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L 203/1

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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουλίου 2002
για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων
(2002/629/∆ΕΥ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Το συµπληρωµατικό πρωτόκολλο στη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωµένου εγκλήµατος,
το οποίο αφορά την πρόληψη, καταστολή και δίωξη της
εµπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, συνιστά
αποφασιστικό βήµα προς τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα
αυτόν.

(5)

Τα παιδιά είναι πιο τρωτά και συνεπώς κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύµατα εµπορίας.

(6)

Το σηµαντικό έργο των διεθνών οργανισµών, ειδικότερα του
ΟΗΕ, θα πρέπει να συµπληρωθεί µε το έργο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(7)

Το σοβαρό έγκληµα της εµπορίας ανθρώπων πρέπει να αντιµετωπισθεί όχι µόνον µέσω µεµονωµένης δράσης από κάθε
κράτος µέλος αλλά µε ολοκληρωµένη προσέγγιση της
οποίας ο ορισµός των στοιχείων που στοιχειοθετούν το
έγκληµα, κοινός σε όλα τα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων αποτελεσµατικών, ανάλογων και αποτρεπτικών κυρώσεων, θα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα. Σύµφωνα µε τις
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η
παρούσα απόφαση πλαίσιο περιορίζεται στο ελάχιστο που
απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και δεν επεκτείνεται πέρα από τα αναγκαία για το
σκοπό αυτό.

(8)

Είναι αναγκαίο να καθιερωθούν κυρώσεις όσον αφορά τους
δράστες, επαρκώς αυστηρές, ώστε να είναι δυνατόν να
υπαχθεί η εµπορία ανθρώπων στα νοµοθετήµατα που έχουν
ήδη θεσπιστεί για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, όπως η κοινή δράση 98/699/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 1998, για το ξέπλυµα χρήµατος,
τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη δέσµευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των οργάνων και των προϊόντων του
εγκλήµατος (5) και η κοινή δράση 98/733/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε το αξιόποινο
της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση στα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6).

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29, το
άρθρο 31 στοιχείο ε) και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
2

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

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

Το πρόγραµµα δράσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής,
που αφορά την άριστη δυνατή εφαρµογή των διατάξεων της
συνθήκης του Άµστερνταµ για τη δηµιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (3), το Ευρωπαϊκού
Συµβούλιο του Τάµπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου
1999, το Ευρωπαϊκού Συµβούλιο της Σάντα Μαρία ντα
Φέιρα της 19ης και 20ής Ιουνίου 2000, που απαριθµούνται
στον πίνακα αποτελεσµάτων, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
µε το ψήφισµα της 19ης Μαου 2000 για την ανακοίνωση
της Επιτροπής «περαιτέρω δράσεις στην καταπολέµηση της
εµπορίας γυναικών», θεωρούν ενδεδειγµένο ή ζητούν να
αναληφθεί νοµοθετική δράση για την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων, όπου θα περιλαµβάνονται κοινοί ορισµοί, ποινικοί χαρακτηρισµοί και κυρώσεις.
Η κοινή δράση 97/154/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης
Φεβρουαρίου 1997, για την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και τη σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών (4)
πρέπει να τύχει συνέχειας µε περαιτέρω νοµοθετική δράση
που θα αντιµετωπίζει τις διαφορές των νοµικών προσεγγίσεων των κρατών µελών και θα συµβάλει στην ανάπτυξη
αποτελεσµατικής συνεργασίας των δικαστικών αρχών και των
αρχών επιβολής του νόµου για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων.
Η εµπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρή καταπάτηση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και ενέχει αδίστακτες πρακτικές, όπως η
εκµετάλλευση και εξαπάτηση ευάλωτων προσώπων, καθώς
επίσης και χρήση βίας, απειλών, δέσµευση µέσω χρεών και
εξαναγκασµό.
ΕΕ C 62 E της 27.2.2001, σ. 324.
ΕΕ C 35 Ε της 28.2.2002, σ. 114.
ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.
ΕΕ L 63 της 4.3.1997, σ. 2.

(5) ΕΕ L 333 της 9.12.1998, σ. 1· κοινή δράση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση πλαίσιο 2001/500/∆ΕΥ (ΕΕ L 182 της 5.7.2001,
σ. 1).
(6) ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 1.

L 203/2

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Η παρούσα απόφαση πλαίσιο θα πρέπει να συµβάλει στην
καταπολέµηση και την πρόληψη της εµπορίας ανθρώπων µε
τη συµπλήρωση των νοµοθετηµάτων που έχουν εκδοθεί στον
τοµέα αυτό, όπως η κοινή δράση 96/700/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 29ης Νοεµβρίου 1996, για την κατάρτιση
προγράµµατος ενθάρρυνσης και ανταλλαγών µεταξύ των
υπευθύνων για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων
και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών (STOP) (1), η
κοινή δράση 96/748/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε την επέκταση της εντολής που
δόθηκε στη µονάδα ναρκωτικών της Europol (2), η απόφαση
αριθ. 293/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2002, για τη θέσπιση
του προγράµµατος κοινοτικής δράσης (πρόγραµµα Daphne)
(2000-2003) περί προληπτικών µέτρων κατά της βίας εις
βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών (3), η κοινή δράση 98/
428/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, για τη
δηµιουργία Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου (4), η κοινή
δράση 96/277/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Απριλίου
1996, σχετικά µε ένα πλαίσιο ανταλλαγής δικαστικών-συνδέσµων, µε σκοπό τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5) και η κοινή
δράση 98/427/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου
1998, για την ορθή πρακτική κατά την αµοιβαία δικαστική
συνδροµή επί ποινικών υποθέσεων (6).

(9)

(10)

1.8.2002

δ) δίνονται ή λαµβάνονται πληρωµές ή οφέλη για να επιτευχθεί η
συναίνεση προσώπου το οποίο ασκεί έλεγχο επί άλλου προσώπου
προς το σκοπό εκµετάλλευσης της εργασίας ή των υπηρεσιών αυτού
του προσώπου, συµπεριλαµβανοµένης τουλάχιστον της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας ή υπηρεσιών, δουλείας ή παρόµοιας πρακτικής ή ειλωτείας, ή
προς το σκοπό εκπόρνευσης ή άλλης µορφής σεξουαλικής εκµετάλλευσης, περιλαµβανοµένης της πορνογραφίας.
2. Η συναίνεση θύµατος εµπορίας ανθρώπων προς το σκοπό της
εκµετάλλευσής του είτε σκοπούµενη είτε πραγµατική, είναι άνευ
σηµασίας εάν έχουν χρησιµοποιηθεί τα µέσα που προσδιορίζονται
στην παράγραφο 1.
3. Όταν η πράξη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αφορά παιδί,
συνιστά αξιόποινη πράξη εµπορίας ανθρώπων ακόµη και εάν δεν
έχουν χρησιµοποιηθεί τα µέσα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης πλαισίου, ως
«παιδί» νοείται κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Συνεπώς, η κοινή δράση 97/154/∆ΕΥ πρέπει να παύσει να
ισχύει εφόσον αφορά την εµπορία ανθρώπων,
Άρθρο 2
Προτροπή, βοήθεια, εξώθηση και απόπειρα

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε η προτροπή,
βοήθεια, εξώθηση ή η απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος που προβλέπεται από το άρθρο 1 να συνιστούν αξιόποινες πράξεις.

Άρθρο 1
Εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία ανθρώπων µε σκοπό την
εκµετάλλευση της εργασίας τους ή την σεξουαλική τους
εκµετάλλευση
1.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε οι ακόλουθες πράξεις να συνιστούν αξιόποινες πράξεις:
η στρατολόγηση, µεταφορά, µεταβίβαση, υπόθαλψη και εν συνεχεία
παραλαβή ενός προσώπου, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής ή
µεταβίβασης του ελέγχου επί του προσώπου αυτού, όταν:
α) γίνεται χρήση εξαναγκασµού, βίας ή απειλής, συµπεριλαµβανοµένης της απαγωγής, ή
β) γίνεται χρήση δόλου ή απάτης, ή
γ) συντρέχει κατάχρηση εξουσίας ή µιας ευπαθούς θέσης, τέτοιας
φύσεως ώστε το εν λόγω πρόσωπο να µην έχει άλλη αποδεκτή
δυνατότητα παρά να υποταγεί στην κατάχρηση, ή
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ L 322 της 12.12.1996, σ. 7.
ΕΕ L 342 της 31.12.1996, σ. 4.
ΕΕ L 34 της 9.2.2000, σ. 1.
ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 4.
ΕΕ L 105 της 27.4.1996, σ. 1.
ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 1.

Άρθρο 3
Ποινές
1. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε τα εγκλήµατα που προβλέπονται από τα άρθρα 1 και 2 να τιµωρούνται
µε ποινικές κυρώσεις αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές,
που θα είναι δυνατόν να αποτελέσουν βάση έκδοσης.
2. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε τα εγκλήµατα που προβλέπονται από το άρθρο 1 να τιµωρούνται µε
ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτατης διάρκειας όχι µικρότερης
των οκτώ ετών, όταν έχουν διαπραχθεί υπό κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις:
α) το έγκληµα εξέθεσε εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αµελείας σε
κίνδυνο την ζωή του θύµατος·
β) το έγκληµα διεπράχθη εναντίον θύµατος ιδιαιτέρως τρωτού. Το
θύµα θεωρείται ιδιαιτέρως τρωτό τουλάχιστον εάν δεν είχε
συµπληρώσει την ηλικία της σεξουαλικής ενηλικίωσης, σύµφωνα
µε το εθνικό δίκαιο, το δε έγκληµα διεπράχθη µε σκοπό την
εκµετάλλευση της πορνείας άλλων ή άλλες µορφές σεξουαλικής
εκµετάλλευσης, περιλαµβανοµένης της πορνογραφίας·
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γ) κατά τη διάπραξη του εγκλήµατος να χρησιµοποιήθηκε σοβαρή
βία, ή να προξενήθηκε ιδιαίτερα σοβαρή σωµατική βλάβη του
θύµατος·
δ) το έγκληµα διεπράχθη στα πλαίσια εγκληµατικής οργάνωσης
όπως αυτή ορίζεται από την κοινή δράση 98/733/∆ΕΥ, πλην
του επιπέδου ποινών που αναφέρεται σε αυτήν.

L 203/3
Άρθρο 6
∆ικαιοδοσία και δίωξη

1. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του επί των αδικηµάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 1 και 2 όταν:

Άρθρο 4

α) το αδίκηµα διαπράττεται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στο έδαφος
αυτού του κράτους, ή

Ευθύνη νοµικών προσώπων

β) ο δράστης του αδικήµατος είναι υπήκοος αυτού του κράτους, ή

1.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
εξασφαλίσει ότι τα νοµικά πρόσωπα δύνανται να θεωρηθούν υπεύθυνα για ποινικό αδίκηµα που προβλέπεται από τα άρθρα 1 και 2,
το οποίο διαπράττεται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του νοµικού
προσώπου και το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νοµικού
προσώπου, βάσει:

γ) το αδίκηµα διαπράττεται προς όφελος νοµικού προσώπου εγκατεστηµένου στο έδαφος αυτού του κράτους µέλους.

α) εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου,
ή
β) εξουσίας λήψης αποφάσεων για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, ή
γ) εξουσίας άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου.
2.
Εκτός από τις περιπτώσεις που ήδη προβλέπονται από την
παράγραφο 1, κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα
ώστε να εξασφαλίσει ότι ένα νοµικό πρόσωπο δύναται να θεωρηθεί
υπεύθυνο και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έλλειψη εποπτείας
ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
καθιστά δυνατή τη διάπραξη αδικήµατος που προβλέπεται από τα
άρθρα 1 και 2 προς όφελος του εν λόγω νοµικού προσώπου από
πρόσωπο που ενεργεί υπό την εξουσία του.
3.
Η ευθύνη νοµικών προσώπων δυνάµει των παραγράφων 1 και
2 δεν αποκλείει την ποινική δίωξη φυσικών προσώπων τα οποία
είναι αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί αδικήµατος που
προβλέπεται από τα άρθρα 1 και 2.
4.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης πλαισίου, ως
νοµικό πρόσωπο νοείται κάθε οντότητα, η οποία αναγνωρίζεται ως
νοµικό πρόσωπο βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, πλην των κρατών
ή των άλλων οργανισµών δηµοσίου δικαίου όταν ασκούν κρατική
εξουσία και των δηµόσιων διεθνών οργανισµών.
Άρθρο 5
Κυρώσεις κατά νοµικών προσώπων
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε το νοµικό
πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη βάσει του άρθρου 4 να υπόκειται
σε αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις
οποίες περιλαµβάνονται χρηµατικές ποινές ή πρόστιµα, και είναι
δυνατόν να περιλαµβάνονται άλλες κυρώσεις, όπως:
α) αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις, ή
β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εµπορικής
δραστηριότητας, ή
γ) επιβολή δικαστικής εποπτείας, ή
δ) δικαστική εντολή διάλυσης, ή
ε) προσωρινό ή οριστικό κλείσιµο των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιήθηκαν για τη διάπραξη του αδικήµατος.

2. Ένα κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει ότι οι κανόνες
δικαιοδοσίας που ορίζονται από τα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται ή εφαρµόζονται µόνο σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις ή περιστάσεις, όταν το αδίκηµα διαπράττεται έξω από
το έδαφός του.
3. Ένα κράτος µέλος το οποίο, βάσει της νοµοθεσίας του, δεν
προβαίνει σε έκδοση των υπηκόων του, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα
ώστε να θεµελιώνει τη δικαιοδοσία του και να προβαίνει, όπου είναι
αναγκαίο, στη δίωξη αδικήµατος που προβλέπεται από τα άρθρα 1
και 2 όταν το αδίκηµα διαπράττεται από υπήκοό του έξω από το
έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους.
4. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου και την Επιτροπή όταν αποφασίζουν να εφαρµόσουν την
παράγραφο 2, κατά περίπτωση µε µνεία των ειδικών περιπτώσεων ή
περιστάσεων στις οποίες εφαρµόζεται η απόφαση.
Άρθρο 7
Προστασία και συνδροµή στα θύµατα
1. Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι η διεξαγωγή ανακρίσεων ή η
άσκηση δίωξης για αδικήµατα καλυπτόµενα από την παρούσα απόφαση πλαίσιο δεν θα εξαρτώνται από καταγγελία ή κατηγορία εκ
µέρους του προσώπου που υπέστη το έγκληµα, τουλάχιστον στις
περιπτώσεις στις οποίες εφαρµόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο α).
2. Τα παιδιά που είναι θύµατα αδικήµατος το οποίο αναφέρεται
στο άρθρο 1 θα πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα θύµατα,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4
και το άρθρο 14 παράγραφος 1 της απόφασης πλαισίου 2001/
220/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, για το
καθεστώς των θυµάτων κατά την ποινική διαδικασία (1).
3. Όταν το θύµα είναι παιδί, κάθε κράτος µέλος λαµβάνει όλα
τα δυνατά µέτρα για να εξασφαλίσει την παροχή κατάλληλης συνδροµής στην οικογένειά του. Πιο συγκεκριµένα, κάθε κράτος µέλος,
εφόσον ενδείκνυται και είναι εφικτό, εφαρµόζει στην προκειµένη
οικογένεια, το άρθρο 4 της απόφασης πλαισίου 2001/220/∆ΕΥ.
Άρθρο 8
Γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση πλαίσιο εφαρµόζεται στο Γιβραλτάρ.
(1) ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 1.
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Άρθρο 9
Εφαρµογή κοινής δράσης 97/154/∆ΕΥ
Η κοινή δράση 97/154/∆ΕΥ παύει να ισχύει, όσον αφορά την
εµπορία ανθρώπων.
Άρθρο 10
Εφαρµογή
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν προς την παρούσα απόφαση πλαίσιο το αργότερο µέχρι την
1η Αυγούστου 2004.
2.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν, µέχρι την ηµεροµηνία που
αναφέρει η παράγραφος 1, στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου
και την Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων διά των οποίων µεταφέρονται στο εθνικό τους δίκαιο οι δυνάµει της παρούσας απόφασης
πλαισίου υποχρεώσεις τους. Το Συµβούλιο, το αργότερο µέχρι την
1η Αυγούστου 2005, και µε βάση έκθεση που συντάσσεται βάσει,
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αφενός, των εν λόγω στοιχείων και, αφετέρου, γραπτής έκθεσης της
Επιτροπής, θα προβεί σε αξιολόγηση του βαθµού κατά τον οποίο
τα κράτη µέλη έχουν λάβει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να συµµορφωθούν µε την απόφαση πλαίσιο.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση πλαίσιο αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. PEDERSEN
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 2002
για τη σύσταση προγράµµατος πλαισίου σχετικά µε την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (AGIS)
(2002/630/∆ΕΥ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Τα προγράµµατα Grotius II — Ποινικό (5), Stop II (6), Oisin
II (7), Hippokrates (8) και Falcone (9), τα οποία έχουν
θεσπισθεί από το Συµβούλιο, έχουν συµβάλει στην ενίσχυση
της συνεργασίας µεταξύ της αστυνοµίας και της δικαιοσύνης
των κρατών µελών και στη βελτίωση της αµοιβαίας κατανόησης των πολιτικών, δικαστικών, νοµικών και διοικητικών
συστηµάτων τους.

(6)

Μετά την έγκριση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (20002004) από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα τον Ιούνιο
του 2000, συµπεριελήφθησαν επίσης στο παρόν πρόγραµµα
πλαίσιο δράσεις για την καταπολέµηση της διακίνησης ναρκωτικών.

(7)

Η σύσταση ενός ενιαίου προγράµµατος πλαισίου, το οποίο
ζήτησαν ρητώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο κατά την υιοθέτηση των προηγούµενων προγραµµάτων,
θα προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία µέσω µιας συντονισµένης και πολυτοµεακής προσέγγισης στην οποία συµµετέχουν διάφοροι υπεύθυνοι της πρόληψης και της καταπολέµησης της εγκληµατικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εν προκειµένω, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί µια
ισορροπηµένη προσέγγιση µεταξύ των διαφόρων δράσεων
που αποσκοπούν στη δηµιουργία του χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης.

(8)

Είναι σκόπιµο να εξασφαλισθεί η συνέχεια των δράσεων που
στηρίζει το πρόγραµµα πλαίσιο προβλέποντας το συντονισµό τους σε ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, το οποίο επιτρέπει
τον εξορθολογισµό των διαδικασιών, τη βελτίωση της διαχείρισης και οικονοµίες κλίµακας. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να
αξιοποιηθούν πλήρως τα επιχειρησιακά οφέλη του προγράµµατος πλαισίου, ιδίως για τις αρχές επιβολής του νόµου, και
να ενθαρρυνθεί η συνεργασία µεταξύ των αρχών επιβολής
του νόµου των κρατών µελών, καθώς και να αποκτήσουν οι
αρχές αυτές βαθύτερη γνώση των µεθόδων εργασίας των
οµολόγων τους σε άλλα κράτη µέλη και των περιορισµών
από τους οποίους ενδεχοµένως δεσµεύονται.

(9)

Οι δαπάνες του προγράµµατος πλαισίου θα πρέπει να είναι
συµβατές µε το ισχύον ανώτατο όριο της γραµµής 3 των
δηµοσιονοµικών προοπτικών.

(10)

Οι ετήσιες πιστώσεις του προγράµµατος πλαισίου θα πρέπει
να αποφασισθούν από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισµού.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 30
παράγραφος 1, το άρθρο 31 και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ),
την πρωτοβουλία της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 29 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει
ως στόχο της Ένωσης την παροχή στους πολίτες υψηλού
επιπέδου προστασίας εντός ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, µε την ανάπτυξη από κοινού δράσης
µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της αστυνοµικής και
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και µε την
πρόληψη και την καταπολέµηση του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας.

(2)

Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Tάµπερε του Οκτωβρίου 1999 καλούν να ενταθεί η συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, συµπεριλαµβανοµένης εκείνης στην οποία χρησιµοποιούνται νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της
επικοινωνίας, για τη δηµιουργία ενός πραγµατικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Η σηµασία της συνεργασίας
στον τοµέα αυτό υπογραµµίσθηκε εκ νέου στο πρόγραµµα
δράσης µε τίτλο «Πρόληψη και έλεγχος του οργανωµένου
εγκλήµατος: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αρχή της νέας χιλιετίας» (3).

(3)

(4)

Το άρθρο 12 της απόφασης πλαισίου 2001/220/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, σχετικά µε το
καθεστώς των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες (4), ζητά τη
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών ώστε να διευκολυνθεί
η αποτελεσµατικότερη προστασία των συµφερόντων των
θυµάτων στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών.
Θα πρέπει να διευρυνθεί η ευρωπαϊκή διάσταση των σχεδίων
σε τρία κράτη µέλη ή σε δύο κράτη µέλη και µια αιτούσα
χώρα ώστε να προαχθούν η δηµιουργία εταιρικών σχέσεων
και η ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και ορθής εθνικής
πρακτικής.

