιστώνει ότι η EPIC CdF κατέβαλε στη CdF Energie ποσό ύψους 50 680 000 FRF ως
αντιστάθµιση εγγύησης µειωµένων τιµών (14). Λαµβάνοντας υπόψη τον όγκο των πωλήσεων άνθρακα της
CdF Energie στη Sidec, υπολογίζεται ότι η αντιστάθµιση της CdF Energie στο πλαίσιο των εγγυηµένων
µειωµένων τιµών ανήλθε σε 72,40 FRF περίπου ανά τόνο (50 680 000 FRF για 700 000 τόνους
άνθρακα· βλέπε δεδοµένα αιτιολογικής σκέψης 35). Άρα, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η τιµή που θα
χρέωνε η CdF Energie ελλείψει των εκπτώσεων προς τη Sidec βάσει των εγγυηµένων µειωµένων τιµών, θα
ανερχόταν σε 307,96 FRF ανά τόνο, δηλαδή 235,56 FRF (ποσό όντως χρεωνόµενο στην Sidec, βλέπε
αιτιολογική σκέψη 35), στο οποίο προστίθενται 72,40 FRF (ποσό της έκπτωσης που αντιστοιχεί στην
εγγυηµένη µειωµένη τιµή). Η εν λόγω τιµή των 307,96 FRF είναι σαφώς ανώτερη των µέσων τιµών
252,85 FRF των διεθνών αγορών κατά τη διάρκεια του έτους 1993. Κατά συνέπεια, οι ενισχύσεις που
επέτρεψαν τη χρηµατοδότηση των επίµαχων µέτρων, και ειδικότερα η αντιστάθµιση των εγγυηµένων
µειωµένων τιµών συνιστούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των θυγατρικών του οµίλου Charbonnages de
France έναντι των καταγγελλόντων εισαγωγέων άνθρακα.

(13) Τιµή του άνθρακα ατµοπαραγωγής που εισάγεται από τρίτες χώρες. Ευρωπαϊκός µέσος όρος υπολογιζόµενος βάσει των
τιµών cif, στο επίπεδο «ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας» που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο των αποφάσεων 77/707/ΕΚΑΧ (ΕΕ L 292 της 16.11.1977, σ. 11) και 85/161/ΕΚΑΧ (ΕΕ L 63 της 2.3.1985, σ. 20).
14
( ) CdF Energie: Ισολογισµός, λογαριασµός αποτελεσµάτων και παράρτηµα, της 31ης ∆εκεµβρίου 1993, σ. 3.
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Λόγω της κατάστασης της αγοράς άνθρακα και ενέργειας, σε γαλλικό και παγκόσµιο επίπεδο, η Επιτροπή
θεώρησε ότι συνέτρεχαν σοβαροί λόγοι για να υποτεθεί ότι τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληγε όσον
αφορά τις τιµές της CdF Energie κατά τη διάρκεια του έτους 1993, ήταν ίδια για το 1994 και τα επόµενα
έτη.

III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
(38)

Σύµφωνα µε τις γαλλικές αρχές, οι ενισχύσεις του γαλλικού κράτους για την παραγωγή άνθρακα
διετέθησαν σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Επιτροπής τις σχετικές µε την έγκριση. Σε ό,τι αφορά τα επίµαχα
µέτρα, αυτά φέρονται ως χρηµατοδοτηθέντα στη βάση των προϊόντων των δραστηριοτήτων του οµίλου
Charbonnages de France τα οποία αποδίδουν περιθώρια κέρδους ή µερίσµατα και συµβάλλουν στη
διαµόρφωση του ενοποιηµένου αποτελέσµατος του οµίλου.

(39)

Παράλληλα, οι πράξεις των EPIC CdF, CdF Energie και Sidec «υπήρξαν οικονοµικά ορθολογικές και δεν
φαίνεται να επιδέχονται κριτικής όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις». Σχετικά
µε τη δωρεάν διάθεση διαφόρων στοιχείων εξοπλισµού στους αγοραστές λιθάνθρακα, πρόκειται για
παροχές υπηρεσίας εµπορικού χαρακτήρα, που συνδέονται µε τις κύριες παροχές των εν λόγω φορέων, και
οι οποίες απορρέουν από µια συνήθη εµπορική συµπεριφορά. Ως προς τις µόνιµες προκαταβολές κεφαλαίων από τα µέλη της CdF Energie, επρόκειτο για µια συνήθη διαδικασία για έναν όµιλο οικονοµικού
σκοπού, οντότητα χωρίς κεφάλαιο. Τέλος, οι γαλλικές αρχές εκτιµούν ότι η πρακτική της εγγυηµένης
µειωµένης τιµής δεν είναι η ίδια αµφισβητήσιµη. «Όταν συνάφθηκαν οι συµβάσεις, η υψηλή τιµή του
µαζούτ έδινε στην εγγύηση µειωµένης τιµής συµβολικό χαρακτήρα και δεν αποτελούσε το βασικό στοιχείο
για την επιλογή του παρόχου». «Η συγκεκριµένη υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των αρχών
της δεκαετίας του 1980, που χαρακτηρίστηκαν από υψηλές τιµές πετρελαίου και την προσπάθεια
διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων». Παράλληλα, από το 1988, απέναντι στην αναστροφή της
συγκυρίας των ενεργειακών τιµών, η CdF Energie υποστηρίζεται ότι προσπάθησε να επιτύχει αναδιαπραγµάτευση των συµβάσεων µε σκοπό να τις καταστήσει λιγότερο επαχθείς για τον όµιλο.

(40)

Οι γαλλικές αρχές υπογραµµίζουν τέλος ότι, αντίθετα µε τα όσα ισχυρίζεται η Επιτροπή, οι επιπτώσεις των
επίδικων µέτρων στον ανταγωνισµό ήταν ιδιαίτερα περιορισµένες. Σε επίρρωση του επιχειρήµατος αυτού, η
Γαλλία εκτιµά ότι η αγορά κατανάλωσης για βιοµηχανική χρήση, οικιακή χρήση και στον τριτογενή τοµέα,
µε εξαίρεση τους ίδιους τους καταναλωτές του οµίλου Charbonnages de France και των παραδόσεων στην
επιχείρηση Electricité de France και στον τοµέα της χαλυβουργίας, δεν αποτελεί τη σχετική αγορά. Η
αγορά θα πρέπει να επεκταθεί στον άνθρακα ατµοπαραγωγής και να µην περιοριστεί µόνο στη γαλλική
αγορά στο βαθµό που το εν λόγω προϊόν, χωρίς ειδικά χαρακτηριστικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
ολόκληρο τον κόσµο. Σύµφωνα µε τη Γαλλία, θα πρέπει εξάλλου να διευρυνθεί η υπό εξέταση αγορά και
σε άλλες ενεργειακές πηγές οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς µε τον
άνθρακα ατµοπαραγωγής, και στη συγκεκριµένη περίπτωση στο φυσικό αέριο και το µαζούτ. Τα µερίδια
αγοράς που κατέχει η CdF Energie στη διευρυµένη αγορά θα ήταν εκ των πραγµάτων πολύ περιορισµένα.

IV. ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(41)

Οι βρετανικές αρχές τονίζουν την έλλειψη διαφάνειας στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του οµίλου
Charbonnages de France. Οι σχέσεις, ειδικότερα µεταξύ των EPIC CdF, HBL, HBCM, CdF Energie,
Filianor και Sidec, επιτρέπουν αµοιβαίες επιδοτήσεις µεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων του οµίλου,
είτε µε άµεση χρηµατοδότηση είτε µε την παροχή δωρεάν υπηρεσιών.

(42)

Σύµφωνα µε το Ηνωµένο Βασίλειο, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προειδοποίηση της Επιτροπής της
9ης Φεβρουαρίου 1999 τείνουν να επιβεβαιώσουν την εκτροπή ενός µέρους των ενισχύσεων, οι οποίες
καταρχήν προορίζονται για την στήριξη της παραγωγής λιθάνθρακα, σε σκοπούς που δεν συµβιβάζονται µε
την απόφαση αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ και µε τις αποφάσεις έγκρισης των ενισχύσεων που έχει εκδώσει η
Επιτροπή.

V. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

V.1. Εκτίµηση της φύσης των κρατικών ενισχύσεων για τα επίδικα µέτρα
(43)

Στην προειδοποιητική της επιστολή της 9ης Φεβρουαρίου 1999, η Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλία να της
υποβάλει «έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία του εµπορικού και χρηµατοδοτικού µηχανισµού» που έθεσε σε
εφαρµογή Charbonnages de France. Η έκθεση αυτή έπρεπε να περιλαµβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:
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α) την προέλευση των προκαταβολών των µελών της CdF Energie·
β) την προέλευση των κεφαλαίων που επέτρεψαν στην EPIC CdF να καταβάλλει στην CdF Energie την
αντιστάθµιση της εγγύησης µειωµένης τιµής από το 1994.
(44)

Οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι η προέλευση των προκαταβολών των µελών δεν βρίσκεται στις κρατικές
ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, οι οποίες «χρησιµοποιήθηκαν για ειδικούς σκοπούς», αλλά στα κερδοφόρα
αποτελέσµατα των θυγατρικών του οµίλου Charbonnages de France. Η απάντηση των γαλλικών αρχών
είναι παρόµοια µε εκείνη που αφορά την κάλυψη από την EPIC CdF της αντιστάθµισης της εγγύησης
µειωµένης τιµής: «Οι πράξεις σχετικά µε τις συµβάσεις αυτές που καταλογίστηκαν στην EPIC CdF
εµφανίζονται στα έκτακτα αποτελέσµατα και η χρηµατοδότησή τους εξασφαλίστηκε από τα κέρδη των
θυγατρικών της EPIC».