(1) ΕΕ C 51 Ε της 26.2.2002, σ. 345.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 9 Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 124 της 3.5.2000, σ. 1.
(4) ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 1.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ L 186 της 7.7.2001, σ. 1 (Grotius II — Ποινικό).
ΕΕ L 186 της 7.7.2001, σ. 7 (Stop II).
ΕΕ L 186 της 7.7.2001, σ. 4 (Oisin II).
ΕΕ L 186 της 7.7.2001, σ. 11.
ΕΕ L 99 της 31.3.1998, σ. 8.
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(11)

Το πρόγραµµα πλαίσιο πρέπει να είναι προσιτό στις αιτούσες
χώρες και στους εταίρους και µετέχοντες στα σχέδια που
χρηµατοδοτούνται από το εν λόγω πρόγραµµα. Εφόσον
ενδείκνυται, θα µπορούσε να εξετασθεί η συµµετοχή και
άλλων κρατών στο πρόγραµµα αυτό.

(12)

Τα αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης
µέτρα θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που αυτή προβλέπει, µε τη συνδροµή µιας επιτροπής.

(13)

Για να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία των εφαρµοζόµενων σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, είναι αναγκαίο
να εξασφαλισθούν η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα
µεταξύ των σχεδίων αυτών και άλλων µορφών κοινοτικής
παρέµβασης.

(14)

(15)

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η τακτική παρακολούθηση και
αξιολόγηση του προγράµµατος πλαισίου ούτως ώστε να
µπορέσει να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των διεξαγόµενων σχεδίων υπό το πρίσµα των στόχων, και να µπορούν
να αναπροσαρµόζονται οι προτεραιότητες, αν χρειασθεί.
Στην παρούσα απόφαση συµπεριλαµβάνεται ένα ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς, κατά την έννοια του σηµείου 34 της
διοργανικής συµφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της
διαδικασίας του προϋπολογισµού (1), για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράµµατος πλαισίου, χωρίς εξ αυτού να θίγονται οι εξουσίες της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό
αρχής, όπως ορίζονται από τη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Σύσταση του προγράµµατος πλαισίου
1.
Η παρούσα απόφαση συστήνει ένα πρόγραµµα-πλαίσιο σχετικά µε την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις εντός ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,
εφεξής αποκαλούµενο «πρόγραµµα».
2.
Το πρόγραµµα συστήνεται για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, και µπορεί να
παραταθεί πέραν της τελευταίας αυτής ηµεροµηνίας.
Άρθρο 2
Στόχοι του προγράµµατος
1.
Το πρόγραµµα συµβάλλει στο γενικό στόχο να παρέσχει
στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα υψηλό επίπεδο προστασίας σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό στοχεύει, ιδίως, στα ακόλουθα:
α) να αναπτύσσει, να υλοποιεί και να αξιολογεί τις ευρωπαϊκές
πολιτικές στον τοµέα αυτό·
(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

1.8.2002

β) να προωθεί και να ενισχύει τη δικτύωση, την αµοιβαία συνεργασία για γενικά θέµατα κοινού ενδιαφέροντος των κρατών
µελών, την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών, εµπειριών
και ορθής πρακτικής, την τοπική και περιφερειακή συνεργασία,
καθώς και τη βελτίωση και την προσαρµογή της κατάρτισης και
της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας·
γ) να ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών µελών
µε τις αιτούσες χώρες, πλην των τρίτων χωρών και τους ενδεδειγµένους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς.
2. Το πρόγραµµα στηρίζει σχέδια στους ακόλουθους τοµείς,
που συνδέονται µε τον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση:
α) δικαστική συνεργασία σε γενικές και ποινικές υποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης·
β) συνεργασία µεταξύ αρχών επιβολής του νόµου·
γ) συνεργασία µεταξύ αρχών επιβολής του νόµου, ή άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών των κρατών µελών που συµµετέχουν στην πρόληψη και την καταπολέµηση της οργανωµένης και
λοιπής εγκληµατικότητας·
δ) συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών για την επίτευξη αποτελεσµατικής προστασίας των συµφερόντων των θυµάτων στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών.
Άρθρο 3
Πρόσβαση στο πρόγραµµα
1. Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτεί σχέδια µέγιστης διάρκειας
δύο ετών, που υποβάλλονται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
και οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών
οργανώσεων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων, των ενώσεων, των
οργανώσεων που εκπροσωπούν επιχειρηµατικά συµφέροντα και των
ερευνητικών ιδρυµάτων βασικής και συνεχούς κατάρτισης. Τα
σχέδια απευθύνονται στις οµάδες στόχους που αναφέρονται στην
παράγραφο 3.
2. Επιλέξιµα για συγχρηµατοδότηση είναι τα σχέδια στα οποία
µετέχουν εταίροι σε τρία τουλάχιστον κράτη µέλη ή σε δύο κράτη
µέλη και µια αιτούσα χώρα και έχουν τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2. Οι αιτούσες χώρες µπορούν να συµµετέχουν στα
σχέδια για να εξοικειώνονται µε το κεκτηµένο στον τοµέα αυτόν και
να επικουρούνται στην προετοιµασία για την προσχώρηση. Άλλες
τρίτες χώρες µπορούν επίσης να συµµετέχουν, όταν αυτό εξυπηρετεί
τους σκοπούς των σχεδίων.
3.

Το πρόγραµµα απευθύνεται στις ακόλουθες οµάδες στόχους:

α) ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα: δικαστές,
εισαγγελείς, δικηγόρους, νοµικούς υπαλλήλους υπουργείων,
υπαλλήλους της ποινικής αστυνοµίας, δικαστικούς επιµελητές,
πραγµατογνώµονες, διερµηνείς δικαστηρίων και άλλα συναφή
προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα·
β) υπαλλήλους και αξιωµατικούς των αρχών επιβολής του νόµου:
κρατικούς οργανισµούς που είναι αρµόδιοι στα κράτη µέλη,
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, για την πρόληψη, τη διαλεύκανση
και την καταπολέµηση των αξιόποινων πράξεων·
γ) υπαλλήλους άλλων δηµόσιων αρχών, εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, επαγγελµατικών οργανώσεων, ερευνητικών
οργανισµών και του επιχειρηµατικού κόσµου που συµµετέχουν
στην καταπολέµηση και την πρόληψη της οργανωµένης ή λοιπής
εγκληµατικότητας·
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δ) εκπροσώπους των υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την παροχή
συνδροµής στα θύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων
υπηρεσιών που είναι αρµόδιες σε θέµατα µετανάστευσης και των
κοινωνικών υπηρεσιών.
4.
Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2, το
πρόγραµµα µπορεί επίσης να συγχρηµατοδοτεί:
α) ειδικά σχέδια που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προτεραιότητες
του προγράµµατος ή τη συνεργασία µε τις αιτούσες χώρες·
β) συµπληρωµατικά µέτρα, όπως σεµινάρια, συσκέψεις εµπειρογνωµόνων ή άλλες ενέργειες για τη διάδοση των αποτελεσµάτων
που προέκυψαν στο πλαίσιο του προγράµµατος.
5.
Στο πλαίσιο των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 2, το
πρόγραµµα µπορεί επίσης να παρέχει άµεση χρηµατοδοτική στήριξη
σε δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στα ετήσια προγράµµατα
δραστηριοτήτων µη κυβερνητικών οργανώσεων που ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια:
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3. Τις αποφάσεις χρηµατοδότησης ακολουθούν συµβάσεις
χρηµατοδότησης µεταξύ της Επιτροπής και των διοργανωτών. Οι
αποφάσεις χρηµατοδότησης και οι εξ αυτών απορρέουσες συµβάσεις υπόκεινται στο δηµοσιονοµικό έλεγχο της Επιτροπής και τους
ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Το ποσοστό χρηµατοδοτικής στήριξης από τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπερβαίνει το 70 % του
συνολικού κόστους του σχεδίου.
5. Ωστόσο, τα ειδικά σχέδια και τα συµπληρωµατικά µέτρα που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και οι δραστηριότητες
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 µπορούν να χρηµατοδοτούνται κατά 100 %, έως ενός ανωτάτου ορίου του 10 % του
συνολικού χρηµατοδοτικού πακέτου που διατίθεται ετησίως για το
πρόγραµµα σε ειδικά σχέδια δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 4
στοιχείο α) και 5 % για συµπληρωµατικά µέτρα δυνάµει του άρθρου
3 παράγραφος 4 στοιχείο β).

α) πρέπει να είναι οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα·

Άρθρο 6

β) πρέπει να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός εκ των
κρατών µελών·

Εφαρµογή του προγράµµατος

γ) πρέπει να ασκούν δραστηριότητες µε ευρωπαϊκή διάσταση οι
οποίες αφορούν, κατά γενικό κανόνα, τα µισά τουλάχιστον
κράτη µέλη·

1. Η Επιτροπή είναι υπόλογη για τη διαχείριση και την εφαρµογή του προγράµµατος, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη.

δ) µεταξύ των στόχων των δραστηριοτήτων τους πρέπει να συγκαταλέγονται ένας ή περισσότεροι από τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 2.
Άρθρο 4
∆ράσεις του προγράµµατος
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τις ακόλουθες µορφές σχεδίων:
α) κατάρτιση·
β) εφαρµογή και δροµολόγηση προγραµµάτων ανταλλαγών και
ευρέσεως εργασίας·
γ) µελέτες και έρευνες·
δ) διάδοση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο του
προγράµµατος·
ε) ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών επιβολής του
νόµου των κρατών µελών, των δικαστικών αρχών ή άλλων
δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών των κρατών µελών που συµµετέχουν στην πρόληψη και στην καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, επί παραδείγµατι παρέχοντας συνδροµή για τη
δηµιουργία δικτύων·
στ) διαλέξεις και σεµινάρια.
Άρθρο 5
Χρηµατοδότηση του προγράµµατος
1.
Το δηµοσιονοµικό ποσό αναφοράς για την εφαρµογή του
προγράµµατος, για την περίοδο 2003 έως 2007, ανέρχεται σε 65
εκατοµµύρια ευρώ.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
2.
Η συγχρηµατοδότηση σχεδίου από το πρόγραµµα αποκλείει
κάθε άλλη χρηµατοδότηση µέσω άλλου προγράµµατος που χρηµατοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιτροπή διαχειρίζεται το πρόγραµµα σύµφωνα µε το δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.

Για την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή:

α) εκπονεί ετήσιο πρόγραµµα εργασίας που περιλαµβάνει ειδικούς
στόχους, θεµατικές προτεραιότητες και, αν χρειάζεται, πίνακα
ειδικών σχεδίων και συµπληρωµατικών µέτρων· το πρόγραµµα
εξισορροπείται µεταξύ των τοµέων που ορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 ενώ τουλάχιστον το 15 % της ετήσιας χρηµατοδότησης αφιερώνεται σε έκαστο από τους τοµείς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της εν λόγω παραγράφου·
β) αξιολογεί και επιλέγει τα υποβαλλόµενα σχέδια και εξασφαλίζει
τη διαχείρισή τους.
4. Η εξέταση των σχεδίων που υποβάλλονται πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που
ορίζεται στο άρθρο 8. Η εξέταση του ετήσιου προγράµµατος εργασίας, των ειδικών σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 5, καθώς και των συµπληρωµατικών µέτρων, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής
που ορίζεται στο άρθρο 9.
5. Η Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει τα σχέδια που υποβάλλουν
οι διοργανωτές, υπό τον όρο ότι είναι συµβατά µε τις σχετικές πολιτικές, και µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) συµµόρφωση µε τους στόχους του προγράµµατος·
β) ευρωπαϊκή διάσταση του σχεδίου και πεδίο για τη συµµετοχή
των αιτουσών χωρών·
γ) συµβατότητα µε τις εργασίες που έχουν αναληφθεί ή προβλέπονται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην πολιτική της, όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία εν γένει και τη συνεργασία επί ποινικών υποθέσεων·
δ) έκταση της συµπληρωµατικότητας του σχεδίου µε άλλα προηγούµενα, τρέχοντα ή µελλοντικά σχέδια συνεργασίας·
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ε) ικανότητα του διοργανωτή να εφαρµόσει το σχέδιο·
στ) η ίδια η ποιότητα του σχεδίου από πλευράς σύλληψης, διοργάνωσης, παρουσίασης και προσδοκώµενων αποτελεσµάτων·
ζ) ποσό της επιχορήγησης που ζητείται για το πρόγραµµα και
αντιστοιχία µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα·
η) αντίκτυπος των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων στους στόχους
του προγράµµατος.
Άρθρο 7
Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή που αποτελείται
από αντιπροσώπους των κρατών µελών και προεδρεύεται από τον
αντιπρόσωπο της Επιτροπής, η οποία εφεξής καλείται «επιτροπή».
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σύµφωνα µε το προαναφερθέν άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συµµετέχει
στην ψηφοφορία.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει µέτρα τα οποία εφαρµόζονται αµέσως.
Εάν, ωστόσο, τα µέτρα αυτά δεν συµφωνούν µε τη γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπή τα ανακοινώνει αµέσως στο Συµβούλιο. Στην
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να αναβάλει την εφαρµογή των
µέτρων που αποφάσισε, για περίοδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία αυτής της ανακοίνωσης.
3. Το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην
παράγραφο 2.
Άρθρο 10
Συνοχή και συµπληρωµατικότητα

2.
Η επιτροπή θεσπίζει τον κανονισµό της διαδικασίας της µετά
από πρόταση του προέδρου της, βάσει του προτύπου κανονισµού
διαδικασίας που έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τη
συνοχή και συµπληρωµατικότητα των σχεδίων µε άλλες κοινοτικές
πολιτικές.

3.
Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλεί αντιπροσώπους των
αιτουσών χωρών στις ενηµερωτικές συνεδριάσεις που διεξάγονται
µετά τις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Άρθρο 11

Άρθρο 8
∆ιαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής
1.
Οσάκις γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, ο αντιπρόσωπος
της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των µέτρων που
πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της επί του
σχεδίου, εντός προθεσµίας που µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος
ανάλογα µε το επείγον του εκάστοτε θέµατος, προβαίνοντας, ενδεχοµένως, σε ψηφοφορία.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συστηµατική παρακολούθηση του
προγράµµατος. Ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε
εγκριθέν πρόγραµµα εργασίας και σχετικά µε τον κατάλογο των
συγχρηµατοδοτούµενων σχεδίων και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο:
α) ετήσια έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος. Η
πρώτη έκθεση υποβάλλεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2004·
β) ενδιάµεση αξιολόγηση της εφαρµογής του προγράµµατος, µέχρι
τις 30 Ιουνίου 2005·

2.
Η γνώµη της επιτροπής καταγράφεται στα πρακτικά· κάθε
κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει να καταγραφεί η θέση του στα
πρακτικά.

γ) µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2006, ανακοίνωση για τη συνέχιση
του προγράµµατος, ενδεχοµένως συνοδευόµενη από κατάλληλη
πρόταση·

3.
Η Επιτροπή λαµβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη
της τη γνώµη που διατύπωσε η επιτροπή και την ενηµερώνει για τον
τρόπο µε τον οποίο ελήφθη υπόψη η γνώµη της.

δ) µέχρι τις 30 Ιουνίου 2008, τελική αξιολόγηση για όλο το πρόγραµµα.

Άρθρο 9
∆ιαδικασία διαχειριστικής επιτροπής
1.
Οσάκις γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, ο αντιπρόσωπος
της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των µέτρων που
πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της επί του
σχεδίου, εντός προθεσµίας που µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος
ανάλογα µε το επείγον του εκάστοτε θέµατος. Η γνώµη εκδίδεται
µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σε περίπτωση αποφάσεων τις οποίες καλείται να λάβει το Συµβούλιο µετά
από πρόταση της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή,
οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών µελών σταθµίζονται

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. S. MØLLER
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1392/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης 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 την 1η Αυγούστου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 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 31ης 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

096
999
052
999
388
524
528
999
052
064
220
508
600
624
999
388
400
508
512
528
720
804
999
052
388
512
528
804
999
052
400
404
999
052
064
999
064
999

30,6
30,6
78,8
78,8
59,8
55,7
52,0
55,8
157,8
114,9
121,5
75,3
142,2
190,3
133,7
92,4
119,0
75,5
94,8
69,4
143,5
107,1
100,2
89,6
93,5
79,1
92,6
66,9
84,3
453,9
289,9
251,2
331,7
110,3
88,7
99,5
62,3
62,3

0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1393/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 597/2002 (4), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, ο
δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή παρεµβάσεως
που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξηµένη κατά 55 % και µειωµένη κατά την τιµή cif κατά
την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω αποστολή.
Εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει
το δασµό του κοινού δασµολογίου.
∆υνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού,
µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125.
ΕΕ L 91 της 6.4.2002, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

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

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας (1)

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

1001 90 99

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

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

13,96

1002 00 00

Σίκαλη

29,61

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

29,61

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (4)

29,61

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

50,29

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (5)

50,29

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

39,70

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

1.8.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 203/13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 17.7.2002 έως τις 30.7.2002)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

138,10

133,93

122,54

94,24

179,63 (**)

169,63 (**)

104,64 (**)

22,28

9,02

11,07

—

—

—

—

—

—

—

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

20,88

—

—

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

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 11,52 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 22,79 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1394/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

Το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται µε την επιστροφή
σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία· δύναται να τροποποιηθεί
κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο καθορισµών,

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. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή
για τα σιτηρά καθορίσθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1135/2002 της Επιτροπής (3).

(2)

Συναρτήσει των τιµών cif και των τιµών cif αγοράς υπό προθεσµία της ηµέρας αυτής και αφού ληφθεί υπόψη η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί
το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή για
τα σιτηρά, που ισχύει επί του παρόντος.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές προϊόντων, τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και
γ), (µε εξαίρεση τη βύνη), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 169 της 28.6.2002, σ. 37.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται
κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(σε EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

—
—
—
C05
A05
C03
C05
A05
—
A00
—
C05
A05
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

1002 00 00 9000

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

8

1η
προθεσµία
9

2η
προθεσµία
10

3η
προθεσµία
11

4η
προθεσµία
12

5η
προθεσµία
1

6η
προθεσµία
2

—
—
—
–30,00
0
–20,00
–45,00
0
—
0
—
–30,00
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–30,00
0
–20,00
–45,00
0
—
0
—
–30,00
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–30,00
0
–20,00
–45,00
0
—
0
—
–30,00
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–30,00
0
–20,00
–45,00
0
—
0
—
–30,00
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–30,00
0
–20,00
–45,00
0
—
0
—
–30,00
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τρέχων

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).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C03 Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Νορβηγία, Φερόες Νήσοι, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία,
Σλοβενία, Εδάφη της πρώην Γιουγκοσλαβίας εξαιρουµένης της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Αλβανία, Ρουµανία,
Βουλγαρία, Αρµενία, Γεωργία, Αζερµπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Μαρόκο,
Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Μάλτα, Κύπρος και Τουρκία.
C05 Ουγγαρία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1395/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιουλίου 2002
για τη θέσπιση των κατά µονάδα αξιών για τον καθορισµό της δασµολογητέας αξίας ορισµένων αναλώσιµων εµπορευµάτων
κατάταξη που αναφέρεται στο παράρτηµα 26 του εν λόγω
κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, µε τον οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (2),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου µε τον
οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/
2002 (4), και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στα άρθρα 173 έως 177 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 προβλέπονται τα κριτήρια για τη θέσπιση, εκ
µέρους της Επιτροπής, κατά µονάδα αξιών περιοδικής
ισχύος για τα προϊόντα που καθορίζονται σύµφωνα µε την

(2)

Η εφαρµογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα επί των στοιχείων που
ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 173 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93, οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισµό των κατά µονάδα αξιών σύµφωνα µε τον τρόπο που
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατά µονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 173
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθορίζονται
σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Αυγούστου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.
ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή εµπορευµάτων

Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

1.10

Πατάτες πρώιµες
0701 90 50

1.30

Κρεµµύδια άλλα και προς φύτευση
0703 10 19

1.40

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

—

—

—

—

34,36

255,40

324,40

21,77

Σκόρδα
0703 20 00

189,36

1 407,66

1 787,93

120,00

1.50

Πράσα
ex 0703 90 00

80,00

594,71

755,37

50,70

1.60

Κουνουπίδια και µπρόκολα
0704 10 00

55,28

410,95

521,96

35,03

1.80

Κράµβες λευκές και κράµβες ερυθρές
0704 90 10

41,13

305,76

388,35

26,06

1.90

Μπρόκολα [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica
Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

456,66

580,03

38,93

1.100

Λάχανο του είδους κήνος
ex 0704 90 90

42,28

314,31

399,21

26,79

1.110

Μαρούλια στρογγυλά
0705 11 00

90,36

671,73

853,19

57,26

1.130

Καρότα
ex 0706 10 00

34,84

259,00

328,96

22,08

1.140

Ραφανίδες
ex 0706 90 00

132,46

984,69

1 250,70

83,94

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)
0708 10 00

375,73

2 793,15

3 547,69

238,10

1.170

Φασόλια:

1.170.1

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

58,34

433,69

550,85

36,97

1.170.2

Φασόλια (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

54,23

403,14

512,05

34,37

1.180

Κύαµοι
ex 0708 90 00

157,74

1 172,62

1 489,40

99,96

1.190

Αγκινάρες
0709 10 00

—

—

—

—

1.200

Σπαράγγια:

1.200.1

— Πράσινα
ex 0709 20 00

544,73

4 049,44

5 143,36

345,19

1.200.2

— Έτερα
ex 0709 20 00

247,67

1 841,15

2 338,52

156,95

1.210

Μελιτζάνες
0709 30 00

58,55

435,25

552,83

37,10
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

1.8.2002

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

1.220

Σέλινα µε ραβδώσεις [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

100,48

746,96

948,74

63,67

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles
0709 59 10

553,08

4 111,55

5 222,25

350,49

1.240

Γλυκοπιπεριές
0709 60 10

107,94

802,44

1 019,22

68,40

1.270

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές (που προορίζονται για την ανθρώπινη
κατανάλωση)
0714 20 10

73,80

548,62

696,82

46,77

2.10

Κάστανα (Castanea spp.), νωπά
ex 0802 40 00

176,48

1 311,93

1 666,34

111,84

2.30

Ανανάδες νωποί
ex 0804 30 00

129,00

958,95

1 218,00

81,75

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά
ex 0804 40 00

118,49

880,85

1 118,80

75,09

2.50

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves και µάγγες, νωπαί
ex 0804 50 00

125,33

931,66

1 183,34

79,42

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:

2.60.1

— Αιµατόσαρκα και ηµιαιµατόσαρκα
0805 10 10

45,97

341,72

434,04

29,13

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates,
Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

42,99

319,62

405,96

27,25

2.60.3

— Έτερα
0805 10 50

35,68

265,24

336,89

22,61

2.70

Μανταρίνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα Tangerines και τα
Satsumas), νωπά. Κληµεντίνες (Clémentines), Wilkings και παρόµοια
υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά:

2.70.1

— Clémentines
ex 0805 20 10

89,27

663,66

842,94

56,57

2.70.2

— Monréales et Satsumas
ex 0805 20 30

60,89

452,65

574,93

38,59

2.70.3

— Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings
ex 0805 20 50

97,56

725,27

921,19

61,82

2.70.4

— Tangerines και έτερα
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

80,34

597,22

758,56

50,91

2.85

Γλυκολέµονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), νωπά
0805 50 90

103,30

767,94

975,39

65,46

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

2.90.1

— Λευκά
ex 0805 40 00

38,45

285,80

363,01

24,36

2.90.2

— Ροζ
ex 0805 40 00

52,15

387,65

492,38

33,05
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

2.100

Σταφυλαί επιτραπέζιοι
0806 10 10

2.110

Καρπούζια
0807 11 00

2.120

Πέπονες (εκτός των υδροπεπόνων):

2.120.1

L 203/19

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

—

—

—

—

18,72

139,16

176,76

11,86

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (συµπεριλαµβάνεται Cantalene),
Onteniente, Piel de Sapo (συµπεριλαµβάνεται Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

89,28

663,70

843,00

56,58

2.120.2

— Έτεροι
ex 0807 19 00

52,64

391,32

497,03

33,36

2.140

Αχλάδια:

2.140.1

Αχλάδια-Nashi (Pyrus pyrifolia),
Αχλάδια-Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

Έτεροι
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Βερίκοκα
ex 0809 10 00

147,75

1 098,36

1 395,07

93,63

2.160

Κεράσια
0809 20 95
0809 20 05

296,90

2 207,12

2 803,36

188,15

2.170

Ροδάκινα
0809 30 90

—

—

—

—

2.180

Ροδάκινα υπό την ονοµασία Nectarines
ex 0809 30 10

—

—

—

—

2.190

∆αµάσκηνα
0809 40 05

—

—

—

—

2.200

Φράουλες
0810 10 00

131,51

977,63

1 241,73

83,34

2.205

Σµέουρα
0810 20 10

361,18

2 684,98

3 410,30

228,88

2.210

Καρποί των φυτών Myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

614,33

4 566,87

5 800,57

389,30

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

140,07

1 041,28

1 322,57

88,76

2.230

Ρόδια
ex 0810 90 95

336,63

2 502,47

3 178,49

213,32

2.240

∆ιόσπυρος (συµπεριλαµβάνεται το Sharon)
ex 0810 90 95

374,00

2 780,26

3 531,32

237,00

2.250

Λίτσι
ex 0810 90 30

302,41

2 248,06

2 855,36

191,64

L 203/20

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

1.8.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1396/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και µεταποιείται σε τυρίνη, αν το γάλα αυτό και η λαµβανόµενη από
αυτό τυρίνη ανταποκρίνονται σε ορισµένες προϋποθέσεις.

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης
∆εκεµβρίου 1997, για την πώληση σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα, στο βούτυρο
και το συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζονται για την
παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων
προϊόντων διατροφής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2002 (6), επιτρέπει την
παράδοση βουτύρου και κρέµας σε µειωµένη τιµή στις
βιοµηχανίες που παρασκευάζουν ορισµένα εµπορεύµατα.

(6)

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

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 15ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισµού αυτού και
των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή· ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/
2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί καθορισµού, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται
υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής
που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους τους (3),
όπως τροποποιήθηκε τελεωταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1052/2002 (4), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα
οποία πρέπει να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρµόζεται
κατά την εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, η επιστροφή ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως
πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα.

(3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 προβλέπει ότι για τον καθορισµό του ύψους
της επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχοµένως, οι
επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα µέτρα
ισοδύναµου αποτελέσµατος που εφαρµόζονται σε όλα τα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τοµέα, όσον αφορά
τα προϊόντα βάσεως που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α
του εν λόγω κανονισµού ή τα προϊόντα που εξοµοιώνονται
µε αυτά.

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

ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15.
ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 160 της 18.6.2002, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Το ύψος των επιστροφών οι οποίες εφαρµόζονται στα
προϊόντα βάσεως που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, και τα οποία εξάγονται υπό
µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, καθορίζεται όπως αναφέρεται
στο παράρτηµα.
2. ∆εν καθορίζεται επιστροφή για τα προϊόντα που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο και δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2002.
(5) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.
(6) ΕΕ L 76 της 25.3.2002, σ. 9.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται
σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Περιγραφή εµπορευµάτων

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες <1,5 % (PG
2):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3501
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

ex 0402 21 19

—
85,00

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 % (PG 3):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων στα οποία είναι ενσωµατωµένα, υπό µορφή
προϊόντων εξοµοιουµένων προς το PG 3, βούτυρο ή κρέµα γάλακτος σε µειωµένη
τιµή, που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2571/97
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

ex 0405 10

Ύψος των
επιστροφών

94,61
120,90

Βούτυρο µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων τα οποία περιέχουν βούτυρο ή κρέµα
γάλακτος µειωµένης τιµής και είναι κατασκευασµένα υπό τις συνθήκες που
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97

100,00

β) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του
40 % κατά βάρος

192,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

185,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1397/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό
µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
τος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπορεί να υπερβαίνει
την επιστροφή που εφαρµόζεται για το ίδιο προϊόν όταν
εξάγεται ως έχει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(4)

Τα ποσά επιστροφής που καθορίζονται µε τον παρόντα
κανονισµό µπορούν να προκαλέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους επόµενους µήνες δεν µπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

(5)

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 επιστροφής για τον προκαθορισµό επιστροφών είναι ένα µέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(6)

Οι επιστροφές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό
µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους προσεχείς µήνες
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τώρα.

(7)

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

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 τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 15,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

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

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών
των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ),
δ), στ), ζ) και η) του κανονισµού αυτού στο διεθνές εµπόριο
και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί δι’ επιστροφής κατά την εξαγωγή όταν τα εν λόγω προϊόντα
εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα του κανονισµού αυτού· µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου
2000, περί θεσπίσεως κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και
των κριτηρίων καθορισµού του ύψους των για ορισµένα
γεωργικά προϊόντα εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη
υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1052/
2002 (4), προσδιορίζονται εκείνα εκ των προϊόντων για τα
οποία είναι σκόπιµο να καθορίζεται το ύψος της επιστροφής
που θα εφαρµόζεται όταν αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσό της επιστροφής, ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα θεωρούµενα βασικά προϊόντα,
πρέπει να καθορίζεται για κάθε µήνα.
Το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 καθώς και το άρθρο 11 της συµφωνίας η οποία
συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης επί θεµάτων γεωργίας επιβάλλουν
όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόνΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1.
ΕΕ L 160 της 18.6.2002, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και του άρθρου 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, όταν
αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

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

1.8.2002
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης

Προϊόν

Ζάχαρη λευκή:

Ποσά επιστροφών σε EUR/100 kg
Σε περιπτώσεις προκαθορισµού

Λοιπές

43,55

43,55
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1398/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
που καθορίζει, όσον αφορά την περίοδο εµπορίας 2001/02, την πραγµατική παραγωγή µη εκκοκκισµένου
βάµβακος στην Ελλάδα καθώς και την προκύπτουσα µείωση της τιµής στόχου και προβλέπει, όσον
αφορά την περίοδο εµπορίας 2001/02, τις εξαιρέσεις από ορισµένους κανόνες διαχείρισης και
χορήγησης της ενίσχυσης στην Ελλάδα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η ποσότητα των 206 362 τόνων βάµβακος η οποία, στις 15
Μαΐου 2002, δεν είχε αναγνωρισθεί ως επιλέξιµη για ενίσχυση από τις ελληνικές αρχές περιλαµβάνει, σύµφωνα µε
τις πληροφορίες που διέθεσαν οι εν λόγω αρχές, 138 175
τόνους οι οποίοι δεν συµµορφούνται προς τις εθνικές διατάξεις µείωσης των εκτάσεων οι οποίες θεσπίστηκαν βάσει του
άρθρου 17 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001 ή/και σχετικά µε τις οποίες διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή
παρατυπίες στις δηλώσεις των εκτάσεων, 6 376 τόνους που
η ποιότητά τους δεν είναι υγιής, ανόθευτη και σύµφωνη µε
τα συναλλακτικά ήθη, όπως προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, 52 361
τόνους που αποκλείονται εξ’ αιτίας πολύ υψηλών αποδόσεων
γεγονός που δείχνει ότι δεν τηρήθηκαν οι καλές γεωργικές
πρακτικές και, τέλος, 9 450 τόνους οι οποίοι δεν πληρούν
τους όρους παράδοσης.

(4)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που κοινοποίησαν οι ελληνικές
αρχές κατά την περίοδο 2001/02, η συνολική έκταση που
είναι σπαρµένη µε βαµβάκι ανέρχεται σε 423 038 εκτάρια,
ενώ η ελληνική υπουργική απόφαση αριθ. 40420 της 28ης
Φεβρουαρίου 2001 περιορίζει για την εν λόγω περίοδο τις
εκτάσεις που είναι επιλέξιµες για ενίσχυση σε 393 770 εκτάρια. Η διαφορά των 29 268 εκταρίων αφορά εκτάσεις οι
οποίες δεν είναι επιλέξιµες για ενίσχυση βάσει του άρθρου
17 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001.
Με βάση τη µέση απόδοση των 3,032 τόνων ανά εκτάριο
που διαπιστώθηκε για το βαµβάκι που θεωρείται επιλέξιµο
από τις ελληνικές αρχές η παραγωγή των 29 268 εκταρίων
εκτιµάται από την Επιτροπή σε 88 741 τόνους.

(5)

Όσον αφορά το υπόλοιπο των 138 175 τόνων, δηλαδή
συνολικά 49 434 τόνους, πρόκειται για βαµβάκι το οποίο
παρεδόθη στο εκκοκκιστήριο βάσει δήλωσης στο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, η οποία δεν
αναφέρει το σύνολο τουλάχιστον της έκτασης που καλλιεργήθηκε πραγµατικά µε βαµβάκι από τον ενδιαφερόµενο
παραγωγό. Προέρχεται εποµένως είτε από µη δηλωµένη
έκταση και συνεπώς, µη επιλέξιµη για ενίσχυση, είτε από
έκταση που δηλώθηκε για άλλη καλλιέργεια αλλά στην
οποία καλλιεργήθηκε βαµβάκι. Για το βαµβάκι που παρήχθη
σε αντικανονικά δηλωµένη έκταση, το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 προβλέπει
ότι, µε την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων που ισχύουν
ως προς τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς, η ενίσχυση
χορηγείται στον εκκοκκιστή εφόσον πληρούνται όλοι οι υπόλοιποι όροι. Λόγω του ότι δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί
πόσοι από τους 49 434 τόνους συνδέονται άµεσα µε τις
παρατυπίες που διαπιστώθηκαν κατά την έννοια του εν λόγω
άρθρου και τις σχετικές παρτίδες, δεν πληρούνται οι όροι
για την εφαρµογή του εν λόγω άρθρου. Ως εκ τούτου,
πρέπει να αποκλεισθεί η ποσότητα των 49 434 τόνων από
την πραγµατική παραγωγή.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, και ιδίως το πρωτόκολλο
αριθ. 4 που αφορά το βαµβάκι, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, σχετικά µε τη χορήγηση ενίσχυσης της βαµβακοπαραγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο
21,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 19 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 προβλέπει ότι η πραγµατική
παραγωγή µη εκκοκκισµένου βάµβακος καθορίζεται µε βάση
τις ποσότητες για τις οποίες ζητείται ενίσχυση. Από τη συνολική ελληνική ποσότητα µη εκκοκκισµένου βάµβακος που
παραδόθηκε στα εκκοκκιστήρια κατά την περίοδο 2001/02,
δηλαδή από το 1 354 719 τόνους, οι ελληνικές αρχές
ανεγνώρισαν ως επιλέξιµους για ενίσχυση 1 148 357 τόνους
ή 1 183 155 τόνους µετά την προσαρµογή σύµφωνα µε το
κριτήριο ποιότητας που προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, που αποτελεί
η απόδοση σε ίνες.

(2)

Η συνολική ποσότητα υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε
τα συναλλακτικά ήθη παραγωγής µη εκκοκκισµένου βάµβακος που παραδίδεται στα εκκοκκιστήρια θα µπορούσε να
εξοµοιωθεί µε την έννοια της πραγµατικής παραγωγής.
Ωστόσο, διαπιστώνεται γενικά ότι κατά την εφαρµογή των
µηχανισµών της κοινής γεωργικής πολιτικής, η παραγωγή
που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτή η οποία πληροί τους
κανονιστικούς όρους όσον αφορά την επιλεξιµότητα για
ενίσχυση. Εποµένως, επειδή δεν υπάρχει ειδική διευκρίνιση
για το βαµβάκι δικαιολογείται να θεωρηθεί ως πραγµατική
παραγωγή η συνολική παραγωγή µη εκκοκκισµένου βάµβακος ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε τα
συναλλακτικά ήθη η οποία, µε την επιφύλαξη του άρθρου
13 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001
της Επιτροπής που αφορά τους κανόνες εφαρµογής του
καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι (3), που παράγεται σε
εκτάσεις οι οποίες έχουν δηλωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 9
του εν λόγω κανονισµού και δεν αποκλείονται από το
καθεστώς ενισχύσεων δυνάµει του άρθρου 17 παράγραφος
3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 και παραδίδεται
από τους παραγωγούς στα εκκοκκιστήρια.

(1) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 12.

1.8.2002
(6)
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Κατά συνέπεια, η ποσότητα 1 210 168 τόνων µπορεί να
θεωρηθεί ως συνολική παραγωγή µη εκκοκκισµένου βάµβακος ποιότητας υγιούς ανόθευτης και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη που έχει παραχθεί σε εκτάσεις επιλέξιµες για
ενίσχυση και έχει παραδοθεί από τους παραγωγούς στα
εκκοκκιστήρια. Λαµβανοµένης υπόψη της προσαρµογής µε
βάση την απόδοση σε ίνες η πραγµατική παραγωγή µη
εκκοκκισµένου βάµβακος όσον αφορά την Ελλάδα εκτιµάται
για την περίοδο 2001/02, σε 1 246 839 τόνους.

(7)

Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1051/2001 προβλέπει ότι σε περίπτωση υπέρβασης του
ορίου του 1 031 000 τόνων από την πραγµατική παραγωγή
που έχει καθορισθεί για την Ισπανία και την Ελλάδα η τιµή
στόχου που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν
λόγω κανονισµού µειώνεται σε κάθε κράτος µέλος όπου η
πραγµατική παραγωγή υπερβαίνει την εγγυηµένη εθνική
ποσότητα. Ο υπολογισµός αυτής της µείωσης διαφέρει
ανάλογα µε το εάν υπέρβαση της εθνικής εγγυηµένης
ποσότητας διαπιστώνεται τόσο στην Ισπανία όσο και στην
Ελλάδα ή µόνο σε ένα από αυτά τα δύο κράτη µέλη.

(8)

Για την περίοδο 2001/02 η υπέρβαση έγινε τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ισπανία. Εξάλλου, στην περίπτωση που
το σύνολο της πραγµατικής παραγωγής στην Ελλάδα και
στην Ισπανία µειωµένο κατά 1 031 000 τόνους υπερβαίνει
τους 469 000 τόνους, το ποσοστό µείωσης της τιµής στόχου ύψους 50 % αυξάνεται µε βάση τους κανόνες που
προβλέπει το άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001. Για την περίοδο
2001/02 η πραγµατική ελληνική παραγωγή υπερβαίνει,
όσον αφορά το όγδοο τµήµα, κατά 15 170 τόνους την
εθνική εγγυηµένη παραγωγή προσαυξηµένη κατά 356 000
τόνους. Εποµένως, η µείωση της τιµής στόχου για την
Ελλάδα ανέρχεται σε 66 %.

(9)

(10)

(11)

Ο αποκλεισµός από το καθεστώς ενισχύσεων των 52 361
τόνων βάµβακος που παρήχθη και παρεδόθη χωρίς να
τηρηθούν οι καλές γεωργικές πρακτικές δεν προβλέπεται
από την κοινοτική νοµοθεσία. Αντιθέτως, η µη τήρηση των
όρων παράδοσης όσον αφορά τους 9 450 τόνους µπορεί να
αποτελέσει ένα κριτήριο µη αναγνώρισης των εν λόγω
ποσοτήτων ως επιλέξιµων για ενίσχυση.
Μεταξύ των ποσοτήτων βάµβακος που παρεδόθησαν στα
εκκοκκιστήρια για την περίοδο 2001/02 αλλά δεν αναγνωρίστηκαν ως επιλέξιµες για ενίσχυση από τις ελληνικές
αρχές υπάρχει εποµένως µία ποσότητα 1 237 103 τόνων
κατ’ ανώτατο όριο η οποία θα µπορούσε να θεωρηθεί ως επιλέξιµη δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας. Για τις ποσότητες
αυτές κρίνεται σκόπιµο να µπορούν να κατατίθενται αιτήσεις
ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001, καθώς και αιτήσεις θέσης υπό έλεγχο
όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισµού.
Όσον αφορά αυτές τις αιτήσεις ενίσχυσης και θέσης υπό
έλεγχο κρίνεται σκόπιµο, λόγω της εκ των υστέρων κατάθεσής τους, να γίνεται παρέκκλιση από ορισµένους κανόνες
διαχείρισης και υπολογισµού του ποσού της ενίσχυσης που
προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1591/2001.
Το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1051/2001 προβλέπει ότι το ποσό της καταβλητέας ενίσχυσης είναι αυτό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ενίσχυσης. ∆υνάµει των µεταβατικών
µέτρων που προβλέπει το άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1051/2001, κρίνεται σκόπιµο, όσον αφορά τις
αιτήσεις ενίσχυσης στην Ελλάδα που κατετέθησαν από τότε
που ετέθη σε ισχύ ο παρών κανονισµός για την περίοδο

L 203/25

2001/02, να γίνει εξαίρεση από αυτή τη διάταξη προκειµένου να αποφεύγεται η εκ των υστέρων επιλογή του ποσού
της ενίσχυσης. Υπό αυτούς τους όρους κρίνεται σκόπιµο να
προβλέπεται ότι το ποσό της ενίσχυσης είναι αυτό που
ισχύει την ηµέρα παράδοσης στο εκκοκκιστήριο των ποσοτήτων που αφορούν οι εν λόγω αιτήσεις.
(12)

Το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1051/2001 προβλέπει ότι το υπόλοιπο της ενίσχυσης
καταβάλλεται το αργότερο πριν από το τέλος της περιόδου
εµπορίας και µετά τον υπολογισµό των ενδεχόµενων προσαρµογών της ενίσχυσης, οι οποίες προκύπτουν από την
εφαρµογή του άρθρου 7 του εν λόγω κανονισµού. Οι απαραίτητες προθεσµίες σε περίπτωση νέων αιτήσεων ενίσχυσης
σχετικά µε τις ελληνικές ποσότητες µη εκκοκκισµένου
βάµβακος που είναι επιλέξιµες για ενίσχυση κατά την
περίοδο 2001/02 δεν επιτρέπουν στις ελληνικές αρχές να
προβούν στην πληρωµή των υπολοίπων της ενίσχυσης πριν
από τις 31 Αυγούστου 2002. ∆υνάµει των µεταβατικών
µέτρων που προβλέπει το άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1051/2001 κρίνεται σκόπιµο συνεπώς να παραταθεί
όσον αφορά την Ελλάδα η προθεσµία πληρωµής του υπολοίπου της ενίσχυσης σχετικά µε την εν λόγω περίοδο.