(45)

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Γαλλία δεν προσφέρει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει το επιχείρηµα
σύµφωνα µε το οποίο, αφενός, οι ενισχύσεις που επετράπησαν από την Επιτροπή για τη στήριξη της
παραγωγής λιθάνθρακα είχαν «χρησιµοποιηθεί ειδικά» προς το σκοπό αυτό και, αφετέρου, τα κεφάλαια που
χρηµατοδότησαν τα επίµαχα µέτρα προήλθαν από τα κερδοφόρα αποτελέσµατα των θυγατρικών της
Charbonnages de France. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που επετράπησαν από την Επιτροπή στον τοµέα του
άνθρακα, η Γαλλία επιµένει να υπενθυµίζει την κατανοµή τους σύµφωνα µε τις κατηγορίες ενισχύσεων που
προβλέπονται στην απόφαση αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ. Η κατανοµή αυτή, που περιλαµβάνεται στις ετήσιες
κοινοποιήσεις των ενισχύσεων στη βιοµηχανία άνθρακα από το γαλλικό κράτος, καθώς και στις αποφάσεις
έγκρισης της Επιτροπής, δεν παρέχει ωστόσο καµία ένδειξη ως προς την πραγµατική χρήση των ενισχύσεων
εκ µέρους του δικαιούχου.

(46)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, οι γαλλικές αρχές υπενθυµίζουν ότι οι
ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα χρησιµοποιήθηκαν, εν µέρει, «στην κάλυψη της διαφοράς µεταξύ
του κόστους παραγωγής και της τιµής πώλησης των ποσοτήτων άνθρακα που εξορύχθηκαν». Ο µηχανισµός
εγγύησης της µειωµένης τιµής αποτελεί ένα από τα στοιχεία που διαµορφώνουν το µέγεθος της διαφοράς
αυτής, στο βαθµό κατά τον οποίο, µε τη χορήγηση εκπτώσεων και επιστροφών, συµβάλλει στη µείωση της
τιµής πώλησης του άνθρακα που εξορύσσεται από τη Charbonnages de France. Πλην όµως, δεν υπάρχει
κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ένα µέρος της διαφοράς αυτής έχει καλυφθεί από τις ενισχύσεις
που κατέβαλλε το γαλλικό κράτος, και ότι ένα άλλο µέρος της διαφοράς αυτής — που αντιστοιχεί στη
µείωση της τιµής του άνθρακα λόγω της λειτουργίας του µηχανισµού εγγύησης της µειωµένης τιµής —
είχε καλυφθεί από τα κερδοφόρα αποτελέσµατα ορισµένων θυγατρικών του οµίλου Charbonnages de
France. Φαίνεται, αντίθετα, εντελώς λογικό να θεωρηθεί ότι το σύνολο των ζηµιών που συνδέονται µε την
εκµετάλλευση του άνθρακα στη Γαλλία, συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών από τη µείωση της τιµής
πώλησης του λιθάνθρακα λόγω του µηχανισµού της εγγυηµένης µειωµένης τιµής, καλύφθηκε από κρατικές
ενισχύσεις.

(47)

Όσον αφορά τις πάγιες προκαταβολές των µελών της CdF Energie, υπενθυµίζεται ότι καταβλήθηκαν από
τα µέλη του οµίλου οικονοµικού σκοπού κατ’ αναλογία µε το επίπεδο συµµετοχής καθενός από αυτά. Με
άλλα λόγια, τα δύο ανθρακωρυχεία — HBL και HBCM — συνεισφέρουν από µόνα τους το 71,14 % του
ποσού των προκαταβολών αυτών. ∆εν γίνεται κατανοητό πως οι δύο αυτές οντότητες που είναι επιφορτισµένες µε την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων άνθρακα στη Γαλλία, εκµετάλλευση η οποία προκαλεί ζηµίες
πολλών δισεκατοµµυρίων FRF ετησίως, θα µπορούσαν να έχουν χρηµατοδοτήσει τις προκαταβολές προς τη
CdF Energie παρά µόνο µέσω των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν ακριβώς για τη στήριξη της
παραγωγής λιθάνθρακα.

(48)

Η Γαλλία προβάλλει το επιχείρηµα ότι η Charbonnages de France είναι ένας βιοµηχανικός όµιλος, οι
ενοποιηµένες καταστάσεις του οποίου περιλαµβάνουν, εκτός από την εξόρυξη, και άλλες δραστηριότητες οι
οποίες παράγουν κέρδη ή µερίσµατα. Υποστηρίζεται ότι η αντιστάθµιση της εγγύησης µειωµένης τιµής είχε
χρηµατοδοτηθεί από τα κέρδη των δραστηριοτήτων αυτών, που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του ενοποιηµένου αποτελέσµατος του οµίλου Charbonnages de France µε ποσό υψηλότερο των 500 εκατοµµυρίων
FRF ετησίως.

(49)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, εφόσον η ενοποίηση χρησιµοποιείται για να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα ενός
οµίλου επιχειρήσεων ως εάν αυτές αποτελούσαν µία και µόνο οντότητα, το αποτέλεσµα των κερδοφόρων
δραστηριοτήτων θα έπρεπε αρχικά να αντισταθµίσει τα αρνητικά αποτελέσµατα των ζηµιογόνων δραστηριοτήτων του οµίλου. Κατά συνέπεια, εάν ληφθεί υπόψη το επιχείρηµα της Γαλλίας, η ανάλυση των
αναγκών σε κρατικές ενισχύσεις µε προορισµό την κάλυψη των ζηµιών από την εκµετάλλευση του
λιθάνθρακα θα έπρεπε να λάβει υπόψη το ενοποιηµένο αποτέλεσµα, δηλαδή µετά το συµψηφισµό του
συνόλου των ενοποιηµένων εσόδων του οµίλου µε το σύνολο των εξόδων του ιδίου οµίλου. Κατά συνέπεια,
η θέση της Γαλλίας στο θέµα αυτό χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνοχής. Πράγµατι, σύµφωνα µε τη
Γαλλία, η ενοποίηση των αποτελεσµάτων — και ο συνακόλουθος συµψηφισµός του ελλείµµατος ορισµένων
θυγατρικών µε το κέρδος άλλων θυγατρικών — θα έπρεπε να εφαρµοστεί, όσον αφορά τις ζηµίες που
συνδέονται µε την παραγωγή λιθάνθρακα, µόνο στις ζηµίες που απορρέουν από την αντιστάθµιση της
εγγύησης µειωµένης τιµής εκ µέρους της ΕPIC CdF.
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(50)

Επιπλέον, σύµφωνα µε την προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής, φαίνεται σαφώς από τις καταστάσεις
του οµίλου Charbonnages de France ότι η EPIC CdF δεν θα ήταν σε θέση να καταβάλλει τις αντισταθµίσεις για την εγγύηση µειωµένης τιµής και να χρηµατοδοτήσει εµπορικές επενδύσεις µέσω προκαταβολών
εάν δεν είχαν καταβληθεί ενισχύσεις από το γαλλικό κράτος. Πράγµατι, τόσο οι λογαριασµοί της EPIC CdF
όσο και οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί του οµίλου Charbonnages de France εµφανίζουν ζηµίες πολλών
δισεκατοµµυρίων FRF ετησίως. Από τις καταστάσεις της χρήσης 1995 φαίνεται καθαρά ότι η επίσηµη
ισοσκέλιση των ισολογισµών κατέστη δυνατή µόνο µε την παρέµβαση του δηµόσιου. Πράγµατι, για το
1995, ο όµιλος Charbonnages de France είχε πραγµατοποιήσει ενοποιηµένο κύκλο εργασιών 8 270
δισεκατοµµυρίων FRF. Το καθαρό συνολικό ενοποιηµένο αποτέλεσµα για το σύνολο του οµίλου ανήλθε σε
ζηµία 4 167 δισεκατοµµυρίων FRF, δηλαδή περισσότερο από το ήµισυ του κύκλου εργασιών. Σύµφωνα µε
την Charbonnages de France, η σταδιακή µείωση της κρατικής συνδροµής «δεν επέτρεψε στον όµιλο, ο
οποίος είχε σταθεροποιήσει τα δύο τελευταία χρόνια το χρηµατοδοτικό του χρέος, να διατηρήσει την
πορεία αυτή. Το χρεωστικό βάρος αυξήθηκε σηµαντικά κατά το 1995, για να υπερβεί τα 29 δισεκατοµµύρια FRF, δηµιουργώντας επιπλέον χρηµατοοικονοµικό κόστος που ήρθε να επιδεινώσει το συνολικό
αποτέλεσµα». Η Επιτροπή θεωρεί συνεπώς ότι η συνέχιση των δραστηριοτήτων της Charbonnages de
France και η επιβίωση του οµίλου εξαρτώνται από την καταβολή ενισχύσεων στη βιοµηχανία άνθρακα εκ
µέρους του γαλλικού κράτους· η χρηµατοδότηση των ανωτέρω µηχανισµών δεν µπορεί, συνεπώς, να
προέρχεται από άλλη πηγή πλην των εν λόγω ενισχύσεων.