(13)

Τα µέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισµός είναι σύµφωνα
µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης των φυσικών ινών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Για την περίοδο εµπορίας 2001/02 η πραγµατική παραγωγή
µη εκκοκκισµένου βάµβακος για την Ελλάδα καθορίζεται σε
1 246 839 τόνους.
2. Το ποσό κατά το οποίο µειώνεται η τιµή στόχου για την
Ελλάδα όσον αφορά την περίοδο 2001/02 καθορίζεται σε 41,670
ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα.
Άρθρο 2
1. Κατ’ εξαίρεση από τις προθεσµίες που προβλέπει το άρθρο 5
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 6 παράγραφοι 1, 3
και 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001, οι αιτήσεις ενίσχυσης
και θέσης υπό έλεγχο για την περίοδο 2001/02 στην Ελλάδα µπορούν, όσον αφορά το βαµβάκι για το οποίο γίνεται λόγος στην
παράγραφο 2, να κατατεθούν µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου 2002.
Το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/
2001 δεν ισχύει όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που προβλέπει
το πρώτο εδάφιο.
Οι αιτήσεις θέσης υπό έλεγχο που προβλέπει το πρώτο εδάφιο
αναγράφουν την ηµεροµηνία εισόδου της ή των σχετικών ποσοτήτων στο εκκοκκιστήριο.
2. Οι αιτήσεις που προβλέπει η παράγραφος 1 αφορούν το
βαµβάκι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης προς τα
συναλλακτικά ήθη:
— που δεν προέρχεται από εκτάσεις οι οποίες κρίθηκαν µη επιλέξιµες για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 17 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001,
— που παραδόθηκε στα εκκοκκιστήρια κατά την περίοδο 2001/02
στην Ελλάδα και δεν είχε αναγνωρισθεί ως επιλέξιµο για ενίσχυση µέχρι τις 15 Μαΐου 2002, συµπεριλαµβανοµένου εκείνου
που δεν αποτέλεσε αντικείµενο αίτησης ενίσχυσης,
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— που έχει προσδιορισθεί ανά παρτίδα και έχει γίνει δειγµατοληψία σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001, και στη συνέχεια
εκκοκκίστηκε πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2002,
— που καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001,
— το οποίο, κατ’ εξαίρεση ενδεχοµένως από το άρθρο 11 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, όσον αφορά κάθε ενδιαφερόµενο παραγωγό και για το σύνολο των επιλέξιµων για ενίσχυση ποσοτήτων µη εκκοκκισµένου βάµβακος που παρέδωσε
κατά την περίοδο 2001/02 αγοράσθηκε µε την ίδια ελάχιστη
τιµή που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1051/2001.
Άρθρο 3
1.
Κατ’ εξαίρεση από το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, το ποσό της ενίσχυσης που αντι-

1.8.2002

στοιχεί στις αιτήσεις ενίσχυσης οι οποίες προβλέπονται από το
άρθρο 2 παράγραφος 1 είναι αυτό που ισχύει κατά την ηµέρα εισόδου των εν λόγω ποσοτήτων µη εκκοκκισµένου βάµβακος στο
εκκοκκιστήριο.
2. Κατ’ εξαίρεση από το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, το υπόλοιπο της
ενίσχυσης σχετικά µε τις ποσότητες µη εκκοκκισµένου βάµβακος
που κρίθηκαν επιλέξιµες για ενίσχυση όσον αφορά την περίοδο
2001/02 στην Ελλάδα µπορεί να καταβληθεί µέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2002.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

1.8.2002
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1399/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
που καθορίζει οριστικά, για την Ελλάδα, το ποσό της ενίσχυσης για το µη εκκοκκισµένο βαµβάκι, από
την 1η Σεπτεµβρίου 2001 έως τις 31 Μαρτίου 2002, για την περίοδο εµπορίας 2001/02
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 1
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, και ιδίως το πρωτόκολλο
αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, σχετικά µε την ενίσχυση στην παραγωγή βαµβακιού (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της διεθνούς αγοράς του µη εκκοκκισµένου
βαµβακιού καθορίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια της
περιόδου εµπορίας.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1398/2002 της Επιτροπής ( ) έχει
καθορίσει, για την περίοδο εµπορίας 2001/02, την πραγµατική ελληνική παραγωγή του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
καθώς και το ποσό κατά το οποίο µειώνεται η τιµή στόχου.
3

(3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1591/2001 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, για
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για
το βαµβάκι (4), προβλέπει τον καθορισµό το αργότερο στις
30 Ιουνίου του ποσού της ενίσχυσης για το µη εκκοκκισµένο βαµβάκι που εφαρµόζεται για κάθε περίοδο εµπορίας για την οποία καθορίστηκε µια τιµή της διεθνούς
αγοράς.

(4)

Συνεπώς, πρέπει να καθοριστούν οριστικά τα ποσά των ενισχύσεων που ισχύουν για την περίοδο εµπορίας 2001/02
όπως αναφέρονται κατωτέρω,

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

ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.
ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.
Βλέπε σελίδα 24 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 12.

Τα ποσά της ενίσχυσης για το µη εκκοκκισµένο βαµβάκι που αντιστοιχούν στις διεθνείς τιµές που καθορίστηκαν στους κανονισµούς
της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1738/2001 (5), (ΕΚ) αριθ. 1784/2001 (6),
(ΕΚ) αριθ. 1855/2001 (7), (ΕΚ) αριθ. 1912/2001 (8), (ΕΚ) αριθ.
1985/2001 (9), (ΕΚ) αριθ. 2061/2001 (10), (ΕΚ) αριθ. 2143/
2001 (11), (ΕΚ) αριθ. 2191/2001 (12), (ΕΚ) αριθ. 2207/2001 (13),
(ΕΚ) αριθ. 2255/2001 (14), (ΕΚ) αριθ. 2321/2001 (15), (ΕΚ) αριθ.
2344/2001 (16), (ΕΚ) αριθ. 2409/2001 (17), (ΕΚ) αριθ. 2518/
2001 (18), (ΕΚ) αριθ. 2549/2001 (19), (ΕΚ) αριθ. 39/2002 (20), (ΕΚ)
αριθ. 106/2002 (21), (ΕΚ) αριθ. 159/2002 (22), (ΕΚ) αριθ. 186/
2002 (23), (ΕΚ) αριθ. 248/2002 (24), (ΕΚ) αριθ. 253/2002 (25), (ΕΚ)
αριθ. 267/2002 (26), (ΕΚ) αριθ. 282/2002 (27), (ΕΚ) αριθ. 321/
2002 (28), (ΕΚ) αριθ. 374/2002 (29), (ΕΚ) αριθ. 441/2002 (30) και
(ΕΚ) αριθ. 499/2002 (31) εµφαίνονται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού, τα οποία έχουν καθοριστεί οριστικά από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος καθενός των σχετικών κανονισµών.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(5) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 35.
(6) ΕΕ L 241 της 11.9.2001, σ. 9.
(7) ΕΕ L 253 της 21.9.2001, σ. 23.
(8) ΕΕ L 261 της 29.9.2001, σ. 34.
(9) ΕΕ L 270 της 11.10.2001, σ. 24.
(10) ΕΕ L 277 της 20.10.2001, σ. 24.
(11) ΕΕ L 288 της 1.11.2001, σ. 15.
(12) ΕΕ L 293 της 10.11.2001, σ. 23.
(13) ΕΕ L 297 της 15.11.2001, σ. 6.
(14) ΕΕ L 304 της 21.11.2001, σ. 13.
(15) ΕΕ L 313 της 30.11.2001, σ. 17.
(16) ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 28.
(17) ΕΕ L 326 της 11.12.2001, σ. 13.
(18) ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 30.
(19) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 104.
(20) ΕΕ L 7 της 11.1.2002, σ. 12.
(21) ΕΕ L 17 της 19.1.2002, σ. 53.
(22) ΕΕ L 25 της 29.1.2002, σ. 40.
(23) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 39.
(24) ΕΕ L 39 της 9.2.2002, σ. 16.
(25) ΕΕ L 40 της 12.2.2002, σ. 8.
(26) ΕΕ L 43 της 14.2.2002, σ. 17.
(27) ΕΕ L 45 της 15.2.2002, σ. 35.
(28) ΕΕ L 50 της 21.2.2002, σ. 59.
(29) ΕΕ L 60 της 1.3.2002, σ. 13.
(30) ΕΕ L 67 της 9.3.2002, σ. 13.
(31) ΕΕ L 78 της 21.3.2002, σ. 11.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

1.8.2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
(σε ευρώ/100 kg)
Ποσό της ενίσχυσης
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
Ελλάδα

1738/2001

43,408

1784/2001

43,500

1855/2001

44,763

1912/2001

44,870

1985/2001

46,079

2061/2001

46,189

2143/2001

47,118

2191/2001

46,331

2207/2001

45,009

2255/2001

44,487

2321/2001

43,185

2344/2001

42,809

2409/2001

42,740

2518/2001

42,890

2549/2001

42,866

39/2002

42,536

106/2002

42,100

159/2002

40,497

186/2002

40,633

248/2002

40,555

253/2002

42,078

267/2002

40,635

282/2002

42,289

321/2002

42,581

374/2002

42,576

441/2002

42,814

499/2002

43,000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία πρέπει να
περιοριστεί στις κάθετες συµφωνίες για τις οποίες µπορεί να
θεωρηθεί µε επαρκή βεβαιότητα ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3.

(5)

Οι κάθετες συµφωνίες που εµπίπτουν στις κατηγορίες που
ορίζονται στον παρόντα κανονισµό µπορούν να βελτιώσουν
την οικονοµική αποτελεσµατικότητα σε µια αλυσίδα παραγωγής ή διανοµής, επιτρέποντας έναν καλύτερο συντονισµό
µεταξύ συµµετεχουσών επιχειρήσεων. Μπορούν, ιδίως, να
οδηγήσουν στη µείωση του κόστους συναλλαγών και διανοµής των µερών στη συµφωνία και στη βελτιστοποίηση των
επιπέδων επενδύσεων και πωλήσεών τους.

(6)

Η πιθανότητα τα αποτελέσµατα αυτά να αντισταθµίζουν τις
ενδεχόµενες αρνητικές για τον ανταγωνισµό επιπτώσεις των
περιορισµών που περιέχονται στις κάθετες συµφωνίες
εξαρτάται από την ισχύ των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων
στην αγορά και, συνεπώς, από το βαθµό στον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές αντιµετωπίζουν τον ανταγωνισµό που προέρχεται από άλλους προµηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών που
θεωρούνται εναλλάξιµα ή υποκατάστατα από τον αγοραστή
λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της
χρήσης για την οποία προορίζονται.

(7)

Πρέπει να καθοριστούν όρια βασιζόµενα στα µερίδια αγοράς
για να αντικατοπτρίζεται η ισχύς των προµηθευτών στην
αγορά. Επιπλέον, ο παρών τοµεακός κανονισµός πρέπει να
περιέχει αυστηρότερους κανόνες από εκείνους που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2790/1999, ιδίως
όσον αφορά την επιλεκτική διανοµή. Τα όρια κάτω από τα
οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι τα πλεονεκτήµατα που εξασφαλίζονται από τις κάθετες συµφωνίες αντισταθµίζουν τα
περιοριστικά αποτελέσµατά τους, πρέπει να ποικίλλουν
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών κάθετων
συµφωνιών. Συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί ότι σε γενικές
γραµµές οι κάθετες συµφωνίες συνεπάγονται παρόµοια πλεονεκτήµατα όταν το µερίδιο του προµηθευτή στις αγορές διανοµής καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων ή ανταλλακτικών
δεν υπερβαίνει το 30 ή το 40 % όταν η πώληση των καινουργών αυτοκινήτων γίνεται µε σύστηµα ποσοτικής επιλεκτικής διανοµής. Όσον αφορά τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης
µετά την πώληση, µπορεί να θεωρηθεί γενικά ότι οι κάθετες
συµφωνίες µε τις οποίες ο προµηθευτής καθορίζει κριτήρια
για τον τρόπο µε τον οποίο οι εξουσιοδοτηµένοι από αυτόν
επισκευαστές πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή
συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων του σχετικού σήµατος
και τους παρέχει κατάλληλο εξοπλισµό και κατάρτιση για το
σκοπό αυτό συνεπάγονται παρόµοια πλεονεκτήµατα εάν το
µερίδιο αγοράς του δικτύου εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών του προµηθευτή δεν υπερβαίνει το 30 %.
Ωστόσο, στην περίπτωση των κάθετων συµφωνιών που περιλαµβάνουν υποχρεώσεις αποκλειστικής διάθεσης, κρίσιµο
στοιχείο για τον προσδιορισµό των συνολικών επιπτώσεων
των κάθετων συµφωνιών στην αγορά είναι το µερίδιο αγοράς
που κατέχει ο αγοραστής.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 19/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Μαρτίου 1965, περί εφαρµογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 της
συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1215/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 1,
Μετά από δηµοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισµού (3),
Μετά από διαβούλευση µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις
περιοριστικές πρακτικές και τις δεσπόζουσες θέσεις,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Από την εµπειρία που έχει αποκτηθεί στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας όσον αφορά τη διανοµή καινουργών
αυτοκινήτων οχηµάτων και ανταλλακτικών και την παροχή
υπηρεσιών εξυπηρέτησης µετά την πώληση, είναι δυνατόν να
οριστούν κατηγορίες κάθετων συµφωνιών οι οποίες µπορούν
να θεωρηθούν ότι πληρούν κανονικά τις απαιτήσεις του
άρθρου 81 παράγραφος 3.

(2)

Η εµπειρία αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στον τοµέα
αυτό απαιτούνται κανόνες αυστηρότεροι από εκείνους που
προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της
Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1999, για την εφαρµογή
του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες
κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών (4).

(3)

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

Αυτοί οι αυστηρότεροι κανόνες για την απαλλαγή κατά
κατηγορία («εφεξής η απαλλαγή») εφαρµόζονται σε κάθετες
συµφωνίες για την αγορά ή πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων, σε κάθετες συµφωνίες για την αγορά ή
πώληση ανταλλακτικών για αυτοκίνητα οχήµατα και σε κάθετες συµφωνίες για την αγορά ή πώληση υπηρεσιών επισκευής
και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων όταν οι συµφωνίες
αυτές συνάπτονται µεταξύ µη ανταγωνιζοµένων επιχειρήσεων, µεταξύ ορισµένων ανταγωνιζοµένων επιχειρήσεων ή
από ορισµένες ενώσεις λιανοπωλητών ή επισκευαστών. Στις
συµφωνίες αυτές περιλαµβάνονται οι κάθετες συµφωνίες
µεταξύ ενός διανοµέα που δραστηριοποιείται σε επίπεδο λιανικής πώλησης ή ενός εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή και
ενός (περαιτέρω) διανοµέα ή επισκευαστή. Ο παρών κανονισµός θα πρέπει επίσης να εφαρµόζεται στις ανωτέρω κάθετες
συµφωνίες όταν αυτές περιλαµβάνουν δευτερεύουσες ρήτρες
σχετικά µε την κτήση ή την άσκηση δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας. Ο όρος «κάθετες συµφωνίες» πρέπει να οριστεί
κατά τρόπο ώστε να περιλαµβάνει τόσο τις συµφωνίες αυτές
όσο και τις αντίστοιχες εναρµονισµένες πρακτικές.
ΕΕ 36 της 6.3.1965, σ. 533/65.
ΕΕ L 148 της 15.6.1999, σ. 1.
ΕΕ C 67 της 16.3.2002, σ. 2.
ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ. 21.
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(8)

Όταν το µερίδιο αγοράς υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι κάθετες συµφωνίες που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1 επιτυγχάνουν συνήθως αντικειµενικά πλεονεκτήµατα τέτοιου
είδους και έκτασης ώστε να αντισταθµίζονται οι αρνητικές
τους επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. Ωστόσο, παρόµοια πλεονεκτήµατα πρέπει να αναµένονται σε περίπτωση ποιοτικής
επιλεκτικής διανοµής ανεξάρτητα από το µερίδιο αγοράς
του προµηθευτή.

(9)

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις στις οποίες ο προµηθευτής
καταγγέλλει µια συµφωνία επειδή ο διανοµέας ή ο επισκευαστής εφαρµόζει ανταγωνιστικές πρακτικές όπως
ενεργητικές ή παθητικές πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές, διανοµή περισσοτέρων σηµάτων ή υπεργολαβία υπηρεσιών επισκευής ή συντήρησης, σε κάθε κοινοποίηση καταγγελίας πρέπει να αναφέρονται εγγράφως και µε σαφήνεια οι
λόγοι της καταγγελίας, οι οποίοι πρέπει να είναι αντικειµενικοί και διαφανείς. Επιπλέον, για να ενισχυθεί η ανεξαρτησία
των διανοµέων και επισκευαστών σε σχέση µε τους προµηθευτές τους, πρέπει να προβλεφθούν ελάχιστες προειδοποιητικές προθεσµίες για τη µη ανανέωση των συµφωνιών
ορισµένου χρόνου και για την καταγγελία των συµφωνιών
αορίστου χρόνου.

(10)

Για να διευκολυνθεί η ενοποίηση της αγοράς και να επιτραπεί στους διανοµείς ή στους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να επωφελούνται από νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, οι διανοµείς ή οι εξουσιοδοτηµένοι επισκευαστές πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράζουν άλλες επιχειρήσεις
του ιδίου τύπου που πωλούν ή επισκευάζουν αυτοκίνητα
οχήµατα του ιδίου σήµατος εντός του συστήµατος διανοµής. Για το σκοπό αυτό, κάθε κάθετη συµφωνία µεταξύ
προµηθευτή και διανοµέα ή εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή
πρέπει να προβλέπει ότι οι τελευταίοι µπορούν να µεταβιβάζουν όλα τα δικαιώµατα και όλες τις υποχρεώσεις τους σε
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση του ιδίου τύπου που πωλεί ή
επισκευάζει αυτοκίνητα του ιδίου σήµατος εντός του συστήµατος διανοµής, την οποία αυτοί επιλέγουν.

(11)

Για να διευκολυνθεί η ταχεία επίλυση κάθε ενδεχόµενης διαφοράς µεταξύ των µερών στη συµφωνία διανοµής, η οποία
διαφορετικά θα µπορούσε να παρεµποδίσει τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, πρέπει να τυγχάνουν απαλλαγής µόνον οι
συµφωνίες που παρέχουν σε καθένα από τα µέρη το
δικαίωµα να προσφεύγει σε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα ή
διαιτητή, ιδίως σε περίπτωση κοινοποίησης καταγγελίας της
συµφωνίας.

(12)

Ανεξάρτητα από το µερίδιο αγοράς των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων, ο παρών κανονισµός δεν καλύπτει τις κάθετες
συµφωνίες που περιλαµβάνουν ορισµένα είδη περιορισµών
ιδιαίτερα επιζήµιων για τον ανταγωνισµό (περιορισµοί ιδιαίτερης σοβαρότητας), οι οποίοι συνήθως περιορίζουν υπολογίσιµα τον ανταγωνισµό ακόµα και σε περίπτωση χαµηλών
µεριδίων αγοράς χωρίς να είναι απαραίτητοι για την επίτευξη
των θετικών αποτελεσµάτων που αναφέρονται ανωτέρω.
Αυτό ισχύει ιδίως για τις κάθετες συµφωνίες που περιλαµβάνουν περιορισµούς όπως η επιβολή ελάχιστων ή σταθερών
τιµών µεταπώλησης και, µε ορισµένες εξαιρέσεις, περιορισµούς όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή ή την πελατεία
στην οποία ένας διανοµέας ή επισκευαστής µπορεί να πωλεί
τα προϊόντα ή να παρέχει τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης. Οι συµφωνίες αυτές δεν πρέπει να
δικαιούνται το ευεργέτηµα της απαλλαγής.
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(13)

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός
στην κοινή αγορά και µεταξύ διανοµέων εγκατεστηµένων σε
διαφορετικά κράτη µέλη δεν περιορίζεται όταν ένας προµηθευτής εφαρµόζει επιλεκτική διανοµή σε ορισµένες αγορές
και άλλες µορφές διανοµής σε άλλες. Ειδικότερα, οι συµφωνίες επιλεκτικής διανοµής που περιορίζουν τις παθητικές
πωλήσεις σε οποιοδήποτε τελικό χρήστη ή µη εξουσιοδοτηµένο διανοµέα που είναι εγκατεστηµένος σε αγορές
όπου έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικές γεωγραφικές
περιοχές πρέπει να εξαιρείται από το ευεργέτηµα της απαλλαγής, όπως και οι συµφωνίες επιλεκτικής διανοµής οι
οποίες περιορίζουν τις παθητικές πωλήσεις σε οµάδες
πελατών που έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικά σε άλλους
διανοµείς. Επίσης, δεν πρέπει να χορηγείται το ευεργέτηµα
της απαλλαγής σε συµφωνίες αποκλειστικής διανοµής εάν
υπάρχουν περιορισµοί στις ενεργητικές ή παθητικές πωλήσεις
σε οποιοδήποτε τελικό χρήστη ή µη εξουσιοδοτηµένο διανοµέα εγκατεστηµένο σε αγορές όπου χρησιµοποιείται η επιλεκτική διανοµή.