(51)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή εκτιµά ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν από την EPIC CdF στην CdF
Energie στο πλαίσιο της αντιστάθµισης των εγγυήσεων µειωµένης τιµής, ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στη
συνέχεια από τη CdF Energie στη Sidec, ανερχόµενα σε 78 494 201 FRF, προέρχονται από τις κρατικές
ενισχύσεις που κατέβαλλε η Γαλλία κάθε χρόνο για τη στήριξη των ζηµιών από την εκµετάλλευση του
άνθρακα.

(52)

Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι τα ποσά των εµπορικών επενδύσεων που χρηµατοδοτήθηκαν από προκαταβολές εκ µέρους της EPIC CdF στην CdF Energie, ύψους 33 139 626 FRF, προέρχονται από τις ενισχύσεις
που κατέβαλλε το γαλλικό κράτος κάθε χρόνο για τη στήριξη των ζηµιών από την εκµετάλλευση του
άνθρακα. ∆εδοµένου του πάγιου χαρακτήρα των προκαταβολών αυτών προς τη CdF Energie, το ποσό των
33 139 626 FRF πρέπει να θεωρηθεί, στο σύνολό του, ότι προέρχεται από τις ενισχύσεις που χορηγούσε
κάθε χρόνο το γαλλικό κράτος.

(53)

Τέλος, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πάγιες προκαταβολές προς τη CdF Energie, αφενός, από την EPIC CdF
και, αφετέρου, από τα δύο ανθρακωρυχεία, HBL και HBCM, προέρχονται επίσης από τις ενισχύσεις που
κατέβαλλε το γαλλικό κράτος για τη στήριξη των ζηµιών από την εκµετάλλευση του άνθρακα. Τα µέλη της
CdF Energie συνεισφέρουν στη λειτουργία του οµίλου οικονοµικού σκοπού αναλόγως του ύψους της
συµµετοχής τους. Προκύπτει ότι οι προκαταβολές που καταβλήθηκαν από τις EPIC CdF, HBL και HBCM
αντιπροσωπεύουν το 93,8 % του συνόλου των προκαταβολών που κατέβαλαν τα µέλη της CdF Energie,
δηλαδή συνολικά 19 179 031 FRF. ∆εδοµένου του µόνιµου χαρακτήρα των προκαταβολών προς την CdF
Energie, το ποσό των 19 179 031 FRF πρέπει να θεωρηθεί, στο σύνολό του, ότι προέρχεται από τις
ενισχύσεις που κατέβαλλε ετησίως η Γαλλία.

V.2. Εκτίµηση του συµβιβάσιµου χαρακτήρα των κρατικών ενισχύσεων

V.2.α) Οι ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα στη Γαλλία
(54)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή, στις 9
∆εκεµβρίου 1994, σχέδιο συρρίκνωσης της δραστηριότητας που ανταποκρίνεται στις επιλογές οι οποίες
προέκυψαν στο πλαίσιο ενός εθνικού συµφώνου για τον άνθρακα, το οποίο συνήψαν η επιχείρηση
Charbonnages de France και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το σχέδιο αυτό συρρίκνωσης της δραστηριότητας προβλέπει τη σταδιακή παύση εξόρυξης άνθρακα µέχρι το 2005. Η σοβαρότητα των κοινωνικών
και περιφερειακών προβληµάτων δεν επέτρεψε στις γαλλικές αρχές να τηρήσουν το χρονοδιάγραµµα του
2002 που προβλεπόταν στην απόφαση αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ ως ηµεροµηνία λήξης για το πρόγραµµα
κλεισίµατος των εγκαταστάσεων. Η διασπορά των δραστηριοτήτων κλεισίµατος σε µια περίοδο δέκα ετών
θα έπρεπε να επιτρέψει την άµβλυνση των κοινωνικών και περιφερειακών προβληµάτων που είναι ιδιαίτερα
αισθητά σε περιοχές οι οποίες πλήττονται εδώ και πολλά χρόνια από την υποχώρηση των δραστηριοτήτων
στον τοµέα του άνθρακα. Στην απόφασή της 95/465/ΕΚΑΧ, η Επιτροπή θεώρησε ότι το σχέδιο ήταν
σύµφωνο µε τους όρους και τα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ.
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(55)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή το
ύψος των ενισχύσεων που επρόκειτο να χορηγήσει ετησίως στη βιοµηχανία άνθρακα. Η Επιτροπή ενέκρινε (15), για τα έτη 1994 έως 1997, τη χορήγηση ενισχύσεων για τη µείωση της δραστηριότητας
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, καθώς και τη χορήγηση ενισχύσεων για την
κάλυψη έκτακτων επιβαρύνσεων σύµφωνα µε το άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης. Επιπλέον, η Επιτροπή
επέτρεψε, για τα έτη 1994 έως 1996, τη χορήγηση ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη σύµφωνα µε το
άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ. Στην εξέτασή της, η Επιτροπή αξιολόγησε το συµβιβάσιµο
χαρακτήρα των µέτρων µε το σχέδιο µείωσης της δραστηριότητας, όπως κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις
9 ∆εκεµβρίου 1994.

(56)

Χρειάζεται συνεπώς να εξεταστεί εάν οι ενισχύσεις που χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρµογής του
µηχανισµού εγγύησης µειωµένης τιµής, των εµπορικών επενδύσεων, καθώς και των πάγιων προκαταβολών
προς τη CdF Energie, πληρούν τους όρους και τα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση αριθ.
3632/93/ΕΚΑΧ, και ειδικότερα τους όρους των αποφάσεων 95/465/ΕΚΑΧ, 95/519/ΕΚΑΧ, 96/458/ΕΚΑΧ
και 2001/85/ΕΚΑΧ. Εφόσον τα κριτήρια και οι όροι δεν πληρούνται, η Επιτροπή θα πρέπει να οδηγηθεί
στο συµπέρασµα ότι οι ενισχύσεις αυτές, στο σύνολό τους ή µέρος αυτών, χρησιµοποιήθηκαν από τη
Charbonnages de France για σκοπούς αντίθετους µε τις ισχύουσες στον τοµέα αυτό διατάξεις.

(57)

Οι εγγυήσεις που χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επίµαχων µηχανισµών φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται σε κάθε περίπτωση στις προϋποθέσεις που διέπουν τη χορήγηση ενισχύσεων για την κάλυψη έκτακτων
επιβαρύνσεων. Πράγµατι, δεν εµπίπτουν σε καµία από τις κατηγορίες κόστους που αναφέρονται στο
παράρτηµα της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, ούτε ειδικότερα στις επιβαρύνσεις που αναφέρονται ρητά
στις αποφάσεις της Επιτροπής µε τις οποίες επιτρέπεται η ετήσια χορήγηση από το γαλλικό κράτος
ενισχύσεων στη βιοµηχανία άνθρακα. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 της απόφασης αριθ.
3632/93/ΕΚΑΧ περιορίζονται αυστηρά στην κάλυψη κόστους το οποίο δεν έχει σχέση µε την τρέχουσα
παραγωγή (έξοδα παρελθουσών χρήσεων). Είναι επίσης προφανές ότι οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο
πλαίσιο των µηχανισµών αυτών δεν ανταποκρίνονται στους στόχους και τα κριτήρια του άρθρου 6 της εν
λόγω απόφασης για την παροχή ενισχύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη.

(58)

Αποµένει συνεπώς να εξεταστεί εάν οι ενισχύσεις που χρησιµοποιήθηκαν από τη Charbonnages de France
στο πλαίσιο της εφαρµογής του µηχανισµού της εγγύησης µειωµένης τιµής, των εµπορικών επενδύσεων,
καθώς και των πάγιων προκαταβολών µπορεί να θεωρηθεί ότι συµβιβάζονται µε το άρθρο 4 της απόφασης
αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, και έχουν χρησιµοποιηθεί από την Charbonnages de France σύµφωνα µε τη
διάταξη αυτή.
V.2.β) Οι τιµές του άνθρακα στην παγκόσµια αγορά

(59)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, που παραπέµπει στις
διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης, οι ενισχύσεις για τη συρρίκνωση της
δραστηριότητας προορίζονται να καλύψουν τη διαφορά µεταξύ του κόστους παραγωγής και της τιµής
πώλησης του λιθάνθρακα ως αποτέλεσµα της συναίνεσης των συµβαλλόµενων µερών και λαµβανοµένων
υπόψη των συνθηκών που ισχύουν στην παγκόσµια αγορά. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης
αυτής καθορίζει, συνεπώς, το ανώτατο ποσό των επιτρεπόµενων ενισχύσεων. Πλην όµως, όπως αναφέρθηκε
στην αιτιολογική σκέψη 23, οι σηµαντικές εκπτώσεις που χορηγήθηκαν στη Sidec οδήγησαν τη CdF
Energie να πωλεί τον άνθρακα σε τιµή χαµηλότερη από εκείνες οι οποίες ισχύουν στις διεθνείς αγορές. Οι
εκπτώσεις αυτές χρηµατοδοτήθηκαν άρα από ενισχύσεις, ορισµένες από τις οποίες υπερέβαιναν το ανώτατο
επιτρεπόµενο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ.

(60)

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η Γαλλία δεν προέβαλε κανένα επιχείρηµα για να αντικρούσει τα πραγµατικά
στοιχεία που οδήγησαν την Επιτροπή να θεωρήσει, στην προειδοποιητική της επιστολή, ότι η CdF Energie
προµήθευσε στη Sidec κατά τη διάρκεια των ετών 1994 έως 1997 λιθάνθρακα, κοινοτικής προέλευσης ή
εισαγόµενο, σε τιµή χαµηλότερη από την τιµή στην παγκόσµια αγορά. Οι γαλλικές αρχές φαίνεται,
αντίθετα, στην επιστολή τους της 8ης Απριλίου 1999, να αναγνωρίζουν την υπόθεση στην οποία κατέληξε
η Επιτροπή στην προειδοποιητική της επιστολή. Αναφερόµενη στις «επιπτώσεις ενός άκαιρου πλέον
µηχανισµού», η Γαλλία αναφέρει κυρίως ότι «Από το 1988, απέναντι στην αναστροφή της συγκυρίας των
ενεργειακών τιµών, η γενική διεύθυνση της Charbonnages de France ζήτησε από τη CdF Energie να
προσπαθήσει να επιτύχει επαναδιαπραγµάτευση των συµβάσεων ούτως ώστε να καταστούν λιγότερο
επαχθείς για τον όµιλο. Ως αποτέλεσµα του αιτήµατος της CdF Energie, η Sidec πρότεινε στους πελάτες
της την επανεξέταση των όρων των συµβάσεων. Αρκετοί πελάτες αρνήθηκαν, ενώ ορισµένοι δέχθηκαν να
αρχίσουν συζητήσεις».

(61)

Η Επιτροπή εφιστά σχετικά την προσοχή στην προειδοποιητική της επιστολή όπου αναφέρεται: Κατά
συνέπεια και έχοντας λάβει γνώση του περιεχοµένου του φακέλου, η Επιτροπή θεωρεί ότι για τα οικονοµικά
έτη 1994, 1995 και 1996, ο όµιλος οικονοµικού σκοπού όντως προµήθευσε λιθάνθρακα (κοινοτικό και
εισαγόµενο) στην κοινοτική αγορά σε τιµή κατώτερη από εκείνη στην παγκόσµια αγορά και αυτό χάρη

(15) Βλέπε αιτιολογική σκέψη 6.
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στις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από τη CdF µε τους όρους που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Εάν οι
γαλλικές αρχές δεν αντικρούσουν τους ισχυρισµούς των καταγγελόντων µε τρόπο που να επιτρέπει στην
Επιτροπή να συµπεράνει περί του αβάσιµου της καταγγελίας, η Επιτροπή θα καταλήξει ότι πρόκειται για
εκτροπή κρατικών ενισχύσεων οι οποίες είχαν αρχικά επιτραπεί από αυτήν για την κάλυψη κόστους
παραγωγής κοινοτικού λιθάνθρακα (άρθρο 4: «Ενισχύσεις για τη συρρίκνωση της δραστηριότητας»).
Προκύπτει εξάλλου, από την ανάγνωση της προειδοποιητικής επιστολής, ότι τα επιχειρήµατα που οδήγησαν
την Επιτροπή να θεωρήσει ότι οι τιµές που χρέωνε η Sidec ήταν κατώτερες από τις τιµές του άνθρακα στις
διεθνείς αγορές παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν µε ιδιαίτερα λεπτοµερή τρόπο στην επιστολή αυτή.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Γαλλία δεν παρείχε καµία πληροφορία σχετικά µε τις τιµολογηθείσες τιµές, το
1994 και κατά τα επόµενα έτη, για τον άνθρακα που παραδόθηκε από τη CdF Energie στην Sidec.
Αντίθετα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 60, η Γαλλία παραδέχεται σιωπηρά στην επιστολή της,
της 8ης Απριλίου 1999, ότι η CdF Energie πράγµατι πώλησε λιθάνθρακα στη Sidec σε τιµές χαµηλότερες
από εκείνες οι οποίες ίσχυαν στις διεθνείς αγορές. Η Γαλλία προσπαθεί µάλλον να αιτιολογήσει την
πρακτική αυτή, αναφέροντας κυρίως ότι δεν θα δηµιουργούσε στρέβλωση του ανταγωνισµού, επιζήµια για
τα συµφέροντα των καταγγελόντων.
(62)

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες της δεν ήταν σε θέση να προβούν οι ίδιες, όπως για το έτος
1993, στον υπολογισµό της µέσης ετήσιας τιµής των πωλήσεων άνθρακα από τη CdF Energie στη Sidec
για το έτος 1994 και για τα επόµενα έτη. Πράγµατι, καµία ειδική ελεγκτική έκθεση δεν υποβλήθηκε στον
γραµµατέα του εµποροδικείου των Παρισίων για τα έτη αυτά σχετικά µε τις δραστηριότητες της Sidec.
Κατά συνέπεια, λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης της αγοράς άνθρακα και ενέργειας, σε γαλλικό και
παγκόσµιο επίπεδο, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η Επιτροπή σχετικά µε τις
τιµές που εφήρµοσε η CdF Energie κατά τη διάρκεια του 1993 ισχύουν επίσης και για τα έτη 1994 έως
1997 (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 35 έως 37). Παρατηρείται σχετικά ότι οι διάφορες εµπορικές και
χρηµατοδοτικές πρακτικές το 1994 και κατά τη διάρκεια των εποµένων ετών, όπως προκύπτουν από τα
οικονοµικά έγγραφα και τις εκθέσεις δραστηριότητας του οµίλου Charbonnages de France, είναι παρόµοιες µε εκείνες των προηγούµενων ετών. Συνάγεται συνεπώς ότι η CdF Energie πώλησε στη Sidec, το
1994 και τα επόµενα έτη, λιθάνθρακα σε τιµή χαµηλότερη από τις διεθνείς τιµές πώλησης βιοµηχανικού
άνθρακα του ιδίου τύπου στην ανταγωνιστική αγορά.

(63)

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όχι µόνον οι ενισχύσεις που χρησιµοποιήθηκαν από τη CdF Energie
για την κάλυψη των εκπτώσεων που συνδέονται µε την εγγύηση µειωµένης τιµής, αλλά και οι ενισχύσεις
που χρησιµοποιήθηκαν για εµπορικές επενδύσεις, καθώς και εκείνες που χρησιµοποιήθηκαν για τις πάγιες
προκαταβολές της CdF Energie, οδήγησαν τον όµιλο Charbonnages de France να εφαρµόζει τιµές
πώλησης του άνθρακα χαµηλότερες από εκείνες οι οποίες ίσχυαν για άνθρακα παρόµοιας ποιότητας σε
τρίτες χώρες. Στην ουσία, το σύνολο των µηχανισµών αυτών που τέθηκαν σε εφαρµογή από κοινού, και
χρηµατοδοτήθηκαν µέσω των κρατικών ενισχύσεων, επέτρεψε στη CdF Energie να εφαρµόζει τιµές χαµηλότερες από τις τιµές αναφοράς του άνθρακα στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, το άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτη
περίπτωση της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ προβλέπει ότι το ποσό της ενίσχυσης δεν µπορεί να
οδηγήσει σε τιµές για τον κοινοτικό άνθρακα χαµηλότερες από εκείνες που ισχύουν για άνθρακα αντίστοιχης ποιότητας τρίτων χωρών. Πρέπει, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι οι ενισχύσεις που χρησιµοποιήθηκαν
στο σύνολο των επίµαχων µηχανισµών καταβλήθηκαν κατά παράβαση της διάταξης αυτής.
V.2.γ) Οι ενισχύσεις στον εισαγόµενο άνθρακα

(64)

Οι περισσότερες από τις ποσότητες άνθρακα που προµηθευόταν η Sidec προέρχονται από εισαγωγές από
τρίτες χώρες τις οποίες πραγµατοποιούσε η CdF Energie. Πράγµατι, µετά την υπογραφή του εθνικού
συµφώνου για τον άνθρακα το 1994, που προβλέπει την σταδιακή παύση της εξόρυξης άνθρακα µέχρι το
2005, η εθνική παραγωγή µειώθηκε µε σταθερό ρυθµό. Η προµήθεια άνθρακα από τη CdF Energie προς τη
Sidec κατέστη δυνατή µόνο µε την αυξανόµενη συµπλήρωση του εθνικού άνθρακα µε άνθρακα εισαγωγής.
Σύµφωνα µε την επιστολή της Γαλλίας της 8ης Απριλίου 1999, οι όγκοι των πωλήσεων κοινοτικού και
εισαγόµενου άνθρακα από την CdF Energie στη Sidec έχουν ως εξής:
(σε χιλιάδες τόνους)
1994

1995

1996

1997

Άνθρακας εθνικής προέλευσης

216,0

226,5

228,5

144,1

Εισαγόµενος άνθρακας

506,3

514,7

491,9

428,5

722,3

741,2

720,4

572,6
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(65)

Οι αντισταθµίσεις από την EPIC CdF στο πλαίσιο της εγγύησης µειωµένης τιµής καταβλήθηκαν συνεπώς
αδιακρίτως προς τη CdF Energie, για τις πωλήσεις στη Sidec άνθρακα εθνικής προέλευσης καθώς και για
τις πωλήσεις εισαγόµενου άνθρακα. Οµοίως, οι ενισχύσεις που χρησιµοποιήθηκαν στις εµπορικές επενδύσεις, καθώς και εκείνες που χρησιµοποιήθηκαν στις πάγιες προκαταβολές προς τη CdF Energie, επέτρεψαν
τη στήριξη αδιακρίτως των δύο δραστηριοτήτων της επιχείρησης, δηλαδή, αφενός, της δραστηριότητας του
αντιπροσώπου για τη διάθεση των καυσίµων παραγόµενων εντός του οµίλου Charbonnages de France και,
αφετέρου, της δραστηριότητας διακίνησης του άνθρακα που σχετίζεται κυρίως µε την πώληση εισαγόµενου
άνθρακα.