(14)

Το δικαίωµα οποιουδήποτε διανοµέα να πραγµατοποιεί
παθητικές πωλήσεις καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων ή,
κατά περίπτωση, ενεργητικές πωλήσεις σε τελικούς χρήστες,
πρέπει να περιλαµβάνει το δικαίωµα να πωλεί τα αυτοκίνητα
σε τελικούς χρήστες που έχουν εξουσιοδοτήσει µεσάζοντα ή
υπεύθυνο αγορών να αγοράσει, να παραλάβει, να µεταφέρει
ή να αποθηκεύσει καινουργές αυτοκίνητο όχηµα για λογαριασµό τους.

(15)

Το δικαίωµα οποιουδήποτε διανοµέα να πωλεί καινουργή
αυτοκίνητα οχήµατα ή ανταλλακτικά ή το δικαίωµα
οποιουδήποτε εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή να πραγµατοποιεί παθητικές ή, κατά περίπτωση, ενεργητικές πωλήσεις
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης σε οποιοδήποτε τελικό
χρήστη, πρέπει να περιλαµβάνει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί
το ∆ιαδίκτυο ή σχετικές ιστοθέσεις αναφοράς στο ∆ιαδίκτυο.

(16)

Οι περιορισµοί που επιβάλλουν προµηθευτές στις πωλήσεις
των διανοµέων τους σε οποιοδήποτε τελικό χρήστη σε άλλα
κράτη µέλη, για παράδειγµα όταν εξαρτούν την αµοιβή του
διανοµέα ή την τιµή αγοράς από τον προορισµό των αυτοκινήτων οχηµάτων ή από τον τόπο διαµονής των τελικών
χρηστών, ισοδυναµούν µε έµµεσο περιορισµό στις πωλήσεις.
Άλλα παραδείγµατα έµµεσων περιορισµών στις πωλήσεις
είναι οι ποσοστώσεις διάθεσης που βασίζονται σε ζώνη
πωλήσεων άλλη από την κοινή αγορά, ανεξάρτητα από το
εάν συνδυάζονται ή όχι µε στόχους πωλήσεων. Τα συστήµατα πριµοδότησης που βασίζονται στον προορισµό των
οχηµάτων ή κάθε µορφή εφοδιασµού διανοµέων µε προϊόντα
η οποία συνιστά διάκριση, είτε σε περίπτωση έλλειψης
προϊόντων είτε σε άλλη περίπτωση, ισοδυναµούν επίσης µε
έµµεσο περιορισµό στις πωλήσεις.

(17)

Οι κάθετες συµφωνίες που δεν υποχρεώνουν τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές στο σύστηµα διανοµής του προµηθευτή να τηρούν τις εγγυήσεις, να παρέχουν δωρεάν
εξυπηρέτηση και να πραγµατοποιούν τις αναγκαίες εργασίες
σε περίπτωση ανάκλησης ελαττωµατικών αυτοκινήτων για
κάθε αυτοκίνητο όχηµα του σχετικού κατασκευαστή που έχει
πωληθεί στην κοινή αγορά, ισοδυναµούν µε έµµεσο περιορισµό στις πωλήσεις και δεν πρέπει να δικαιούνται απαλλαγής.
Η υποχρέωση αυτή δεν θίγει το δικαίωµα του προµηθευτή
να υποχρεώνει µε τη σειρά του τον διανοµέα να εξασφαλίζει,
όσον αφορά τα καινουργή αυτοκίνητα που έχει πωλήσει, την
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τήρηση των εγγυήσεων, τη δωρεάν εξυπηρέτηση και την
εκτέλεση των εργασιών κατά την ανάκληση ελαττωµατικών
αυτοκινήτων, είτε από τον ίδιο τον διανοµέα ή, σε περίπτωση
υπεργολαβίας, από τον ή τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές στους οποίους οι υπηρεσίες αυτές έχουν ανατεθεί
µε υπεργολαβία. Οι καταναλωτές πρέπει συνεπώς σε όλες
αυτές τις περιπτώσεις να µπορούν να απευθύνονται στον διανοµέα, εάν οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν εκπληρώθηκαν µε
ικανοποιητικό τρόπο από τον εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή
στον οποίο ο διανοµέας ανέθεσε µε υπεργολαβία αυτές τις
υπηρεσίες. Επιπλέον, για να επιτραπεί στους διανοµείς αυτοκινήτων οχηµάτων να πραγµατοποιούν πωλήσεις σε τελικούς
χρήστες σε όλη την κοινή αγορά, η απαλλαγή πρέπει να
εφαρµόζεται µόνο στις συµφωνίες διανοµής οι οποίες απαιτούν από τους επισκευαστές που υπάγονται στο δίκτυο του
προµηθευτή να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης για τα προϊόντα της συµφωνίας και τα αντίστοιχα προϊόντα, ανεξάρτητα από τον τόπο πώλησης αυτών
των προϊόντων εντός της κοινής αγοράς.

(18)

Σε αγορές στις οποίες χρησιµοποιείται επιλεκτική διανοµή,
πρέπει να χορηγείται απαλλαγή σε περίπτωση επιβολής σε
διανοµέα απαγόρευσης να ασκεί δραστηριότητες από πρόσθετο τόπο εγκατάστασης εάν πρόκειται για διανοµέα αυτοκινήτων οχηµάτων άλλων από τα επιβατικά ή τα ελαφρά
επαγγελµατικά αυτοκίνητα οχήµατα. Αυτή η απαγόρευση,
ωστόσο, δεν πρέπει να καλύπτεται από την απαλλαγή, αν
περιορίζει την επέκταση της επιχείρησης του διανοµέα στον
εγκεκριµένο τόπο εγκατάστασης, περιορίζοντας, για παράδειγµα, την ανάπτυξη ή απόκτηση της αναγκαίας υποδοµής
για την αύξηση του όγκου των πωλήσεων, περιλαµβανοµένης
της αύξησης που επιτυγχάνεται µε πωλήσεις µέσω του ∆ιαδικτύου.

(19)

∆εν θα ήταν σκόπιµο να τυγχάνει απαλλαγής κάθε κάθετη
συµφωνία που περιορίζει την πώληση γνήσιων ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών εφάµιλλης ποιότητας από µέλη του
συστήµατος διανοµής σε ανεξάρτητους επισκευαστές οι
οποίοι τα χρησιµοποιούν για την παροχή υπηρεσιών επισκευής ή συντήρησης. Χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε
αυτά τα ανταλλακτικά, οι ανεξάρτητοι επισκευαστές δεν θα
ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές, εφόσον δεν θα µπορούσαν να
παράσχουν στους καταναλωτές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
που ενισχύουν την ασφάλεια και την αξιόπιστη λειτουργία
των αυτοκινήτων οχηµάτων.

(20)

Για να δώσει στους τελικούς χρήστες το δικαίωµα να αγοράζουν καινουργή αυτοκίνητα οχήµατα µε τις ίδιες προδιαγραφές µε εκείνα που πωλούνται σε οποιοδήποτε άλλο
κράτος µέλος από οποιοδήποτε διανοµέα που πωλεί αντίστοιχα µοντέλα και είναι εγκατεστηµένος στην κοινή αγορά,
η απαλλαγή πρέπει να χορηγείται µόνο σε κάθετες συµφωνίες που επιτρέπουν σε διανοµείς να παραγγείλουν, να
αποθηκεύσουν και να πωλήσουν οποιοδήποτε τέτοιο όχηµα
που αντιστοιχεί σε µοντέλο της σειράς προϊόντων της συµφωνίας. Εφόσον οι όροι προσφοράς συνιστούν διάκριση ή
είναι αντικειµενικά αδικαιολόγητοι, ιδίως εκείνοι που αφορούν το χρόνο παράδοσης ή τις τιµές που εφαρµόζονται
από τον προµηθευτή για αντίστοιχα οχήµατα, τότε εκλαµβάνονται ως περιορισµοί στη δυνατότητα του διανοµέα να
πωλεί αυτά τα οχήµατα.
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(21)

Τα αυτοκίνητα οχήµατα είναι δαπανηρά και πολυσύνθετα
από τεχνική άποψη αγαθά τα οποία απαιτούν επισκευή και
συντήρηση σε τακτικά και µη τακτικά χρονικά διαστήµατα.
Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο οι διανοµείς καινουργών
αυτοκινήτων οχηµάτων να αναλαµβάνουν επίσης την επισκευή και συντήρησή τους. Το έννοµο συµφέρον των προµηθευτών και των τελικών χρηστών ικανοποιείται πλήρως εάν ο
διανοµέας αναθέτει µε υπεργολαβία σε έναν ή περισσότερους
επισκευαστές στο σύστηµα διανοµής του προµηθευτή την
εκτέλεση των εργασιών, περιλαµβανοµένων εκείνων που
καλύπτονται από την παραχωρηθείσα εγγύηση, της δωρεάν
εξυπηρέτησης και των εργασιών σε περίπτωση ανάκλησης
ελαττωµατικών αυτοκινήτων οχηµάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης. Για τον σκοπό αυτό, ο
προµηθευτής µπορεί να απαιτεί από τους διανοµείς που
αναθέτουν την παροχή των υπηρεσιών επισκευής και
συντήρησης µε υπεργολαβία σε έναν ή περισσοτέρους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να γνωστοποιούν το όνοµα και
τη διεύθυνση του ή των εν λόγω συνεργείων επισκευών. Εάν
οποιοδήποτε από αυτά τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία επισκευών δεν είναι εγκατεστηµένο πλησίον του σηµείου
πώλησης, ο προµηθευτής µπορεί επίσης να απαιτεί από τον
διανοµέα να γνωστοποιεί στους τελικούς χρήστες την απόσταση του ή των εν λόγω συνεργείων επισκευών από το
σηµείο πώλησης. Ωστόσο, ο προµηθευτής µπορεί να επιβάλει
τις υποχρεώσεις αυτές µόνον εάν επιβάλλει επίσης παρόµοιες
υποχρεώσεις σε διανοµείς των οποίων τα συνεργεία επισκευών δεν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του σηµείου
πώλησης.

(22)

Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο οι εξουσιοδοτηµένοι επισκευαστές να πωλούν επίσης καινουργή αυτοκίνητα οχήµατα
για να µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης. Συνεπώς, η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει
κάθετες συµφωνίες που περιλαµβάνουν άµεση ή έµµεση
υποχρέωση ή κίνητρο που έχει σαν αποτέλεσµα τη σύνδεση
των πωλήσεων µε τις υπηρεσίες που παρέχονται µετά την
πώληση ή που εξαρτά την παροχή µιας από τις υπηρεσίες
αυτές από την παροχή άλλης υπηρεσίας. Αυτό ισχύει ιδίως
όταν η αµοιβή των διανοµέων ή των εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών για την αγορά ή πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών
που απαιτούνται για µια δραστηριότητα εξαρτάται από την
αγορά ή πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορούν την
άλλη δραστηριότητα, ή όταν όλα αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες εντάσσονται αδιάκριτα σε ενιαίο σύστηµα αµοιβών ή
εκπτώσεων.

(23)

Για να εξασφαλίσει συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού
στις αγορές επισκευής και συντήρησης και να επιτρέψει
στους επισκευαστές να παρέχουν στους τελικούς χρήστες
ανταγωνιστικά ανταλλακτικά, και ιδίως γνήσια ανταλλακτικά
ή ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας, η απαλλαγή δεν
πρέπει να καλύπτει τις κάθετες συµφωνίες που περιορίζουν
τη δυνατότητα των εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών στο
σύστηµα διανοµής του κατασκευαστή, των ανεξάρτητων διανοµέων ανταλλακτικών, των ανεξάρτητων επισκευαστών ή
τελικών χρηστών να προµηθεύονται ανταλλακτικά από τον
κατασκευαστή τους ή από άλλο προµηθευτή που αυτοί
επιλέγουν. Αυτό δεν επηρεάζει την αστική ευθύνη του
κατασκευαστή των ανταλλακτικών.

1.8.2002
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Εξάλλου, προκειµένου να δοθεί στους εξουσιοδοτηµένους
και τους ανεξάρτητους επισκευαστές και στους τελικούς
χρήστες η δυνατότητα να γνωρίζουν ποιος είναι ο κατασκευαστής των συστατικών ή των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχηµάτων και να επιλέγουν µεταξύ ανταγωνιστικών
ανταλλακτικών, η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει συµφωνίες µε τις οποίες ο κατασκευαστής αυτοκινήτων οχηµάτων
περιορίζει τη δυνατότητα του κατασκευαστή συστατικών ή
γνήσιων ανταλλακτικών να επιθέτει µε ευδιάκριτο τρόπο το
εµπορικό του σήµα ή το λογότυπό του επί των εν λόγω
συστατικών µερών. Επιπλέον, για την διευκόλυνση αυτής της
επιλογής και της πώλησης των ανταλλακτικών τα οποία
παρήχθησαν σύµφωνα µε τις τυποποιηµένες προδιαγραφές
και τα πρότυπα παραγωγής και ποιότητας που καθορίζει ο
κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήµατος για την παραγωγή συστατικών ή ανταλλακτικών, τεκµαίρεται ότι τα
ανταλλακτικά είναι γνήσια εάν ο κατασκευαστής τους πιστοποιεί ότι είναι εφάµιλλης ποιότητας µε τα συστατικά που
χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση του σχετικού
αυτοκινήτου οχήµατος και κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε
τις προαναφερόµενες προδιαγραφές και πρότυπα παραγωγής. Άλλα ανταλλακτικά για τα οποία ο κατασκευαστής
µπορεί να πιστοποιήσει ανά πάσα στιγµή ότι είναι εφάµιλλης
ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιµοποιήθηκαν για τη
συναρµολόγηση ορισµένου αυτοκινήτου οχήµατος µπορούν
να πωλούνται ως ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας.

(25)

Η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει κάθετες συµφωνίες που
περιορίζουν τη χρήση ανταλλακτικών εφάµιλλης ποιότητας
για την επισκευή ή συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων εκ
µέρους των εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών. Ωστόσο, λόγω
της άµεσης συµβατικής ευθύνης των κατασκευαστών αυτοκινήτων για τις επισκευές που καλύπτονται από εγγύηση, για
τη δωρεάν εξυπηρέτηση και για τις εργασίες κατά την
ανάκληση ελαττωµατικών οχηµάτων, οι συµφωνίες που
επιβάλλουν υποχρεώσεις στους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να χρησιµοποιούν τα γνήσια ανταλλακτικά που
προµηθεύει ο κατασκευαστής του οχήµατος για τις επισκευές αυτές πρέπει να καλύπτονται από την απαλλαγή.

(26)

Για να εξασφαλιστούν συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού
στην αγορά υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και να
εµποδιστεί ο αποκλεισµός των ανεξάρτητων επισκευαστών, οι
κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει να επιτρέπουν στους
ενδιαφερόµενους ανεξάρτητους φορείς να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις τεχνικές πληροφορίες, το διαγνωστικό και
λοιπό εξοπλισµό, τα εργαλεία, περιλαµβανοµένου κάθε
χρήσιµου λογισµικού και την κατάρτιση που απαιτείται για
την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων οχηµάτων. Οι
ανεξάρτητοι φορείς στους οποίους πρέπει να δοθεί αυτή η
πρόσβαση είναι ιδίως οι ανεξάρτητοι επισκευαστές, οι κατασκευαστές εξοπλισµού ή εργαλείων επισκευής, οι εκδότες τεχνικών εντύπων πληροφόρησης, οι αυτοκινητιστικές λέσχες,
οι επιχειρήσεις παροχής οδικής βοήθειας, οι επιχειρήσεις που
παρέχουν υπηρεσίες επίβλεψης και δοκιµής και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης σε επισκευαστές.
Ειδικότερα, οι όροι πρόσβασης πρέπει να µην εισάγουν
διακρίσεις µεταξύ εξουσιοδοτηµένων και ανεξαρτήτων
φορέων, να εξασφαλίζουν χωρίς καθυστέρηση τη ζητούµενη
πρόσβαση και οι τιµές που εφαρµόζονται για τις παρεχόµενες τεχνικές πληροφορίες δεν πρέπει να αποθαρρύνουν την
πρόσβαση σε αυτές και να λαµβάνουν υπόψη το βαθµό στον
οποίο οι πληροφορίες θα χρησιµοποιηθούν από τον
ανεξάρτητο φορέα. Ο προµηθευτής των αυτοκινήτων οχηµάτων πρέπει να υποχρεούται να παρέχει στους ανεξάρτητους
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επισκευαστές πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες για τα
καινουργή αυτοκίνητα οχήµατα ταυτόχρονα µε τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές και να µην υποχρεώνει τους
ανεξάρτητους φορείς να αγοράζουν περισσότερες πληροφορίες από εκείνες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των
σχετικών εργασιών. Οι προµηθευτές πρέπει να υποχρεούνται
να παρέχουν πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες που είναι
αναγκαίες για τον επαναπρογραµµατισµό της ηλεκτρονικής
διάταξης ενός αυτοκινήτου οχήµατος. Είναι ωστόσο θεµιτό
και αποδεκτό να αρνούνται οι προµηθευτές την πρόσβαση σε
τεχνικές πληροφορίες που θα επέτρεπαν σε έναν τρίτο να
παρακάµψει ή να εξουδετερώσει αντικλεπτικές συσκευές
εγκατεστηµένες σε αυτοκίνητο όχηµα, να αναβαθµονοµήσει
τις ηλεκτρονικές διατάξεις του ή να παρέµβει, για παράδειγµα, στις συσκευές που περιορίζουν την ταχύτητά του,
εκτός εάν η προστασία κατά της κλοπής και κατά της αναβαθµονόµησης ή παραβίασης των συσκευών αυτών µπορεί
να επιτευχθεί µε άλλο λιγότερο περιοριστικό τρόπο. Τα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας, περιλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τις ανωτέρω συσκευές,
πρέπει να ασκούνται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε
κατάχρηση.

(27)

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και να αποτραπούν οι
αθέµιτες συµπράξεις στις σχετικές αγορές και να δοθεί στους
διανοµείς η δυνατότητα να πωλούν αυτοκίνητα οχήµατα δύο
ή περισσοτέρων κατασκευαστών που δεν είναι συνδεδεµένες
επιχειρήσεις, η απαλλαγή κατά κατηγορίες πρέπει να συνοδεύεται από ορισµένους ειδικούς όρους. Για το σκοπό αυτό,
η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις µη
ανταγωνισµού. Ειδικότερα, δεν πρέπει να χορηγείται απαλλαγή για τις απαγορεύσεις πώλησης σηµάτων ανταγωνιστών,
µε την επιφύλαξη της δυνατότητας του προµηθευτή να
απαιτεί από τον διανοµέα να εκθέτει τα αυτοκίνητα σε ειδικά
για κάθε σήµα τµήµατα του χώρου έκθεσης για να αποφεύγεται η σύγχυση µεταξύ των σηµάτων. Το ίδιο ισχύει για την
υποχρέωση έκθεσης όλης της σειράς αυτοκινήτων οχηµάτων
του κατασκευαστή, εάν αυτό καθιστά αδύνατη ή αδικαιολόγητα δυσχερή την πώληση ή έκθεση των αυτοκινήτων που
κατασκευάζονται από µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης,
η υποχρέωση απασχόλησης ειδικού για κάθε σήµα προσωπικού πωλήσεων θεωρείται ότι συνιστά έµµεση υποχρέωση
µη άσκησης ανταγωνισµού και συνεπώς δεν πρέπει να καλύπτεται από την απαλλαγή, εκτός εάν ο διανοµέας αποφασίσει
να απασχολήσει ειδικό για κάθε σήµα προσωπικό και ο
προµηθευτής αναλαµβάνει το σύνολο του πρόσθετου
κόστους που προκύπτει.

(28)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι επισκευαστές έχουν τη δυνατότητα να επισκευάζουν ή να συντηρούν όλα τα αυτοκίνητα
οχήµατα, η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει καµία υποχρέωση που περιορίζει τη δυνατότητα των επισκευαστών
αυτοκινήτων οχηµάτων να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή
συντήρησης για σήµατα ανταγωνιστών προµηθευτών.

(29)

Επιπλέον, για την εξαίρεση από το πεδίο της απαλλαγής
ορισµένων περιορισµών που επιβάλλονται σε µερικές περιπτώσεις στο πλαίσιο ενός επιλεκτικού συστήµατος διανοµής
πρέπει να πληρούνται ορισµένοι ειδικοί όροι. Αυτό ισχύει
ιδίως για τις υποχρεώσεις που έχουν ως αποτέλεσµα να
εµποδίζουν τα µέλη συστήµατος επιλεκτικής διανοµής να
πωλούν σήµατα συγκεκριµένων ανταγωνιστών προµηθευτών,
γεγονός που θα µπορούσε εύκολα να οδηγήσει στον αποκλεισµό ορισµένων σηµάτων από την αγορά. Πρόσθετοι όροι
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είναι αναγκαίοι για την ανάπτυξη του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού και την ενοποίηση της αγοράς, για να δοθεί στους
διανοµείς και τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές που το
επιθυµούν η δυνατότητα να επωφελούνται από επιχειρηµατικές ευκαιρίες εκτός του τόπου εγκατάστασής τους και για
να δηµιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την
ανάπτυξη φορέων που θα διανέµουν σήµατα περισσότερων
κατασκευαστών. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να χορηγείται
απαλλαγή στον περιορισµό της άσκησης δραστηριοτήτων
από µη εγκεκριµένο τόπο εγκατάστασης για τη διανοµή επιβατικών ή ελαφρών επαγγελµατικών αυτοκινήτων οχηµάτων
ή την παροχή υπηρεσιών επισκευής ή συντήρησης. Ο προµηθευτής µπορεί να απαιτεί τα πρόσθετα σηµεία πώλησης ή
παράδοσης επιβατικών ή ελαφρών επαγγελµατικών αυτοκινήτων οχηµάτων ή τα καταστήµατα επισκευών να συµµορφώνονται µε τα ποιοτικά κριτήρια που ισχύουν για ανάλογα
καταστήµατα που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

(30)

Η απαλλαγή δεν πρέπει να καλύπτει τους περιορισµούς στη
δυνατότητα του διανοµέα να πωλεί υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης για αυτοκίνητα οχήµατα.