(66)

Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα προσαρτήµατα του λογαριασµού αποτελεσµάτων της CdF Energie, η
δραστηριότητα διακίνησης απέφερε κέρδος ενώ η δραστηριότητα της διάθεσης κατέληγε σε σηµαντική
ζηµία (βλέπε τις αιτιολογικές σκέψεις 30 και 31), δεν θα µπορούσε σε καµία περίπτωση να αποτελέσει
ένδειξη ότι οι ενισχύσεις χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά για την τελευταία αυτή ζηµιογόνο δραστηριότητα, και κατά συνέπεια για τον άνθρακα εθνικής προέλευσης. Πράγµατι, από τα προσαρτήµατα του
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως προκύπτει ότι η δραστηριότητα διακίνησης δεν επιβαρύνεται µε το
τµήµα των εξόδων λειτουργίας που συνεπάγεται για κάθε άλλη επιχείρηση, µε αποτέλεσµα αύξηση των
εσόδων της δραστηριότητας αυτής που δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα. Εξάλλου, σηµειώνεται ότι
η αντιστάθµιση της εγγύησης µειωµένης τιµής περιλαµβάνεται ακριβώς, στο προσάρτηµα του λογαριασµού
αποτελεσµάτων, σε µια κατηγορία σχετικά µε τη δραστηριότητα διακίνησης.

(67)

Ωστόσο, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι οι ενισχύσεις οι οποίες µπορούν να χορηγηθούν από τα κράτη
µέλη σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ προορίζονται αποκλειστικά για τον άνθρακα
κοινοτικής προέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί η δεύτερη αιτιολογική σκέψη της εν λόγω
απόφασης η οποία αναφέρει ότι στον ανταγωνισµό του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προστέθηκε η
αυξανόµενη πίεση του εισαγόµενου άνθρακα από τρίτες χώρες. Η φράση αυτή αποκλείει κάθε περίπτωση
επιδότησης του άνθρακα που παράγεται σε τρίτη χώρα. Θα ήταν εξάλλου αντίθετο µε το ratio legis της
απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ να µην υπάρξει αντίρρηση σε ενίσχυση που προέρχεται από πόρους του
δηµοσίου και η οποία θα ευνοούσε τον εισαγόµενο άνθρακα, τη στιγµή που αυτός βρίσκεται σε καλύτερη
ανταγωνιστική θέση σε σχέση µε τον κοινοτικό άνθρακα.

(68)

Προκύπτει εξάλλου σαφώς από το σχέδιο συρρίκνωσης της δραστηριότητας που κοινοποιήθηκε στην
Επιτροπή από τη Γαλλία το 1994, καθώς και από τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες κοινοποιήθηκαν ετησίως
στην Επιτροπή από την ηµεροµηνία αυτή, ότι οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από το γαλλικό κράτος στη
βιοµηχανία άνθρακα προορίζονταν αποκλειστικά για την εθνική παραγωγή. Οι ενισχύσεις που χρησιµοποιήθηκαν από τον όµιλο Charbonnages de France στη δραστηριότητα διακίνησης δεν χρησιµοποιήθηκαν
συνεπώς σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, ανεξάρτητα από την τιµή του
εισαγόµενου άνθρακα η οποία τιµολογήθηκε στη Sidec.

(69)

Εξάλλου, οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ
πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης, να συµβάλλουν
στην επίλυση κοινωνικών και περιφερειακών προβληµάτων που συνδέονται µε τη συνολική ή µερική µείωση
των µονάδων παραγωγής. Πλην όµως, οι ενισχύσεις οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στην αντιστάθµιση της
εγγύησης µειωµένης τιµής, καθώς και οι ενισχύσεις που χρησιµοποιήθηκαν στις εµπορικές επενδύσεις και
στις πάγιες προκαταβολές, εντάσσονται αντίθετα σε µια προοπτική ανάπτυξης των εµπορικών δραστηριοτήτων της CdF Energie. ∆εδοµένου ότι η εκµετάλλευση άνθρακα στη Γαλλία µειώνεται σταδιακά από το
1994, οι εν λόγω ενισχύσεις συνέβαλαν ειδικότερα στην ανάπτυξη της δραστηριότητας διακίνησης
εισαγόµενου άνθρακα από τη CdF Energie. Η Επιτροπή διαπιστώνει, κατά συνέπεια, ότι ένα µέρος των
ενισχύσεων που καταβλήθηκαν από το γαλλικό κράτος στη Charbonnages de France δεν χρησιµοποιήθηκε
σύµφωνα µε τους στόχους για τους οποίους είχε επιτρέψει τις ενισχύσεις αυτές η Επιτροπή.
V.2.δ) Στρεβλώσεις του ανταγωνισµού

(70)

Σύµφωνα µε την τέταρτη αιτιολογική σκέψη του σηµείου Ι της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, οι
ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα δεν πρέπει να διαταράσσουν τη λειτουργία της κοινής αγοράς.
Στην τέταρτη και πέµπτη αιτιολογική σκέψη του σηµείου III της εν λόγω απόφασης διευκρινίζεται εξάλλου
ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει την εδραίωση, τη διατήρηση και την τήρηση των κανονικών όρων
ανταγωνισµού. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινότητα µεριµνά ώστε οι ενισχύσεις να µην δηµιουργούν διακρίσεις
µεταξύ των παραγωγών άνθρακα, µεταξύ των αγοραστών ή µεταξύ των χρηστών της Κοινότητας.

(71)

Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι η ίδια η φύση του µηχανισµού εγγύησης της µειωµένης τιµής, η εφαρµογή
του οποίου φαίνεται να χρηµατοδοτήθηκε από κρατικές ενισχύσεις, ήταν δυνατό να δηµιουργήσει στρεβλώσεις του ανταγωνισµού αντίθετες µε την κοινή αγορά. Πράγµατι, ο µηχανισµός αυτός δηµιουργούσε
προϋποθέσεις για τη CdF Energie και την οδήγησε, τελικά, να εφαρµόζει τιµές για τον άνθρακα χαµηλότερες από εκείνες που ίσχυαν γενικά στις διεθνείς αγορές. Η λεπτοµερής ανάλυση ορισµένων δεδοµένων
σχετικά µε το έτος 1993, που οδήγησε κυρίως την Επιτροπή να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη
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Γαλλία, δείχνει σαφώς το ποσοτικό πλεονέκτηµα που παρείχε ο εν λόγω µηχανισµός στον όµιλο Charbonnages de France σε σχέση µε τον ανταγωνισµό (βλέπε αιτιολογική σκέψη 35). Μη δυνάµενοι να
προσφέρουν στην ίδια πελατεία όρους προµήθειας άνθρακα το ίδιο ευνοϊκούς µε εκείνους που προσφέρονταν από τον όµιλο Charbonnages de France, οι καταγγέλλοντες παραµερίστηκαν από ένα σηµαντικό
τµήµα της υπό εξέταση αγοράς, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 14 έως 16.
(72)

Προκύπτει εξάλλου από τους λογαριασµούς αποτελεσµάτων της CdF Energie, ότι η τελευταία θα είχε
υποστεί σηµαντικές ζηµίες χωρίς τις αντισταθµίσεις της εγγύησης µειωµένης τιµής που καταβλήθηκαν από
την EPIC CdF. Τα ποσά που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω αντιστάθµισης επέτρεψαν ως εκ τούτου
να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα της CdF Energie, ακόµα και τη δηµιουργία αποθεµατικών τα οποία δεν
καταβλήθηκαν εκ νέου στα ιδρυτικά της µέλη. Η CdF Energie διέθετε µε τον τρόπο αυτό ιδίους πόρους
που της επέτρεπαν να χρηµατοδοτεί ένα µέρος των δραστηριοτήτων της χωρίς να είναι υποχρεωµένη να
προσφύγει σε εξωτερική χρηµατοδότηση.
(σε FRF)
1994

1995

1996

1997

Αντιστάθµιση της εγγύησης µειωµένης
τιµής από την EPIC CdF

22 466 500

35 016 000

11 000 000

10 011 701

Αποτέλεσµα εκµετάλλευσης της CdF Energie

19 166 016

7 630 970

9 131 843

12 272 171

Αποτέλεσµα χρήσης της CdF Energie

15 282 831

4 571 376

8 066 887

12 627 687

(73)

O εν λόγω µηχανισµός εγγύησης µειωµένης τιµής, καθώς και οι προκαταβολές για εµπορικές επενδύσεις
και οι πάγιες προκαταβολές των µελών, επέτρεψαν στη CdF Energie να επιτύχει την επέκταση των
δραστηριοτήτων της στον τοµέα της διανοµής εισαγόµενου άνθρακα στη Γαλλία, µε αποτέλεσµα η
επιχείρηση να κατέχει, το 1997, 61 % των µεριδίων της σχετικής αγοράς. Όσον αφορά πιο συγκεκριµένα
τις εµπορικές επενδύσεις, φαίνεται ότι επετράπησαν για καταναλωτές άνθρακα οι ανάγκες των οποίων δεν
δικαιολογούσαν τη σύναψη συµβάσεων που να συνδέονται µε εγγύηση µειωµένης τιµής.

(74)

Εξάλλου, οι συµβάσεις µεταξύ της Sidec και των πελατών της προβλέπουν την αποκλειστική προµήθεια
άνθρακα για µια περίοδο δέκα ή δώδεκα ετών, ακόµη και δεκαπέντε ετών σε περίπτωση παράτασης της
σύµβασης. Η πολιτική αυτή για την απόκτηση πιστής πελατείας, που επέτρεψε στον όµιλο Charbonnages
de France να κερδίσει ένα σηµαντικό τµήµα της σχετικής αγοράς, δεν θα ήταν σίγουρα αποτελεσµατική εάν
οι πελάτες της Sidec δεν είχαν την εγγύηση ότι η τιµή της παραγόµενης θερµότητας από λιθάνθρακα θα
ήταν πάντοτε ίση ή κατώτερη της τιµής της θερµότητας από µαζούτ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
Πράγµατι, τέτοιου είδους πλεονεκτήµατα µπορούν να οδηγήσουν τους πελάτες να δεσµευτούν συµβατικά
για µια τέτοια περίοδο, εκεί όπου κανονικά δεν θα υπέγραφαν σύµβαση µεγαλύτερη του ενός έτους.

(75)

Η Γαλλία δεν µπορεί να επικαλεστεί προς όφελός της το επιχείρηµα ότι οι συµβάσεις αυτές δεν
προορίζονταν να επιτρέψουν στη CdF Energie να ελέγξει την αγορά εµπορίας του άνθρακα, αλλά αντίθετα
να καταπολεµήσει την κυριαρχία της πετρελαϊκής ενέργειας. Η Επιτροπή πρέπει, πράγµατι, να περιοριστεί
στη διαπίστωση των επιπτώσεων των πρακτικών αυτών επί του ανταγωνισµού µεταξύ των φορέων διακίνησης εισαγόµενου άνθρακα, οι δε προθέσεις του οµίλου Charbonnages de France δεν θεωρούνται
συναφείς στην περίπτωση αυτή. Παράλληλα, είναι προφανές ότι µε το να προσφέρει στους πελάτες της
Sidec ευνοϊκές προϋποθέσεις για να ανταγωνιστούν το πετρέλαιο, ο όµιλος Charbonnages de France έθετε
ipso facto υπό πίεση τους ανταγωνιστές της CdF Energie οι οποίοι προµήθευαν επίσης άνθρακα στην υπό
εξέταση αγορά.

(76)

Οι γαλλικές αρχές επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν τη δεσπόζουσα θέση της CdF Energie, αναφέροντας το
γεγονός ότι η αγορά βιοµηχανικών εγκαταστάσεων καύσης είναι υπερβολικά περιορισµένη και θα έπρεπε να
συµπεριλάβει την αγορά του άνθρακα ατµοπαραγωγής, όπως επίσης και άλλες πηγές ενέργειας (βλέπε
αιτιολογική σκέψη 40). Η ανάλυση της Επιτροπής θα πρέπει επίσης να µην περιοριστεί στο γαλλικό έδαφος
µόνο, δεδοµένου ότι ο άνθρακας χρησιµοποιείται σε ολόκληρο τον κόσµο. Η Επιτροπή δεν συµφωνεί µε το
επιχείρηµα αυτό. Πράγµατι, υπενθυµίζεται ότι ορισµένοι γάλλοι πελάτες, ιδιαίτερα οι SNET και Electricité
de France, αποτελούν δέσµιες αγορές, που δεν είναι de facto ανοικτές στον ανταγωνισµό, και οι οποίες δεν
µπορούν ως εκ τούτου να συµπεριληφθούν στη σχετική αγορά. Εξάλλου, η Γαλλία δεν αναφέρει καθόλου
σε ποιο βαθµό ο ορισµός αυτός της σχετικής αγοράς θα µπορούσε να επηρεάσει την εξέταση των
ενδεχόµενων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού που προκλήθηκαν από τη Charbonnages de France εις
βάρος των καταγγελόντων.
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(77)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αντισταθµίσεις των εγγυήσεων µειωµένης τιµής που
καταβλήθηκαν από την EPIC CdF στη CdF Energie, οι προκαταβολές της EPIC CdF για εµπορικές
επενδύσεις και οι πάγιες προκαταβολές των µελών της CdF Energie, χρηµατοδοτήθηκαν χάρη στις
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από το γαλλικό κράτος στη Charbonnages de France για την παραγωγή
άνθρακα. Το ποσό των χρηµατοδοτικών παρεµβάσεων για το 1994 ανέρχεται σε 74 785 157 FRF, δηλαδή
22 466 500 FRF στο πλαίσιο της αντιστάθµισης των εγγυήσεων µειωµένης τιµής, 33 139 626 FRF ως
προκαταβολές για εµπορικές επενδύσεις και 19 179 031 FRF για τις πάγιες προκαταβολές. Τα ποσά των
χρηµατοδοτικών παρεµβάσεων, που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της αντιστάθµισης των εγγυήσεων µειωµένης τιµής για τα έτη 1995, 1996 και 1997, ανέρχονται, αντιστοίχως, σε 35 016 000 FRF,
11 000 000 FRF και 10 011 701 FRF. Το συνολικό ύψος των υπό εξέταση ενισχύσεων ανέρχεται
συνεπώς σε 130 812 858 FRF.

(78)

Οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν συµβιβάζονται µε τις διατάξεις της απόφασης αριθ.
3632/93/ΕΚΑΧ διότι δεν πληρούν τα κριτήρια και τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση
ούτως ώστε να είναι συµβιβάσιµες µε την εύρυθµη λειτουργία της κοινής αγοράς. Πιο συγκεκριµένα, οι
ενισχύσεις αυτές δεν χορηγήθηκαν µε αυστηρή τήρηση, αφενός, της απόφασης της Επιτροπής µε την οποία
εγκρίνεται το σχέδιο συρρίκνωσης της δραστηριότητας που υπέβαλαν οι γαλλικές αρχές στο πλαίσιο του
εθνικού συµφώνου για τον άνθρακα και, αφετέρου, των αποφάσεων που επιτρέπουν τις ενισχύσεις που
χορήγησε ετησίως η Γαλλία στη βιοµηχανία άνθρακα. Πρέπει συνεπώς να συµπεράνει κανείς ότι οι
ενισχύσεις αυτές δεν χρησιµοποιήθηκαν προς τον σκοπό για τον οποίο θα µπορούσαν να εγκριθούν, και
όντως εγκρίθηκαν, σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ.

(79)

Κατά συνέπεια, τα ποσά των ενισχύσεων που αναφέρονται στα έτη 1994, 1995 και 1996, για τα οποία η
Επιτροπή επέτρεψε το σύνολο των ενισχύσεων που κοινοποιήθηκαν από τη Γαλλία, δηλαδή
120 801 157 FRF (18 416 018 ευρώ), πρέπει να επιστραφούν από τον όµιλο Charbonnages de France
στο γαλλικό κράτος. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 5 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, τα προς
επιστροφή ποσά εκ µέρους της Charbonnages de France πρέπει να θεωρηθούν ως αθέµιτο πλεονέκτηµα µε
τη µορφή αδικαιολόγητων ταµειακών προκαταβολών και, ως τέτοια, υπόκεινται σε επιβάρυνση µε βάση το
επιτόκιο της αγοράς που καλείται να καταβάλει ο δικαιούχος. Οι τόκοι υπολογίζονται από την ηµεροµηνία
κατά την οποία οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν ετησίως από το γαλλικό κράτος, µέρος των οποίων
αποτελούν τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν από τη Charbonnages de France, καταβλήθηκαν στη
δικαιούχο επιχείρηση.

(80)

Οι ενισχύσεις που αφορούν το έτος 1997 επετράπησαν από την Επιτροπή µε την επιφύλαξη ενός ποσού
πρόβλεψης ύψους 35 εκατοµµυρίων FRF (5 335 716 ευρώ) επί του οποίου η Επιτροπή επρόκειτο να λάβει
απόφαση µετά από την εξέταση των καταγγελιών που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι σε θέση να επιτρέψει ενισχύσεις ύψους 24 988 299 FRF
(3 809 442 ευρώ), το δε υπόλοιπο ποσό των 10 011 701 FRF (1 526 274 ευρώ) που καλύπτει τις
αντισταθµίσεις των εγγυήσεων µειωµένης τιµής για το εν λόγω έτος θα πρέπει να θεωρηθεί ως µη
συµβιβάσιµο µε τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ. Στην περίπτωση κατά την οποία το
τελευταίο αυτό ποσό έχει καταβληθεί στη Charbonnages de France πριν από την απόφαση έγκρισης εκ
µέρους της Επιτροπής, πρέπει να θεωρηθεί ως αθέµιτο πλεονέκτηµα µε τη µορφή αδικαιολόγητης ταµειακής
προκαταβολής και, ως τέτοιο, πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο επιβάρυνσης µε το ισχύον επιτόκιο της
αγοράς, που καλείται να καταβάλει ο δικαιούχος. Οι τόκοι θα υπολογιστούν, ανάλογα µε την περίπτωση,
από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι ενισχύσεις, στις οποίες περιλαµβάνεται η αντιστάθµιση που
χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη των εγγυήσεων µειωµένης τιµής, καταβλήθηκαν στη δικαιούχο επιχείρηση.