(31)

Οι περιορισµοί στο µερίδιο αγοράς, το γεγονός ότι ορισµένες κάθετες συµφωνίες δεν καλύπτονται και οι όροι που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό πρέπει κανονικά
να εξασφαλίζουν ότι οι συµφωνίες στις οποίες εφαρµόζεται
η απαλλαγή κατά κατηγορία δεν δίνουν στις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να καταργήσουν τον ανταγωνισµό για ουσιαστικό µέρος των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.

(32)

Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις στις οποίες συµφωνίες που
διαφορετικά θα είχαν τύχει απαλλαγής έχουν αποτελέσµατα
ασυµβίβαστα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3, η Επιτροπή
εξουσιοδοτείται να άρει το ευεργέτηµα της απαλλαγής. Αυτό
µπορεί να συµβεί ιδίως εάν ο αγοραστής έχει σηµαντική ισχύ
στη σχετική αγορά στην οποία µεταπωλεί αγαθά ή παρέχει
υπηρεσίες ή εάν παράλληλα δίκτυα κάθετων συµφωνιών
έχουν παρόµοια αποτελέσµατα που περιορίζουν ουσιωδώς
την πρόσβαση ή τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά. Αυτά
τα σωρευτικά αποτελέσµατα µπορούν επίσης να προκύψουν
στην περίπτωση της επιλεκτικής διανοµής. Η Επιτροπή
µπορεί επίσης να άρει το ευεργέτηµα της απαλλαγής εάν ο
ανταγωνισµός περιορίζεται αισθητά σε κάποια αγορά λόγω
της παρουσίας προµηθευτή µε ισχύ στην αγορά ή αν οι τιµές
ή οι όροι διάθεσης στους διανοµείς αυτοκινήτων οχηµάτων
παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ γεωγραφικών
αγορών. Η Επιτροπή µπορεί ακόµη να άρει το ευεργέτηµα
της απαλλαγής αν κατά την προµήθεια προϊόντων αντίστοιχων µε τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης εφαρµόζονται τιµές ή όροι πώλησης που συνιστούν διακρίσεις, ή αδικαιολόγητα υψηλές προσαυξήσεις,
όπως εκείνες που εφαρµόζονται για τα µοντέλα µε δεξιό
τιµόνι.

(33)

Ο κανονισµός αριθ. 19/65/ΕΟΚ παρέχει στις αρχές των
κρατών µελών την εξουσία να άρουν το ευεργέτηµα της
απαλλαγής για κάθετες συµφωνίες που έχουν αποτελέσµατα
ασυµβίβαστα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγρα-
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φος 3, εφόσον τα αποτελέσµατα αυτά γίνονται αισθητά στο
έδαφός τους ή σε µέρος του εδάφους αυτού που έχει όλα
τα χαρακτηριστικά χωριστής γεωγραφικής αγοράς. Η άσκηση
της εθνικής αυτής εξουσίας δεν πρέπει να θίγει την οµοιόµορφη εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού σε
όλη την κοινή αγορά και την πλήρη αποτελεσµατικότητα
των µέτρων που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή των κανόνων
αυτών.

(34)

Για να βελτιώσει την εποπτεία των παράλληλων δικτύων
κάθετων συµφωνιών που έχουν παρόµοια περιοριστικά αποτελέσµατα και καλύπτουν πάνω από το 50 % δεδοµένης
αγοράς, η Επιτροπή µπορεί να κηρύξει τον παρόντα κανονισµό ανεφάρµοστο σε κάθετες συµφωνίες που περιέχουν συγκεκριµένους περιορισµούς ως προς την οικεία αγορά, αποκαθιστώντας έτσι την πλήρη εφαρµογή του άρθρου 81
παράγραφος 1 στις συµφωνίες αυτές.

(35)

Η απαλλαγή πρέπει να χορηγείται µε την επιφύλαξη της
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 82 της συνθήκης
σχετικά µε την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

(36)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1475/95 της Επιτροπής, της 28ης
Ιουνίου 1995, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 85
παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών διανοµής, πώλησης και εξυπηρέτησης µετά την
πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων (1) εφαρµόζεται έως τις 30
Σεπτεµβρίου 2002. Για να δοθεί σε όλους τους φορείς η
δυνατότητα να προσαρµόσουν τις κάθετες συµφωνίες που
συµβιβάζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1475/95 και
εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη λήξη της απαλλαγής
δυνάµει του εν λόγω κανονισµού, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί µεταβατική περίοδος έως την 1η Οκτωβρίου 2003
κατά τη διάρκεια της οποίας οι συµφωνίες αυτές πρέπει να
απαλλαγούν από την απαγόρευση του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης, δυνάµει του παρόντος κανονισµού.

(37)

Προκειµένου να δοθεί σε όλους τους φορείς που εφαρµόζουν σύστηµα επιλεκτικής διανοµής καινουργών επιβατικών
και ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων η δυνατότητα να
προσαρµόσουν τις επιχειρηµατικές τους στρατηγικές στη µη
εφαρµογή της απαλλαγής στις ρήτρες τόπου εγκατάστασης,
είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι οι όροι του άρθρου 5
παράγραφος 2 στοιχείο β) αρχίζουν να ισχύουν την 1η
Οκτωβρίου 2005.

(38)

Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί συστηµατικά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις του στον ανταγωνισµό στη λιανική πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων και στην παροχή εξυπηρέτησης µετά την
πώληση στην κοινή αγορά ή ουσιαστικά τµήµατά της. Η
παρακολούθηση πρέπει να αφορά τις επιπτώσεις του κανονισµού στη δοµή και το επίπεδο συγκέντρωσης της διανοµής
αυτοκινήτων οχηµάτων και οποιεσδήποτε επιπτώσεις προκύπτουν για τον ανταγωνισµό. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να
προβεί σε αξιολόγηση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και να συντάξει έκθεση αξιολόγησης το αργότερο έως
τις 31 Μαΐου 2008,

(1) ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 25.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:

α) «ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις»: οι πραγµατικοί ή δυνητικοί
προµηθευτές στην ίδια αγορά προϊόντων. Η αγορά προϊόντων
περιλαµβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρούνται από τον
αγοραστή εναλλάξιµα ή υποκατάστατα των προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης λόγω των
χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της χρήσης για την
οποία προορίζονται·
β) «υποχρέωση µη άσκησης ανταγωνισµού»: κάθε άµεση ή έµµεση
υποχρέωση δυνάµει της οποίας ο αγοραστής δεν µπορεί να
παράγει, να αγοράζει, να πωλεί ή να µεταπωλεί προϊόντα ή
υπηρεσίες που είναι ανταγωνιστικά προς τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες της σύµβασης, ή οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση υποχρέωση του αγοραστή να αγοράζει από τον προµηθευτή ή από
άλλη επιχείρηση την οποία υπέδειξε ο προµηθευτής πάνω από
το 30 % των προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης, των αντίστοιχων προϊόντων ή υπηρεσιών
και των υποκατάστατών τους στη σχετική αγορά, του ποσοστού αυτού υπολογιζόµενου µε βάση την αξία των αγορών
που πραγµατοποίησε ο αγοραστής το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Η υποχρέωση να πωλεί ο διανοµέας τα αυτοκίνητα
οχήµατα άλλων προµηθευτών σε χωριστά τµήµατα του χώρου
έκθεσης για να αποφεύγεται η σύγχυση µεταξύ των σηµάτων,
δεν συνιστά υποχρέωση µη ανταγωνισµού για τους σκοπούς
του παρόντος κανονισµού. Η υποχρέωση του διανοµέα να
διατηρεί ειδικό για κάθε σήµα προσωπικό πωλήσεων συνιστά
υποχρέωση µη ανταγωνισµού για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού, εκτός εάν ο διανοµέας αποφασίζει να απασχολήσει
ειδικό για κάθε σήµα προσωπικό πωλήσεων και ο προµηθευτής
αναλαµβάνει το σύνολο του πρόσθετου κόστους που προκύπτει·
γ) «κάθετες συµφωνίες»: συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές
που συνάπτονται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων
καθεµία από τις οποίες δραστηριοποιείται, για τους σκοπούς
της συµφωνίας, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής·
δ) «κάθετοι περιορισµοί»: περιορισµοί του ανταγωνισµού που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος
1 της συνθήκης, εφόσον οι περιορισµοί αυτοί περιέχονται σε
κάθετη συµφωνία·
ε) «υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης»: κάθε άµεση ή έµµεση
υποχρέωση του προµηθευτή να πωλεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης σε έναν µόνον
αγοραστή στην κοινή αγορά για συγκεκριµένη χρήση ή προς
µεταπώληση·
στ) «σύστηµα επιλεκτικής διανοµής»: σύστηµα διανοµής στο πλαίσιο του οποίου ο προµηθευτής αναλαµβάνει να πωλεί, άµεσα ή
έµµεσα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης µόνο σε διανοµείς ή επισκευαστές που
έχουν επιλεγεί µε καθορισµένα κριτήρια και στο πλαίσιο του
οποίου οι εν λόγω διανοµείς ή επισκευαστές αναλαµβάνουν να
µην πωλούν αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες σε µη εξουσιοδοτηµένους διανοµείς ή σε ανεξάρτητους επισκευαστές, µε την
επιφύλαξη της δυνατότητας να πωλούν ανταλλακτικά σε
ανεξάρτητους επισκευαστές ή της υποχρέωσης να παρέχουν
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στους ανεξάρτητους φορείς όλες τις τεχνικές πληροφορίες, το
διαγνωστικό εξοπλισµό, τα εργαλεία και την κατάρτιση που
απαιτείται για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων
οχηµάτων ή για την εφαρµογή των µέτρων περιβαλλοντικής
προστασίας·
ζ) «σύστηµα ποσοτικής επιλεκτικής διανοµής»: σύστηµα επιλεκτικής διανοµής στο οποίο ο προµηθευτής χρησιµοποιεί για
την επιλογή των διανοµέων ή επισκευαστών κριτήρια που
περιορίζουν άµεσα τον αριθµό τους·
η) «σύστηµα ποιοτικής επιλεκτικής διανοµής»: σύστηµα επιλεκτικής διανοµής στο οποίο ο προµηθευτής χρησιµοποιεί για
την επιλογή των διανοµέων ή επισκευαστών καθαρά ποιοτικά
κριτήρια που υπαγορεύονται από τη φύση των προϊόντων ή
υπηρεσιών της σύµβασης, καθορίζονται µε οµοιόµορφο τρόπο
για όλους τους διανοµείς ή επισκευαστές που ζητούν να συµµετάσχουν στο σύστηµα διανοµής, δεν εφαρµόζονται µε τρόπο
που συνιστά διάκριση και δεν περιορίζουν άµεσα τον αριθµό
των διανοµέων ή επισκευαστών·
θ) «δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας»: περιλαµβάνουν, µεταξύ
άλλων, τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώµατα·
ι) «τεχνογνωσία»: σύνολο πρακτικών πληροφοριών µη κατοχυρωµένων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που απορρέουν από την
εµπειρία και τις δοκιµές του προµηθευτή, οι οποίες είναι
απόρρητες, ουσιώδεις και σαφώς προσδιορισµένες· στο πλαίσιο
αυτό, «απόρρητες» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία, σαν σύνολο ή
στη συγκεκριµένη διάταξη και συνδυασµό των στοιχείων της,
δεν είναι γενικά γνωστή ή δεν είναι εύκολα προσιτή· «ουσιώδεις» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία περιλαµβάνει πληροφορίες οι
οποίες είναι αναγκαίες στον αγοραστή για τη χρήση, πώληση ή
µεταπώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών της σύµβασης·
«σαφώς προσδιορισµένες» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία πρέπει να
περιγράφεται κατά τρόπο επαρκώς διεξοδικό ώστε να είναι
δυνατό να διαπιστωθεί εάν πληροί τα κριτήρια του απορρήτου
και του ουσιώδους·
ια) «αγοραστής»: ανεξάρτητα αν πρόκειται για διανοµέα ή επισκευαστή, περιλαµβάνει επιχείρηση η οποία πωλεί προϊόντα ή
υπηρεσίες για λογαριασµό άλλης επιχείρησης·
ιβ) «εξουσιοδοτηµένος επισκευαστής»: πάροχος υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων εντός του συστήµατος διανοµής που έχει συσταθεί από τον προµηθευτή
των αυτοκινήτων οχηµάτων·
ιγ) «ανεξάρτητος επισκευαστής»: πάροχος υπηρεσιών επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων ο οποίος δεν συµµετέχει
στο σύστηµα διανοµής που έχει συσταθεί από τον προµηθευτή
των αυτοκινήτων οχηµάτων για τα οποία παρέχει υπηρεσίες
επισκευής ή συντήρησης. Εξουσιοδοτηµένος επισκευαστής
εντός του δικτύου διανοµής συγκεκριµένου προµηθευτή θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητος επισκευαστής για τους σκοπούς
του παρόντος κανονισµού εάν παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή
συντήρησης αυτοκινήτων, ως προς τα οποία δεν είναι µέλος
του συστήµατος διανοµής του αντίστοιχου προµηθευτή·
ιδ) «αυτοκίνητο όχηµα»: αυτοκινούµενο όχηµα µε τρεις ή περισσότερους τροχούς που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε δηµόσιους δρόµους·
ιε) «επιβατικό αυτοκίνητο»: αυτοκίνητο όχηµα που προορίζεται
για τη µεταφορά επιβατών και περιλαµβάνει µέχρι οκτώ θέσεις
επιπλέον της θέσης του οδηγού·
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ιστ) «ελαφρό επαγγελµατικό όχηµα»: αυτοκίνητο όχηµα προοριζόµενο για µεταφορά αγαθών ή επιβατών, ανώτατου βάρους 3,5
τόνων· εάν ένα ελαφρό επαγγελµατικό αυτοκίνητο όχηµα
πωλείται επίσης σε µοντέλο βάρους άνω των 3,5 τόνων, όλα
τα µοντέλα αυτού του οχήµατος θεωρούνται ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα·
ιζ) «σειρά προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης»:
το σύνολο των διαφόρων µοντέλων αυτοκινήτων οχηµάτων
που µπορεί να αγοράσει ο διανοµέας από τον προµηθευτή·
ιη) «αυτοκίνητο όχηµα που αντιστοιχεί σε µοντέλο της σειράς
προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης»: όχηµα
που αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας διανοµής µε άλλη επιχείρηση εντός του συστήµατος διανοµής που έχει
δηµιουργηθεί από τον κατασκευαστή ή µε τη συναίνεσή του,
και το οποίο:
— κατασκευάζει ή συναρµολογεί σε σειρά ο κατασκευαστής
και
— είναι όµοιο ως προς τη µορφή του αµαξώµατος, την µετάδοση κίνησης, το πλαίσιο και τον τύπο µηχανής, µε ένα
αυτοκίνητο όχηµα της σειράς προϊόντων που αποτελούν
αντικείµενο της σύµβασης·
ιθ) «ανταλλακτικά»: αγαθά που προορίζονται να τοποθετηθούν ή
να συναρµολογηθούν σε αυτοκίνητο όχηµα για να αντικαταστήσουν συστατικά µέρη του αυτοκινήτου, περιλαµβανοµένων
των αναγκαίων για τη λειτουργία του αυτοκινήτου λιπαντικών,
µε την εξαίρεση των καυσίµων·
κ) «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε
τα συστατικά που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση
του αυτοκινήτου οχήµατος και τα οποία παράγονται µε τις
τυποποιηµένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο
κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήµατος για την παραγωγή
συστατικών µερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο.
Περιλαµβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην
ίδια γραµµή παραγωγής µε τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν
αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκµαίρεται ότι πρόκειται για
γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών
πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα µέρη είναι εφάµιλλης ποιότητας µε
τα συστατικά που χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση
του οικείου αυτοκινήτου οχήµατος και κατασκευάστηκαν
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του
κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήµατος·
κα) «ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας»: µόνον τα ανταλλακτικά
που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία
µπορεί ανά πάσα στιγµή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά
αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά µέρη που χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχηµάτων·
κβ) «επιχειρήσεις του συστήµατος διανοµής»: ο κατασκευαστής και
οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί από τον κατασκευαστή
ή µε τη συγκατάθεσή του η διανοµή ή η επισκευή ή συντήρηση
των προϊόντων της σύµβασης ή αντίστοιχων προϊόντων·
κγ) «τελικός χρήστης»: περιλαµβάνει τις εταιρείες χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, εκτός εάν η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
προβλέπει µεταβίβαση κυριότητας ή δικαίωµα αγοράς του
οχήµατος πριν τη λήξη της.
2.
Οι όροι «επιχείρηση», «προµηθευτής», «αγοραστής», «διανοµέας» και «επισκευαστής» περιλαµβάνουν τις αντίστοιχες συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
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«Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι:
α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία, άµεσα ή έµµεσα:
i) έχει την εξουσία να ασκεί περισσότερο από το ήµισυ των
δικαιωµάτων ψήφου, ή
ii) έχει την εξουσία να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη
του εποπτικού συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου ή
των οργάνων που εκπροσωπούν νόµιµα την επιχείρηση, ή
iii) έχει το δικαίωµα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης·
β) οι επιχειρήσεις που έχουν, σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη
άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που παρατίθενται
στο στοιχείο α)·
γ) οι επιχειρήσεις στις οποίες µια από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) έχει, άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή
τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·
δ) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει,
µαζί µε µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ή στις οποίες δύο ή περισσότερες
από τις τελευταίες αυτές επιχειρήσεις έχουν από κοινού τα
δικαιώµατα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·
ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες τα δικαιώµατα ή οι εξουσίες που
παρατίθενται στο στοιχείο α) κατέχονται από κοινού:
i) από τα συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία ή από τις αντίστοιχες συνδεδεµένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα
στοιχεία α) έως δ), ή
ii) από ένα ή περισσότερα µέρη στη συµφωνία ή από µία ή
περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), και ένα ή περισσότερα τρίτα
µέρη.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης και
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, το
άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν εφαρµόζεται στις κάθετες συµφωνίες, οι οποίες αφορούν τους όρους µε τους οποίους τα
συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να προµηθεύονται, να πωλούν ή να
µεταπωλούν καινουργή αυτοκίνητα οχήµατα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων οχηµάτων ή υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται εφόσον οι κάθετες συµφωνίες περιλαµβάνουν κάθετους περιορισµούς.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η απαλλαγή που
θεσπίζεται στην παρούσα παράγραφο αποκαλείται εφεξής «η απαλλαγή».
2. Η απαλλαγή εφαρµόζεται επίσης στις ακόλουθες κατηγορίες
κάθετων συµφωνιών:
α) κάθετες συµφωνίες που έχουν συναφθεί µεταξύ µιας ένωσης επιχειρήσεων και των µελών της, ή µεταξύ µιας τέτοιας ένωσης και
των προµηθευτών της, µόνον εφόσον όλα της τα µέλη είναι διανοµείς αυτοκινήτων οχηµάτων ή ανταλλακτικών για αυτοκίνητα
οχήµατα ή επισκευαστές αυτοκινήτων οχηµάτων, και εφόσον
κανένα µέλος της ένωσης, µαζί µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις
του, δεν έχει συνολικό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 50
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εκατοµµύρια ευρώ· οι κάθετες συµφωνίες που συνάπτουν αυτές
οι ενώσεις διέπονται από τον παρόντα κανονισµό, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 81 στις οριζόντιες συµφωνίες
µεταξύ των µελών της ένωσης ή στις αποφάσεις που λαµβάνει η
ένωση·
β) κάθετες συµφωνίες που περιλαµβάνουν διατάξεις για τη µεταβίβαση στον αγοραστή ή την άσκηση από αυτόν δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις αυτές δεν
αποτελούν πρωταρχικό αντικείµενο των συµφωνιών και συνδέονται άµεσα µε τη χρήση, πώληση ή µεταπώληση των προϊόντων
ή υπηρεσιών από τον αγοραστή ή τους πελάτες του. Η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν
περιέχουν περιορισµούς του ανταγωνισµού που σχετίζονται µε
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της σύµβασης και έχουν το ίδιο
αντικείµενο ή αποτέλεσµα µε κάθετους περιορισµούς µη απαλλασσόµενους βάσει του παρόντος κανονισµού.
3.
Η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται στις κάθετες συµφωνίες µεταξύ
ανταγωνιζόµενων επιχειρήσεων.
Ωστόσο, η απαλλαγή εφαρµόζεται εάν ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις
συνάπτουν µη αµοιβαία κάθετη συµφωνία και:
α) ο αγοραστής έχει συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν
υπερβαίνει τα 100 εκατοµµύρια ευρώ, ή
β) ο προµηθευτής είναι παραγωγός και διανοµέας προϊόντων, ενώ ο
αγοραστής είναι διανοµέας που δεν παράγει προϊόντα ανταγωνιστικά προς τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης, ή
γ) ο προµηθευτής παρέχει υπηρεσίες σε πολλαπλά επίπεδα εµπορίου, ενώ ο αγοραστής δεν παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες
στο επίπεδο εµπορίου στο οποίο αγοράζει τις υπηρεσίες που
αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης.