(81)

Όσον αφορά τα έτη 1998 έως 2001, η Επιτροπή ενέκρινε τις ενισχύσεις που κοινοποιήθηκαν από τη
Γαλλία υπέρ της βιοµηχανίας άνθρακα, µε την επιφύλαξη ενός προβλεπόµενου ποσού 45 εκατοµµυρίων
FRF (6 860 206 ευρώ) για καθένα από τα έτη 1998 έως 2000, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Επιτροπής
2001/85/ΕΚΑΧ (16) και 2001/58/ΕΚΑΧ (17), και 10 εκατοµµυρίων FRF (1 524 490 ευρώ) για το έτος
2001 σύµφωνα µε την απόφαση 2001/678/ΕΚΑΧ της Επιτροπής (18). Βάσει των αποφάσεων αυτών, η
Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί για τα εν λόγω ποσά, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της εξέτασης
της καταγγελίας η οποία αποτελεί αντικείµενο της παρούσας απόφασης. Πλην όµως, µε βάση τα όσα
προηγήθηκαν, πρέπει να θεωρηθεί ότι ένα µέρος των ποσών αυτών των ενισχύσεων προορίζεται να
χρησιµοποιηθεί — ή χρησιµοποιήθηκε προτού ληφθεί απόφαση της Επιτροπής — για τις αντισταθµίσεις
των εγγυήσεων µειωµένης τιµής που καταβλήθηκαν από την EPIC CdF στη CdF Energie και από τη CdF
Energie στη Sidec για τα εν λόγω έτη. Σχετικά µε αυτό, προκύπτει από την επιστολή των γαλλικών αρχών
της 8ης Απριλίου 1999 ότι δεκατρείς συµβάσεις που προέβλεπαν εγγύηση µειωµένης τιµής εξακολουθούσαν να ισχύουν κατά την εν λόγω ηµεροµηνία. Ζητείται, συνεπώς, από τη Γαλλία να γνωστοποιήσει στην
Επιτροπή τα ποσά αντιστάθµισης των εγγυήσεων µειωµένης τιµής που καταβλήθηκαν από την EPIC CdF
στη CdF Energie και από τη CdF Energie στη Sidec για τα έτη αυτά. Βάσει των πληροφοριών αυτών, η
Επιτροπή θα µπορέσει να αποφανθεί οριστικά για τα ποσά των ενισχύσεων που κοινοποιήθηκαν από τη
Γαλλία για τα έτη 1998 έως 2001 και τα οποία δεν εγκρίθηκαν.

(16) ΕΕ L 29 της 31.1.2001, σ. 45.
(17) ΕΕ L 21 της 23.1.2001, σ. 12.
(18) ΕΕ L 239 της 7.9.2001, σ. 35.
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Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα ώστε να συµµορφωθεί µε την παρούσα
απόφαση. Στο πλαίσιο αυτό, από την επιστολή των γαλλικών αρχών της 8ης Απριλίου 1999 προκύπτει ότι
η τελευταία ηµεροµηνία λήξης των συµβάσεων που περιλαµβάνουν ρήτρα εγγύησης µειωµένης τιµής είναι
το έτος 2006. Υπενθυµίζεται ότι οι διάφοροι µηχανισµοί που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας
απόφασης, και πιο συγκεκριµένα ο µηχανισµός εγγύησης της µειωµένης τιµής που αποτελεί αντικείµενο
αντιστάθµισης την οποία κατέβαλε η EPIC CdF στην CdF Energie και η CdF Energie στη Sidec, αποτελούν
πηγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 70 έως 76). Η Γαλλία καλείται συνεπώς
να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την παύση λειτουργίας των µηχανισµών αυτών που χρηµατοδοτήθηκαν από
τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες χορηγήθηκαν στη Charbonnages de France για την παραγωγή λιθάνθρακα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από τη Γαλλία στη βιοµηχανία άνθρακα και οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν
ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τις αντισταθµίσεις των εγγυήσεων µειωµένης τιµής και για τις προκαταβολές
επενδύσεων που καταβλήθηκαν από τη δηµόσια βιοµηχανική και εµπορική επιχείρηση Charbonnages de France
(«EPIC CdF») στον όµιλο οικονοµικού σκοπού CdF Energie («CdF Energie»), καθώς και για τις πάγιες προκαταβολές των µελών της CdF Energie, συνολικού ποσού 19 942 292 ευρώ, δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά.
Άρθρο 2
1.
Η Γαλλία καλείται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανάκτηση από τον όµιλο Charbonnages de
France των ποσών ενίσχυσης σχετικά µε τα έτη 1994, 1995 και 1996 βάσει του άρθρου 1, συνολικού ύψους
18 416 018 ευρώ.
2.
Η ανάκτηση είναι άµεση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου, στο βαθµό που επιτρέπουν την
άµεση και αποτελεσµατική εκτέλεση της παρούσας απόφασης. Οι προς ανάκτηση εγγυήσεις περιλαµβάνουν τόκους
υπολογιζόµενους µε βάση το επιτόκιο της αγοράς από την ηµεροµηνία κατά την οποία τέθηκαν στη διάθεση του
δικαιούχου µέχρι την ηµεροµηνία της ανάκτησής τους.
Άρθρο 3
1.
Η Γαλλία επιτρέπεται να χορηγήσει στην εγχώρια βιοµηχανία άνθρακα, για το 1997, ενίσχυση για τη
συρρίκνωση της δραστηριότητας, επιπλέον εκείνης η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση 2001/85/ΕΚΑΧ, ύψους
3 809 442 ευρώ. Το υπόλοιπο του ποσού της ενίσχυσης επί του οποίου η Επιτροπή έπρεπε να λάβει απόφαση
σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α) της εν λόγω απόφασης, δηλαδή 1 526 274 ευρώ, δεν µπορεί συνεπώς να
χρησιµοποιηθεί.
2.
Εάν το ποσό των 1 526 274 ευρώ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω έχει ήδη καταβληθεί από τη
Γαλλία στον όµιλο Charbonnages de France προτού ληφθεί απόφαση της Επιτροπής, ανακτάται σύµφωνα µε τους
κανόνες που περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.
Άρθρο 4
Η χορήγηση ενισχύσεων που έχουν κηρυχθεί ασυµβίβαστες σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση πρέπει να παύσει
µε την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στη Γαλλία.
Άρθρο 5
1.
Η Γαλλία γνωστοποιεί στην Επιτροπή, εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, τα
ληφθέντα από αυτήν µέτρα για τη συµµόρφωση µε την απόφαση αυτή.
2.
Όσον αφορά τις ενισχύσεις υπέρ της βιοµηχανίας άνθρακα για τα έτη 1998, 1999, 2000 και 2001, η
Γαλλία γνωστοποιεί στην Επιτροπή, εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας
απόφασης, τα ποσά αντιστάθµισης των εγγυήσεων µειωµένης τιµής που καταβλήθηκαν από την EPIC CdF στη CdF
Energie για τα εν λόγω έτη.
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Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Γαλλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
για την τροποποίηση της απόφασης 96/482/ΕΚ όσον αφορά τη διάρκεια της περιόδου αποµόνωσης για
τις εισαγωγές ζώντων πουλερικών και αυγών προς επώαση από τρίτες χώρες και τα µέτρα για την υγεία
των ζώων που πρέπει να εφαρµόζονται µετά τις εισαγωγές αυτές
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2492]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/542/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
την οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου
1990, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και
αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/867/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 26,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

∆υνάµει της απόφασης 96/482/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης
Ιουλίου 1996, για τον καθορισµό των όρων που αφορούν
την υγεία των ζώων και των κτηνιατρικών πιστοποιητικών
για την εισαγωγή από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών
προς επώαση, άλλων πλην των στρουθιονίδων και των αυγών
τους, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την υγεία των ζώων
που πρέπει να εφαρµόζονται µετά την εισαγωγή (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/183/
ΕΚ (4), τα πουλερικά αναπαραγωγής και κρεοπαραγωγής
πρέπει να αποµονώνονται επί τουλάχιστον έξι εβδοµάδες
µετά την εισαγωγή τους στην εκµετάλλευση προορισµού και
να εξετάζονται από εξουσιοδοτηµένο κτηνίατρο.
Τα κράτη µέλη ανέφεραν την ύπαρξη δυσχερειών που συνδέονται µε τη διάρκεια της περιόδου αποµόνωσης στην περίπτωση των πουλερικών αναπαραγωγής αποθεµάτων θηραµάτων, λόγω αυξηµένης επιθετικότητας και κανιβαλισµού που
οδηγούν σε σηµαντικές απώλειες.
Είναι λοιπόν σκόπιµο να περιοριστεί η διάρκεια της περιόδου
αποµόνωσης. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν υποχρεωτικές δοκιµασίες για τη γρίπη των ορνίθων και την ψευδοπανώλη των πτηνών, προκειµένου να διατηρηθούν ισοδύναµες εγγυήσεις για την υγεία των ζώων.

(4)

Συνεπώς, η απόφαση 96/482/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής
για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

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

ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6.
ΕΕ L 323 της 7.12.2001, σ. 29.
ΕΕ L 196 της 7.8.1996, σ. 13.
ΕΕ L 61 της 2.3.2002, σ. 56.

Άρθρο 1
Η απόφαση 96/482/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, η περίοδος των έξι
εβδοµάδων κατά τη διάρκεια των οποίων τα πουλερικά αναπαραγωγής και κρεοπαραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών που προορίζονται για την αναπαραγωγή αποθεµάτων
αγρίων θηραµάτων στη µονάδα προορισµού, πρέπει να παραµένουν στη µονάδα προορισµού µπορεί να µειωθεί σε 21 ηµέρες,
µε την προϋπόθεση ότι έχουν διεξαχθεί οι διαδικασίες δειγµατοληψίας και δοκιµασιών που περιγράφονται στο παράρτηµα III
και ότι τα αποτελέσµατα είναι θετικά.»
2. Προστίθεται ένα νέο παράρτηµα III, το κείµενο του οποίου
παρατίθεται µε τη µορφή παραρτήµατος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Οι δαπάνες που συνδέονται µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης καλύπτονται στο σύνολό τους από τον εισαγωγέα.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
∆ιαδικασίες δειγµατοληψίας και δοκιµασιών για την ψευδοπανώλη των πτηνών και τη γρίπη των ορνίθων µετά την
εισαγωγή
Στη διάρκεια της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ο επίσηµος/εξουσιοδοτηµένος κτηνίατρος λαµβάνει δείγµατα για ιολογική εξέταση από τα εισαγόµενα πουλερικά, η οποία διεξάγεται ως εξής:
— Από όλα τα πτηνά λαµβάνονται επιχρίσµατα απεκκρίσεων, αν η παρτίδα είναι µικρότερη των 60 πτηνών, ή από 60 πτηνά
εφόσον η παρτίδα είναι µεγαλύτερη, µεταξύ της έβδοµης και της δέκατης πέµπτης ηµέρας της περιόδου αποµόνωσης.
— Όλες οι δοκιµασίες των δειγµάτων για τη γρίπη των ορνίθων και την ψευδοπανώλη των πτηνών πρέπει να διεξάγονται σε
επίσηµα εργαστήρια που έχουν οριστεί από την αρµόδια αρχή, µε τη χρησιµοποίηση διαγνωστικών µεθόδων σύµφωνα µε τους
όρους του παραρτήµατος III της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου και του παραρτήµατος III της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ
του Συµβουλίου.
— Επιτρέπεται η συγκέντρωση σε µία οµάδα των δειγµάτων µέχρι πέντε το πολύ µεµονωµένων πτηνών.
— Όλοι οι αποµονωθέντες ιοί πρέπει να υποβάλλονται χωρίς καθυστέρηση στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
για την τροποποίηση της απόφασης 2001/783/ΕΚ όσον αφορά τις ζώνες προστασίας και εποπτείας σε
σχέση µε τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου στην Ιταλία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2494]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/543/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Συνεπώς, η απόφαση 2001/783/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/75/EΚ του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου
2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών µε µέτρα καταπολέµησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ως επακόλουθο της εξέλιξης της κατάστασης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου σε τέσσερα κράτη µέλη, το
2001, εξεδόθη η απόφαση 2001/783/ΕΚ της Επιτροπής,
της 9ης Νοεµβρίου 2001, για τις ζώνες προστασίας και εποπτείας σε σχέση µε τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου,
καθώς και για τη θέσπιση κανόνων για τις µετακινήσεις ζώων
από τις εν λόγω ζώνες (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 2002/189/ΕΚ (3).

(2)

Η Ιταλία ζήτησε, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 3
της οδηγίας 2000/75/ΕΚ, να διαγραφεί η επαρχία Νapoli
από τις εν λόγω ζώνες προστασίας και εποπτείας.

(3)

Από τα αποτελέσµατα της επιδηµιολογικής έρευνας που
διεξήχθη από τις ιταλικές αρχές, προκύπτει σαφώς η απουσία
του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην
επαρχία Νapoli, για περισσότερες από 100 ηµέρες και κατά
συνέπεια, η εν λόγω επαρχία δύναται να θεωρηθεί ως απαλλαγµένη από τη νόσο αυτή.

(4)

Ως εκ τούτου, η επαρχία Νapoli πρέπει να διαγραφεί από
τον κατάλογο των διοικητικών µονάδων που περιλαµβάνονται στις ζώνες προστασίας και εποπτείας και καθορίστηκαν
µε την απόφαση 2001/783/EΚ.

(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74.
(2) ΕΕ L 293 της 10.11.2001, σ. 42.
(3) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 26.

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα I Α της απόφασης 2001/783/ΕΚ, διαγράφεται η
λέξη «Νapoli».
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη τροποποιούν τα µέτρα που εφαρµόζουν στις εµπορικές συναλλαγές για να τα καταστήσουν σύµφωνα µε την παρούσα
απόφαση και δηµοσιοποιούν αµέσως και κατά τον ενδεδειγµένο
τρόπο τα θεσπιζόµενα µέτρα. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή
σχετικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιουλίου 2002
για την αναγνώριση του συστήµατος δικτύων επιτήρησης για τις εκµεταλλεύσεις εκτροφής βοοειδών που
εφαρµόζεται στο Βέλγιο σύµφωνα µε την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2495]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/544/ΕΚ)
κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί η ηµεροµηνία κατά την
οποία θα αρχίσει να ισχύει η αναγνώριση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964,
περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 535/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα για την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι αρµόδιες αρχές του Βελγίου υπέβαλαν αίτηση, στις 18
Οκτωβρίου 2000, που συνοδευόταν από τα κατάλληλα
έγγραφα τα οποία ενηµερώθηκαν µεταγενέστερα σχετικά µε
την αναγνώριση του συστήµατος δικτύων επιτήρησης για τις
εκµεταλλεύσεις εκτροφής βοοειδών που εφαρµόζεται στο εν
λόγω κράτος µέλος.

Το σύστηµα δικτύων επιτήρησης για τις εκµεταλλεύσεις εκτροφής
βοοειδών που προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 64/432/
ΕΟΚ και το οποίο εφαρµόζεται στο Βέλγιο αναγνωρίζεται ως
πλήρως λειτουργικό από την 1η Ιουλίου 2002.

Μετά την αποστολή κτηνιατρικής επιθεώρησης της Επιτροπής στο Βέλγιο και λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης
της υγείας των ζώων στη χώρα αυτή, το σύστηµα δικτύων
επιτήρησης για τις εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών που
εφαρµόζεται στο Βέλγιο ελέγχθηκε και αναγνωρίστηκε ως
πλήρως λειτουργικό από εµπειρογνώµονες της Επιτροπής και
συνεπώς προτάθηκε να εγκριθεί επίσηµα.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Για να επιτραπεί στα κράτη µέλη να προσαρµόσουν τις
διατάξεις που διέπουν τις εµπορικές συναλλαγές βοοειδών,

David BYRNE

(1) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.
(2) ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 22.

Άρθρο 2

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 92/2002 του Συµβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2002, για την επιβολή
οριστικού δασµού αντιντάµπινγ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκε στις
εισαγωγές ουρίας καταγωγής Λευκορωσίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Εσθονίας, Λιβύης, Λιθουανίας, Ρουµανίας και
Ουκρανίας
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 17 της 19ης Ιανουαρίου 2002)
Σελίδα 16, άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο:
αντί:
«Τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση πέραν του οριστικού ύψους του δασµού αντιντάµπινγκ αποδεσµεύονται.»,
διάβαζε: «Τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση πέραν του οριστικού ύψους του δασµού αντιντάµπινγκ αποδεσµεύονται. Εάν
ο οριστικός δασµός είναι υψηλότερος από τον προσωρινό, εισπράττονται οριστικά µόνο τα ποσά που καταβλήθηκαν ως
εγγύηση στο επίπεδο του προσωρινού δασµού.».

∆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 2:
αντί:

«που αποστέλλεται από τη Μαλαισία (είτε δηλώνεται ως καταγωγής Μαλαισίας είτε όχι) (κωδικοί TARIC
2931 00 95*81 και 3808 30 27*11) µε εξαίρεση τις εισαγωγές των προϊόντων που παράγονται από τις Crop
Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 23, Jalan Haji Sirat 1½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan,
Μαλαισία (πρόσθετος κωδικός TARIC A309).»
διάβαζε: «που αποστέλλεται από την Ταϊβάν (είτε δηλώνεται ως καταγωγής Ταϊβάν είτε όχι) (κωδικοί TARIC 2931 00 95*81
και 3808 30 27*11), µε εξαίρεση τα προϊόντα της Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd,
Taichung, Taiwan (πρόσθετος κωδικός TARIC Α310).».
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∆ιορθωτικό στη σύσταση 2002/413/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2002,
σχετικά µε την εφαρµογή στην Ευρώπη της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 148 της 6ης Ιουνίου 2002)
Σελίδα 27, υπογραφή:
αντί:

«Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. PIQUÉ I CAMPS»,

διάβαζε:

«Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M.A. CORTÉS MARTÍN».
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