Άρθρο 3
Γενικοί όροι
1.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 και 7, η
απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι το µερίδιο αγοράς του
προµηθευτή στην αγορά στην οποία πωλεί καινουργή αυτοκίνητα
οχήµατα, ανταλλακτικά για αυτοκίνητα οχήµατα ή υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεν υπερβαίνει το 30 %.
Ωστόσο, το όριο µεριδίου αγοράς για την εφαρµογή της απαλλαγής
ορίζεται σε 40 % για τις συµφωνίες που εισάγουν συστήµατα ποσοτικής επιλεκτικής διανοµής για την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων.
Τα όρια µεριδίου αγοράς δεν εφαρµόζονται σε συµφωνίες που εισάγουν συστήµατα ποιοτικής επιλεκτικής διανοµής.
2.
Στην περίπτωση των κάθετων συµφωνιών που περιέχουν υποχρεώσεις αποκλειστικής διάθεσης, η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον
όρο ότι το µερίδιο του αγοραστή στην αγορά στην οποία προµηθεύεται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης δεν υπερβαίνει το 30 %.
3.
Η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι η κάθετη συµφωνία που συνάπτεται µε διανοµέα ή επισκευαστή προβλέπει ότι ο
προµηθευτής αποδέχεται τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κάθετη συµφωνία σε άλλο δια-
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νοµέα ή επισκευαστή στο σύστηµα διανοµής ο οποίος επιλέγεται
από τον αρχικό διανοµέα ή επισκευαστή.
4. Η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι η κάθετη συµφωνία που συνάπτεται µε διανοµέα ή επισκευαστή προβλέπει ότι
ένας προµηθευτής που επιθυµεί να κοινοποιήσει καταγγελία συµφωνίας πρέπει να αποστείλει την κοινοποίηση αυτή εγγράφως και να
αναφέρει τους λεπτοµερείς, αντικειµενικούς και διαφανείς λόγους
που δικαιολογούν την καταγγελία της συµφωνίας, προκειµένου να
αποφευχθούν περιπτώσεις στις οποίες ο προµηθευτής καταγγέλλει
κάθετη συµφωνία µε διανοµέα ή επισκευαστή επειδή ο τελευταίος
εφαρµόζει πρακτικές που δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
περιορισµών βάσει του παρόντος κανονισµού.
5. Η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι η κάθετη συµφωνία που συνάπτει ο προµηθευτής καινουργών αυτοκινήτων
οχηµάτων µε διανοµέα ή εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή προβλέπει:
α) ότι η συµφωνία συνάπτεται για περίοδο πέντε ετών τουλάχιστον·
στην περίπτωση αυτή, κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει
να γνωστοποιήσει στο άλλο µε προειδοποιητική προθεσµία
τουλάχιστον έξι µηνών την πρόθεσή του να µην ανανεώσει τη
συµφωνία, ή
β) ότι η συµφωνία συνάπτεται για αόριστο χρόνο· στην περίπτωση
αυτή, η προειδοποιητική προθεσµία για την κανονική λύση της
συµφωνίας πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και για τα
δύο µέρη, η προθεσµία αυτή µειώνεται τουλάχιστον σε ένα έτος
εφόσον:
i) ο προµηθευτής υποχρεούται εκ του νόµου ή µε ειδική συµφωνία να καταβάλει αποζηµίωση κατά τη λύση της συµφωνίας, ή εφόσον
ii) ο προµηθευτής τερµατίζει τη συµφωνία προκειµένου να
προβεί σε αναγκαία αναδιοργάνωση του συνόλου ή ουσιαστικού µέρους του δικτύου.
6. Η απαλλαγή εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι η κάθετη συµφωνία παρέχει σε καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη το δικαίωµα
να παραπέµπει τις διαφορές που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων σε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα ή
διαιτητή. Τέτοιες διαφορές µπορούν, µεταξύ άλλων, να αφορούν:
α) τις υποχρεώσεις διάθεσης·
β) τον καθορισµό ή την επίτευξη στόχων για τις πωλήσεις·
γ) την τήρηση απαιτήσεων για τα αποθέµατα·
δ) την τήρηση υποχρέωσης για προµήθεια ή χρήση οχηµάτων για
επίδειξη·
ε) τους όρους για την πώληση διαφορετικών σηµάτων·
στ) το κατά πόσο µια απαγόρευση δραστηριοποίησης σε µη εγκεκριµένο τόπο εγκατάστασης περιορίζει τη δυνατότητα του διανοµέα αυτοκινήτων οχηµάτων, εκτός επιβατικών ή ελαφρών
επαγγελµατικών οχηµάτων, να επεκτείνει τις δραστηριότητές
του·
ζ) το κατά πόσον η λύση της συµφωνίας δικαιολογείται από τους
λόγους που αναφέρονται στην κοινοποίηση.
Το δικαίωµα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος κάθε αντισυµβαλλόµενου µέρους να προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια.

L 203/38

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

7.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το µερίδιο αγοράς
που κατέχεται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο ε) κατανέµεται ισοµερώς µεταξύ όλων των
επιχειρήσεων που έχουν τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α).
Άρθρο 4
Περιορισµοί ιδιαίτερης σοβαρότητας
(Π ε ρ ιο ρ ι σµ ο ί ι δ ι α ίτ ε ρ η ς σο βα ρ ό τ η τ α ς σ τ η ν π ώ λ η σ η κ α ι ν ο υργώ ν αυτ οκινήτ ων οχηµάτ ων, υπηρεσιών επισκευής
κ αι συν τ ή ρ η σ η ς ή α ντ α λλακ τ ι κώ ν)
1.
Η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται στις κάθετες συµφωνίες οι
οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλους
παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των µερών έχουν ως αντικείµενο:
α) τον περιορισµό της δυνατότητας του διανοµέα ή επισκευαστή να
καθορίζει την τιµή πώλησης, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας
του προµηθευτή να επιβάλλει µέγιστη τιµή πώλησης ή να συστήνει τιµή πώλησης, εφόσον αυτό δεν ισοδυναµεί µε επιβολή
σταθερής ή ελάχιστης τιµής πώλησης ως αποτέλεσµα πιέσεων
που ασκεί ή κινήτρων που παρέχει ένα από τα συµβαλλόµενα
µέρη στη σύµβαση·
β) τον περιορισµό της περιοχής στην οποία ή των πελατών στους
οποίους ο διανοµέας ή επισκευαστής µπορεί να πωλεί τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της σύµβασης· ωστόσο, η απαλλαγή
εφαρµόζεται:
i) στον περιορισµό των ενεργητικών πωλήσεων στην περιοχή ή
οµάδα πελατών που έχει παραχωρηθεί αποκλειστικά στον
προµηθευτή ή που ο προµηθευτής έχει παραχωρήσει αποκλειστικά σε άλλο διανοµέα ή επισκευαστή, εφόσον ο περιορισµός αυτός δεν περιορίζει επίσης τις πωλήσεις των
πελατών του διανοµέα ή επισκευαστή,
ii) στον περιορισµό των πωλήσεων σε τελικούς χρήστες από
έναν διανοµέα που δραστηριοποιείται στο επίπεδο της χονδρικής πώλησης,
iii) στον περιορισµό των πωλήσεων καινουργών αυτοκινήτων
οχηµάτων και ανταλλακτικών σε µη εξουσιοδοτηµένους διανοµείς από τα µέλη συστήµατος επιλεκτικής διανοµής σε
αγορές στις οποίες εφαρµόζεται η επιλεκτική διανοµή, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου θ),
iv) στον περιορισµό της δυνατότητας του αγοραστή να πωλεί
εξαρτήµατα που του διατίθενται για ενσωµάτωση, σε πελάτες
που θα τα χρησιµοποιήσουν για την παραγωγή ιδίου τύπου
προϊόντων µε αυτά του προµηθευτή·
γ) τον περιορισµό των αµοιβαίων προµηθειών µεταξύ διανοµέων ή
επισκευαστών σε σύστηµα επιλεκτικής διανοµής, συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως µεταξύ διανοµέων ή επισκευαστών που
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα εµπορίου·
δ) τον περιορισµό των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων καινουργών επιβατικών ή ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων,
ανταλλακτικών για οποιοδήποτε αυτοκίνητο όχηµα ή υπηρεσιών
επισκευής και συντήρησης για οποιοδήποτε αυτοκίνητο όχηµα
σε τελικούς χρήστες από µέλη συστήµατος επιλεκτικής διανοµής
που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της λιανικής πώλησης στις
αγορές όπου χρησιµοποιείται επιλεκτική διανοµή. Η απαλλαγή
εφαρµόζεται στις συµφωνίες που απαγορεύουν σε µέλος συστήµατος επιλεκτικής διανοµής να δραστηριοποιείται σε µη εγκεκριµένο τόπο εγκατάστασης. Ωστόσο, η εφαρµογή της απαλλαγής στην απαγόρευση αυτή υπόκειται στις διατάξεις του
άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)·
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ε) τον περιορισµό των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων εκτός των επιβατικών και των
ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων σε τελικούς χρήστες από
µέλη συστήµατος επιλεκτικής διανοµής που δραστηριοποιούνται
στο επίπεδο της λιανικής πώλησης σε αγορές στις οποίες χρησιµοποιείται επιλεκτική διανοµή, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας του προµηθευτή να απαγορεύει σε ένα µέλος του συστήµατος αυτού να πραγµατοποιεί πωλήσεις από µη εγκεκριµένο τόπο
εγκατάστασης·
(Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ο ί ι δ ιαίτ ερ η ς σο βα ρ ό τ η τ ας π ο υ αφο ρ ο ύ ν
µ ό νο τ η ν πώ λ η σ η κ αινο υρ γ ώ ν αυτ ο κιν ή τ ω ν ο χηµ άτ ω ν)
στ) τον περιορισµό της δυνατότητας του διανοµέα να πωλήσει καινουργές αυτοκίνητο όχηµα που αντιστοιχεί σε µοντέλο της
σειράς προϊόντων της σύµβασης·
ζ) τον περιορισµό της δυνατότητας του διανοµέα να αναθέτει
υπεργολαβίες για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και
συντήρησης σε εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας του προµηθευτή να απαιτεί από το διανοµέα να γνωστοποιεί στους τελικούς χρήστες το όνοµα και τη
διεύθυνση του ή των εν λόγω εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών
πριν από τη σύναψη της σύµβασης πώλησης και, εάν ορισµένοι
από αυτούς τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές δεν είναι
εγκατεστηµένοι πλησίον του σηµείου πώλησης, να γνωστοποιεί
επίσης στους τελικούς χρήστες την απόσταση του ή των εν
λόγω συνεργείων επισκευών από το σηµείο πώλησης· ωστόσο, η
επιβολή της υποχρέωσης αυτής είναι δυνατή µόνον εάν παρόµοια υποχρέωση επιβάλλεται και στους διανοµείς των οποίων
το συνεργείο επισκευών δεν βρίσκεται στις ίδιες εγκαταστάσεις
µε το σηµείο πώλησης·
(Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ο ί ι δ ιαίτ ερ η ς σο βα ρ ό τ η τ ας π ο υ αφο ρ ο ύ ν
µ ό ν ο τ η ν πώ λ η σ η υπ η ρ εσ ι ώ ν επι σκ ε υ ή ς και
συντή ρησης και τ ην πώ λη ση ανταλλακτικών )
η) τον περιορισµό της δυνατότητας του εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή να ασκεί άλλες δραστηριότητες εκτός από την παροχή
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και τη διανοµή ανταλλακτικών·
θ) τον περιορισµό των πωλήσεων ανταλλακτικών για αυτοκίνητα
οχήµατα από µέλη συστήµατος επιλεκτικής διανοµής σε
ανεξάρτητους επισκευαστές που χρησιµοποιούν τα ανταλλακτικά αυτά για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων·
ι) τον περιορισµό που συµφωνείται µεταξύ ενός προµηθευτή
γνήσιων ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών εφάµιλλης ποιότητας,
εργαλείων επισκευής ή διαγνωστικού και λοιπού εξοπλισµού και
ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων οχηµάτων, µε τον οποίο
περιορίζεται η δυνατότητά του προµηθευτή να πωλεί αυτά τα
προϊόντα ή αυτές τις υπηρεσίες σε εξουσιοδοτηµένους ή
ανεξάρτητους διανοµείς, σε εξουσιοδοτηµένους ή ανεξάρτητους
επισκευαστές ή σε τελικούς χρήστες·
ια) τον περιορισµό της δυνατότητας ενός διανοµέα ή εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή να προµηθεύεται γνήσια ανταλλακτικά
ή ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας από τρίτη επιχείρηση της
επιλογής του και να τα χρησιµοποιεί για την επισκευή ή
συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας του προµηθευτή καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων να
απαιτεί τη χρησιµοποίηση γνήσιων ανταλλακτικών που προµηθεύει ο ίδιος για τις επισκευές που πραγµατοποιούνται υπό
καθεστώς εγγύησης, τη δωρεάν εξυπηρέτηση και τις εργασίες σε
περίπτωση ανάκλησης ελαττωµατικών αυτοκινήτων οχηµάτων·
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ιβ) τον περιορισµό που συµφωνείται µεταξύ ενός κατασκευαστή
αυτοκινήτων οχηµάτων που χρησιµοποιεί συστατικά µέρη για
την αρχική συναρµολόγηση αυτοκινήτων οχηµάτων και του
προµηθευτή των συστατικών µερών, µε τον οποίο περιορίζεται
η δυνατότητα του τελευταίου να επιθέτει το εµπορικό του σήµα
ή λογότυπο σε ορατό σηµείο επί των συστατικών µερών ή επί
των ανταλλακτικών.
2.
Η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται εάν ο προµηθευτής αυτοκινήτων οχηµάτων αρνείται να παράσχει σε ανεξάρτητους φορείς πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες, διαγνωστικό και λοιπό εξοπλισµό,
εργαλεία, περιλαµβανοµένου του αναγκαίου λογισµικού, ή την
κατάρτιση που απαιτείται για την επισκευή και συντήρηση των
αυτοκινήτων οχηµάτων ή για την εφαρµογή µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας.
Η πρόσβαση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει ιδίως την απεριόριστη
χρήση των συστηµάτων ηλεκτρονικού ελέγχου και διάγνωσης ενός
αυτοκινήτου οχήµατος, τον προγραµµατισµό αυτών των συστηµάτων µε τις πρότυπες διαδικασίες του προµηθευτή, τις οδηγίες για
τον τρόπο επισκευής και για την κατάρτιση και τις πληροφορίες
που είναι αναγκαίες για τη χρησιµοποίηση εργαλείων και εξοπλισµού διάγνωσης και συντήρησης.
Η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται στους ανεξάρτητους φορείς χωρίς
διακρίσεις, άµεσα και µε τρόπο ανάλογο προς τις ανάγκες τους, ενώ
οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται µε µορφή που επιτρέπει τη
χρησιµοποίησή τους. Εάν το σχετικό αγαθό καλύπτεται από
δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας ή συνιστά τεχνογνωσία, η πρόσβαση δεν µπορεί να απαγορευθεί µε καταχρηστικό τρόπο.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «ανεξάρτητοι
φορείς» νοούνται οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα
στην επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων, και ιδίως οι ανεξάρτητοι
επισκευαστές, οι κατασκευαστές εξοπλισµού ή εργαλείων επισκευής,
οι ανεξάρτητοι διανοµείς ανταλλακτικών, οι εκδότες τεχνικών εντύπων, οι λέσχες αυτοκινήτου, οι φορείς παροχής οδικής βοήθειας, οι
φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης και δοκιµής
και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης στους επισκευαστές.

Άρθρο 5
Ειδικοί όροι
1.
Όσον αφορά την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων,
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ή ανταλλακτικών, η απαλλαγή
δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις που περιέχονται σε
κάθετες συµφωνίες:
α) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση µη ανταγωνισµού·
β) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση που περιορίζει τη δυνατότητα
ενός εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή να παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων ανταγωνιζόµενων
προµηθευτών·
γ) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση που εµποδίζει τα µέλη συστήµατος διανοµής να πωλούν αυτοκίνητα οχήµατα ή ανταλλακτικά συγκεκριµένων ανταγωνιζόµενων προµηθευτών ή να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για αυτοκίνητα
οχήµατα συγκεκριµένων ανταγωνιζόµενων προµηθευτών·
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δ) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση που εµποδίζει τον διανοµέα ή
τον εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή, µετά τη λύση της συµφωνίας,
να παράγει, να αγοράζει, να πωλεί ή να µεταπωλεί αυτοκίνητα
οχήµατα ή να παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης.
2. Όσον αφορά την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων,
η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις που
περιέχονται σε κάθετες συµφωνίες:
α) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση που εµποδίζει τον λιανοπωλητή να πωλεί υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης σχετιζόµενες µε προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης ή
µε αντίστοιχα προϊόντα·
β) κάθε άµεση ή έµµεση υποχρέωση που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε διανοµέα επιβατικών αυτοκινήτων οχηµάτων ή ελαφρών
εµπορικών οχηµάτων σε σύστηµα επιλεκτικής διανοµής, η οποία
περιορίζει τη δυνατότητά του να εγκαθιστά πρόσθετα σηµεία
πώλησης ή παράδοσης σε άλλες τοποθεσίες εντός της κοινής
αγοράς στις οποίες εφαρµόζεται επιλεκτική διανοµή.
3. Όσον αφορά τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ή την
πώληση ανταλλακτικών, η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται σε καµία
άµεση ή έµµεση υποχρέωση ως προς τον τόπο εγκατάστασης ενός
εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή σε περίπτωση επιλεκτικής διανοµής.

Άρθρο 6
Άρση του ευεργετήµατος της εφαρµογής του κανονισµού
1. Η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1
του κανονισµού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, να άρει το ευεργέτηµα της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού εάν σε συγκεκριµένη περίπτωση
διαπιστώσει ότι οι κάθετες συµφωνίες στις οποίες εφαρµόζεται ο
παρών κανονισµός έχουν επιπτώσεις που δεν συµβιβάζονται µε τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 της
συνθήκης, και ιδίως εάν:
α) η πρόσβαση ή ο ανταγωνισµός στις οικείες αγορές περιορίζονται
σηµαντικά από τις σωρευτικές επιπτώσεις παράλληλων δικτύων
παρόµοιων κάθετων περιορισµών που εφαρµόζονται από ανταγωνιζόµενους προµηθευτές ή αγοραστές, ή
β) ο ανταγωνισµός περιορίζεται σε αγορά στην οποία ένας προµηθευτής δεν υπόκειται σε πραγµατικό ανταγωνισµό εκ µέρους
άλλων προµηθευτών, ή
γ) οι τιµές ή οι όροι διάθεσης για τα προϊόντα της σύµβασης ή για
αντίστοιχα προϊόντα διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ γεωγραφικών
αγορών, ή
δ) σε µια γεωγραφική αγορά εφαρµόζονται τιµές ή όροι πώλησης
που συνιστούν διάκριση.
2. Όταν σε συγκεκριµένη περίπτωση οι κάθετες συµφωνίες στις
οποίες εφαρµόζεται η απαλλαγή έχουν αποτελέσµατα ασυµβίβαστα
µε τις απαιτήσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης στο
έδαφος κράτους µέλους ή σε τµήµα αυτού που έχει όλα τα
χαρακτηριστικά χωριστής γεωγραφικής αγοράς, η αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους δύναται να άρει το ευεργέτηµα της εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού σε αυτό το έδαφος, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Άρθρο 7
Μη εφαρµογή του κανονισµού
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1α του κανονισµού αριθ. 19/65/ΕΟΚ,
η Επιτροπή δύναται, εφόσον παράλληλα δίκτυα παρόµοιων κάθετων
περιορισµών καλύπτουν πάνω από το 50 % της οικείας αγοράς, να
κηρύξει µε κανονισµό ανεφάρµοστο τον παρόντα κανονισµό στις
κάθετες συµφωνίες που περιέχουν ειδικούς περιορισµούς που αφορούν την αγορά αυτή.
2.
Ο κανονισµός που θεσπίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
αρχίζει να ισχύει ένα έτος τουλάχιστον µετά την έκδοσή του.

Άρθρο 8
Υπολογισµός του µεριδίου αγοράς
1.
Τα µερίδια αγοράς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, υπολογίζονται:
α) για τη διανοµή καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων, µε βάση τον
όγκο των πωλήσεων στην αγορά προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης και αντίστοιχων προϊόντων που πωλεί ο
προµηθευτής, µαζί µε οποιαδήποτε άλλα προϊόντα που πωλεί ο
προµηθευτής και θεωρούνται εναλλάξιµα ή υποκατάστατα για
τον αγοραστή λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους
και της χρήσης για την οποία προορίζονται·
β) για τη διανοµή ανταλλακτικών, µε βάση την αξία των προϊόντων
της σύµβασης και των άλλων προϊόντων που πωλεί ο προµηθευτής, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που πωλεί ο προµηθευτής
και το οποίο ο αγοραστής θεωρεί εναλλάξιµο ή υποκατάστατο
λόγω των χαρακτηριστικών του, των τιµών του και της χρήσης
για την οποία προορίζεται·
γ) για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, µε βάση
την αξία των υπηρεσιών της σύµβασης που έχουν παράσχει τα
µέλη του δικτύου διανοµής του προµηθευτή, µαζί µε όσες άλλες
υπηρεσίες που παρείχαν τα µέλη αυτά θεωρούνται εναλλάξιµες ή
υποκατάστατες από τον αγοραστή λόγω των χαρακτηριστικών
τους, των τιµών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται.
Εάν τα κατ’ όγκο στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τους υπολογισµούς αυτούς δεν είναι διαθέσιµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα
κατ’ αξία στοιχεία ή αντίστροφα. Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι
διαθέσιµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις που βασίζονται
σε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες της αγοράς. Για τους σκοπούς
του άρθρου 3 παράγραφος 2, κατά τον υπολογισµό του µεριδίου
αγοράς χρησιµοποιούνται είτε ο όγκος ή η αξία, αντίστοιχα, των
πραγµατοποιούµενων αγορών είτε σχετικές εκτιµήσεις.
2.
Για την εφαρµογή των ορίων µεριδίου αγοράς 30 και 40 %
που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, εφαρµόζονται οι
ακόλουθοι κανόνες:
α) το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία για το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος·
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β) το µερίδιο αγοράς περιλαµβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που
διατίθενται για πώληση σε ενοποιηµένους διανοµείς·
γ) εάν το µερίδιο αγοράς δεν είναι αρχικά υψηλότερο από το 30 ή
40 %, αντίστοιχα, αλλά αυξάνεται στη συνέχεια πάνω από το
όριο αυτό χωρίς όµως να υπερβεί το 35 ή 45 %, αντίστοιχα, η
απαλλαγή εξακολουθεί να εφαρµόζεται για διάστηµα δύο
συνεχών ηµερολογιακών ετών µετά το έτος κατά το οποίο
σηµειώθηκε για πρώτη φορά υπέρβαση του ορίου του 30 ή
40 %, αντίστοιχα·
δ) εάν το µερίδιο αγοράς δεν είναι αρχικά υψηλότερο από το 30 ή
40 %, αντίστοιχα, αλλά αυξάνεται στη συνέχεια πάνω από το 35
ή 45 %, αντίστοιχα, η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει επί ένα
ηµερολογιακό έτος µετά το έτος κατά το οποίο σηµειώθηκε για
πρώτη φορά υπέρβαση του ορίου του 30 ή 40 %, αντίστοιχα·
ε) τα ευεργετήµατα των στοιχείων γ) και δ) δεν µπορούν να συνδυαστούν κατά τρόπο ώστε η περίοδος ισχύος της απαλλαγής
να υπερβαίνει τα δύο ηµερολογιακά έτη.

Άρθρο 9
Υπολογισµός του κύκλου εργασιών
1. Για τον υπολογισµό των ποσών του συνολικού ετήσιου
κύκλου εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
στοιχείο α) και παράγραφος 3 στοιχείο α), αντίστοιχα, προστίθεται
ο κύκλος εργασιών που πραγµατοποίησε κατά την προηγούµενη
διαχειριστική χρήση το ενδιαφερόµενο µέρος στην κάθετη συµφωνία
και ο κύκλος εργασιών των συνδεδεµένων επιχειρήσεών του για όλα
τα προϊόντα και υπηρεσίες, εκτός φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Κατά τον υπολογισµό αυτό δεν λαµβάνονται υπόψη οι συναλλαγές
µεταξύ του συµβαλλόµενου µέρους στην κάθετη συµφωνία και των
συνδεδεµένων επιχειρήσεών του ή µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεών του.
2. Η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει εάν, για οποιαδήποτε
περίοδο δύο συνεχόµενων διαχειριστικών χρήσεων, η υπέρβαση του
ορίου για τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών δεν είναι µεγαλύτερη από 10 %.

Άρθρο 10
Μεταβατική περίοδος
Η απαγόρευση του άρθρου 81 παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται από
την 1η Οκτωβρίου 2002 έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003 στις
ισχύουσες στις 30 Σεπτεµβρίου 2002 συµφωνίες που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις απαλλαγής του παρόντος κανονισµού, αλλά
πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1475/95.
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Άρθρο 11
Παρακολούθηση και έκθεση αξιολόγησης

2. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση επί του παρόντος κανονισµού
το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2008 λαµβάνοντας, ιδίως, υπόψη
τους όρους του άρθρου 81 παράγραφος 3.

1.
Η Επιτροπή παρακολουθεί συστηµατικά την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιπτώσεις του:
α) στον ανταγωνισµό στις λιανικές πωλήσεις αυτοκινήτων οχηµάτων
και στην παροχή εξυπηρέτησης µετά την πώληση στην κοινή
αγορά ή ουσιαστικά τµήµατά της·
β) στη δοµή και το επίπεδο συγκέντρωσης της διανοµής αυτοκινήτων οχηµάτων και οποιεσδήποτε επιπτώσεις προκύπτουν για τον
ανταγωνισµό.
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Άρθρο 12
Έναρξη και λήξη ισχύος
1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου
2002.
2. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) εφαρµόζεται από την
1η Οκτωβρίου 2005.
3.

Ο παρών κανονισµός λήγει στις 31 Μαΐου 2010.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1401/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για το άνοιγµα και τη διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων
για το ρύζι καταγωγής λιγότερο αναπτυγµένων κρατών για τα έτη εµπορίας 2002/03 έως 2008/09
σκέψη, στο τέλος της συγκεκριµένης περιόδου και βάσει της
εµπειρίας που αποκτήθηκε κατά το πρώτο έτος, θεσπίζονται
κανόνες για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(6)

Οι διατάξεις σχετικά µε την απόδειξη της καταγωγής που
καθορίζονται στα άρθρα 67 έως 97 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/1993 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993,
για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη
θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/
2002 (6), ορίζουν την έννοια των προϊόντων καταγωγής στο
πλαίσιο του συστήµατος των γενικευµένων δασµολογικών
προτιµήσεων.

(7)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 του Συµβουλίου, της 10ης
∆εκεµβρίου 2001, για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων
δασµολογικών προτιµήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (1), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2501/2001 ορίζει ότι, µέχρι να ανασταλούν πλήρως οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου από την 1η Σεπτεµβρίου
2009, ανοίγει συνολική δασµολογική ποσόστωση µηδενικού
δασµού για κάθε έτος εµπορίας όσον αφορά τα προϊόντα
του κωδικού ΣΟ 1006, καταγωγής χωρών που, σύµφωνα µε
το παράρτηµα Ι του εν λόγω κανονισµού, επωφελούνται από
τα ειδικά καθεστώτα υπέρ των λιγότερο ανεπτυγµένων
χωρών. Η δασµολογική ποσόστωση για το έτος εµπορίας
2002/03 ισούται προς 2 895 τόνους, σε ισοδύναµο αποφλοιωµένου ρυζιού, για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1006.
Για καθένα από τα επόµενα έτη εµπορίας, οι ποσοστώσεις
αυξάνονται κατά 15 % σε σύγκριση µε τις ποσοστώσεις του
προηγούµενου έτους εµπορίας.
Οι διατάξεις αυτές πρέπει να εφαρµοσθούν στο πλαίσιο του
κοινού καθεστώτος συναλλαγών που θεσπίσθηκε µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς
ρυζιού (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (3).

(3)

Οι λεπτοµερείς κανόνες που διέπουν το άνοιγµα και τη διαχείριση της ποσόστωσης πρέπει να ισχύουν για τα επτά έτη
εµπορίας.

(4)

Οι ποσότητες ρυζιού που απολαύουν της συνολικής δασµολογικής ποσόστωσης πρέπει να εισάγονται υπό τις πλέον
θεµιτές συνθήκες ανταγωνισµού και κατά τρόπο ώστε να µην
διαταράσσουν την κοινοτική αγορά.

(5)

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

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2305/2001 της Επιτροπής, της
27ης Νοεµβρίου 2001, για το άνοιγµα και τη διαχείριση
ποσόστωσης για το ρύζι καταγωγής λιγότερο αναπτυγµένων
κρατών για το έτος εµπορίας 2001/02 (4) ίσχυσε µόνον για
ένα έτος εµπορίας. Σύµφωνα µε την τέταρτη αιτιολογική
ΕΕ L 346 της 31.12.2001, σ. 1.
ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 4.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 310 της 28.11.2001, σ. 10.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός ορίζει τους κανόνες που διέπουν το άνοιγµα
και τη διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων για το ρύζι, που
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2501/2001, για τα έτη εµπορίας 2002/03, 2003/04, 2004/
05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 και 2008/09.

Άρθρο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «έτος εµπορίας»
νοείται το έτος εµπορίας που ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95.

Άρθρο 3
1. Οι συνολικές δασµολογικές ποσοστώσεις µε µηδενικό δασµό
των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1006, εκφραζόµενες σε ισοδύναµο
αποφλοιωµένου ρυζιού, ανοίγουν για επτά έτη εµπορίας, αρχής
γενοµένης από το 2002/03, σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος.
Οι ποσοστώσεις αυτές εφαρµόζονται µόνο στις εισαγωγές καταγωγής χωρών που, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2501/2001, επωφελούνται από τα ειδικά καθεστώτα
υπέρ των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών.
(5) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(6) ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 11.
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2.
Εφαρµόζεται ο συντελεστής µετατροπής µεταξύ αποφλοιωµένου ρυζιού και ρυζιού µε το φλοιό του, ηµιλευκασµένου ρυζιού ή
λευκασµένου ρυζιού, ο οποίος καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού 467/67/ΕΟΚ της Επιτροπής (1).
Όσον αφορά τα θραύσµατα ρυζιού, οι ποσότητες που έχουν
ζητηθεί υπολογίζονται ως τέτοιες.
3.
Αναστέλλονται πλήρως όλοι οι δασµοί του κοινού δασµολογίου για τις εισαγωγές που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των
ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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β) γραπτή δήλωση από τον αιτούντα στην οποία να αναφέρεται ότι
έχει υποβάλει µία µόνο αίτηση για την ποσόστωση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή, ενδεχοµένως, για την εναποµένουσα ποσότητα της συµπληρωµατικής ποσόστωσης που
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4.
Όταν ο αιτών υποβάλλει περισσότερες από µία αιτήσεις για άδεια
εισαγωγής, όλες οι αιτήσεις του απορρίπτονται.

Άρθρο 5
Άρθρο 4
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού,
ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (2) για τα
πιστοποιητικά εισαγωγής εφαρµόζεται στις άδειες εισαγωγής που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
2.
Για τις εισαγωγές που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των
ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρέπει
να προσκοµίζεται άδεια εισαγωγής που εκδίδεται σύµφωνα µε τον
παρόντα κανονισµό.
3.
Οι αιτήσεις για τις άδειες εισαγωγής υποβάλλονται στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών τις πρώτες πέντε εργάσιµες ηµέρες
του συγκεκριµένου έτους εµπορίας.
Κάθε αίτηση άδειας πρέπει να αναφέρει ποσότητα που δεν µπορεί
να υπερβαίνει τη διαθέσιµη ποσότητα για την εισαγωγή ισοδύναµου
αποφλοιωµένου ρυζιού κατά το συγκεκριµένο έτος εµπορίας.
4.
Η αίτηση άδειας εισαγωγής και η ίδια η άδεια εισαγωγής
περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) στη θέση 8, το όνοµα της χώρας καταγωγής. Η ένδειξη «ναι»
σηµειώνεται µε σταυρό·
β) στη θέση 20, την ακόλουθη ένδειξη:
«Ρύζι καταγωγής … [όνοµα της χώρας που αναφέρεται στο
παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2501/2001] που εισάγεται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 του Συµβουλίου.»
5.
Η άδεια εισαγωγής περιλαµβάνει στη θέση 24 τις ακόλουθες
πληροφορίες:
«Απαλλαγή από το δασµό έως την ποσότητα που αναφέρεται
στις θέσεις 17 και 18 της παρούσας άδειας [(κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1401/2002].»
6.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95 της Επιτροπής (3), η ασφάλεια για τις άδειες εισαγωγής
ανέρχονται σε 46 ευρώ ανά τόνο.
7.
Οι αιτήσεις για άδειες εισαγωγής για τη συγκεκριµένη ποσόστωση πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα:
α) απόδειξη ότι ο αιτών είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει
ασκήσει εµπορική δραστηριότητα στον τοµέα του ρυζιού επί
τουλάχιστον δώδεκα µήνες και ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο
κράτος µέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση·
( ) ΕΕ 204 της 24.8.1967, σ. 1.
(2) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 117 της 24.5.1995, σ. 2.
1

1. Εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµέρα της
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, το κράτος
µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ποσότητες για τις οποίες έχουν
ζητηθεί άδειες εισαγωγής, οι οποίες κατανέµονται ανά οκταψήφιους
κωδικούς ΣΟ και ανά χώρα καταγωγής.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν επίσης το όνοµα και τις διευθύνσεις
των αιτούντων, καθώς και τον αριθµό και τον τίτλο του παρόντος
κανονισµού.
Οι κοινοποιήσεις αποστέλλονται στην Επιτροπή µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο ή µε φαξ µέσω των εντύπων που παρέχει η Επιτροπή
στα κράτη µέλη προς το σκοπό αυτό.
Ακόµη και όταν δεν έχει υποβληθεί αίτηση σε ένα κράτος µέλος,
πρέπει να κοινοποιείται ότι δεν έχουν παραληφθεί αιτήσεις κατά την
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3.
2. Εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµέρα της
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον µπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις.
Αν το σύνολο των ποσοτήτων που έχουν ζητηθεί υπερβαίνει την
αντίστοιχη ποσόστωση, η Επιτροπή καθορίζει ποσοστιαίο συντελεστή µείωσης που εφαρµόζεται σε κάθε αίτηση.
3. Αν από την αίτηση για το ποσοστό που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 προκύπτουν, σε οποιοδήποτε κράτος µέλος, µία ή
περισσότερες ποσότητες κάτω των 20 τόνων ανά αίτηση, το οικείο
κράτος µέλος χορηγεί το σύνολο των ποσοτήτων αυτών µέσω
κλήρωσης µεταξύ των αιτούντων, συγκεντρώνοντας τις παρτίδες σε
µία ή περισσότερες παρτίδες των 20 τόνων και, ενδεχοµένως, σε µία
παρτίδα µε την εναποµένουσα ποσότητα.
4. Αν το σύνολο ή µέρη των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 δεν καλύπτονται από τις άδειες εισαγωγής
που έχουν εκδοθεί, οι εναποµένουσες ποσότητες µπορούν να
καλυφθούν µε συµπληρωµατική ποσόστωση τον Φεβρουάριο του
συγκεκριµένου έτους εµπορίας. Η διαδικασία στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισµού για την έκδοση αδειών εισαγωγής εφαρµόζεται κατ’ αναλογία.

Άρθρο 6
1. Εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης της Επιτροπής, εκδίδονται άδειες εισαγωγής
για τις ποσότητες που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου
5.
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2.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις άδειες εισαγωγής δεν µεταβιβάζονται.

1.8.2002
Άρθρο 8

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3.
Οι άδειες εισαγωγής που εκδίδονται σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό ισχύουν από την ηµεροµηνία της πραγµατικής έκδοσής
τους. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/95, οι άδειες εισαγωγής ισχύουν έως το
τέλος του έκτου µήνα που ακολουθεί.

α) εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την έκδοση της άδειας εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τις ποσότητες, οι οποίες κατανέµονται ανά οκταψήφιους κωδικούς ΣΟ, για
τις οποίες έχουν εκδοθεί άδειες εισαγωγής, αναφέροντας την
ηµεροµηνία, τη χώρα καταγωγής, το όνοµα και τη διεύθυνση
του δικαιούχου·

Ωστόσο, η περίοδος ισχύος των αδειών εισαγωγής δεν µπορεί να
παραταθεί µετά το τέλος του έτους εµπορίας.

β) σε περίπτωση ακύρωσης άδειας εισαγωγής που έχει ήδη εκδοθεί,
εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την ακύρωση αυτή, τις
ποσότητες που κατανέµονται ανά οκταψήφιους κωδικούς ΣΟ,
για τις οποίες έχουν ακυρωθεί άδειες εισαγωγής, και τις ονοµασίες και διευθύνσεις των κατόχων των αδειών που έχουν ακυρωθεί·

Άρθρο 7
1.
Η απόδειξη του καθεστώτος καταγωγής των εισαγωγών που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 παρέχεται µέσω πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α, που εκδίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα 67 έως 97
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
2.
νει:

Στη θέση 4, το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α περιλαµβά-

α) τη µνεία «Ποσόστωση — Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1401/2002»·
β) την ηµεροµηνία φόρτωσης του ρυζιού στην δικαιούχο χώρα εξαγωγής και το έτος εµπορίας για το οποίο πραγµατοποιείται η
παράδοση·
γ) τον κωδικό ΣΟ 1006, αναφερόµενο µε οκταψήφιους κωδικούς
ΣΟ.

γ) την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου δεύτερου µήνα, τις
ποσότητες που τίθενται πράγµατι σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά
τη διάρκεια κάθε µήνα, οι οποίες κατανέµονται ανά οκταψήφιους κωδικούς ΣΟ και ανά χώρα καταγωγής.
Οι ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται µε τον ίδιο
τρόπο, αλλά χωριστά, µε τον οποίο κοινοποιούνται οι πληροφορίες
σχετικά µε άλλες άδειες εισαγωγής που έχουν υποβληθεί στον
τοµέα του ρυζιού.
Ακόµη και όταν δεν έχουν εκδοθεί άδειες ή/και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί εισαγωγές κατά τη συγκεκριµένη περίοδο, αποστέλλεται
κοινοποίηση στην οποία βεβαιώνεται η απουσία τυχόν πιστοποιητικών ή/και εισαγωγών.
Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Πίνακας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1)
Έτος εµπορίας

Αύξων αριθµός

Όγκος
(τόνοι ισοδύναµου αποφλοιωµένου ρυζιού)

2002/03

09.4172

2 895

2003/04

09.4173

3 329

2004/05

09.4174

3 828

2005/06

09.4175

4 402

2006/07

09.4176

5 062

2007/08

09.4177

5 821

2008/09

09.4178

6 694
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1402/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
περί εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για το κατεψυγµένο διάφραγµα βοοειδών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 996/97 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασµολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για το κατεψυγµένο διάφραγµα
βοοειδών που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1266/98 (2),
και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 996/97 που αναφέρθηκε
παραπάνω, στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), καθόρισε σε 800 τόνους την ποσότητα διαφράγµατος που µπορεί
να εισαχθεί µε ειδικές συνθήκες για την περίοδο 2002/03.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 996/
97 προβλέπει ότι οι ζητούµενες ποσότητες µπορούν να

µειωθούν. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται αφορούν συνολικές
ποσότητες που υπερβαίνουν τις διαθέσιµες ποσότητες. Υπό
τις συνθήκες αυτές και φροντίζοντας να εξασφαλισθεί η
δίκαιη κατανοµή των διαθέσιµων ποσοτήτων, θα πρέπει να
µειωθούν κατά τρόπο αναλογικό οι ζητούµενες ποσότητες,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται στα
πλαίσια του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 996/97 ικανοποιείται µέχρι 0,4940 % της ποσότητας που ζητήθηκε.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 6.
(2) ΕΕ L 175 της 19.6.1998, σ. 9.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1403/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
ο οποίος προσδιορίζει σε πιο βαθµό µπορούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής
που κατετέθησαν για την υποποσόστωση ΙΙ κατεψυγµένου βοδινού κρέατος που προβλέπεται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ.954/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 954/2002 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2002, που αφορά το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης της
δασµολογικής ποσόστωσης για κατεψυγµένο βοδινό κρέας που
υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0202 και για προϊόντα που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91 (1η Ιουλίου 2002 έως 30 Ιουνίου
2003) (1), και συγκεκριµένα το άρθρο 12 παράγραφος 4 αυτού,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 954/2002
καθορίζει σε 13 250 τόνους την ποσότητα της υποποσόστωσης ΙΙ
για την οποία οι εγκεκριµένοι εισαγωγείς µπορούν να υποβάλουν
αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου
2002. Επειδή όµως οι ποσότητες που ζητήθηκαν µε τα πιστοποιη-

τικά εισαγωγής υπερβαίνουν τη διαθέσιµη ποσότητα, θα πρέπει να
καθοριστεί ένας συντελεστής µείωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 954/2002,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κάθε αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής που κατατέθηκε σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 954/2002 κατά τη διάρκεια της περιόδου από 15 έως
17 Ιουλίου 2002 γίνεται δεκτή σε ό,τι αφορά το 2,8816 % των
ποσοτήτων που ζητήθηκαν.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 147 της 5.6.2002, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1404/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1503/96 έχει καθορίσει τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/
95 όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον
τοµέα του ρυζιού.

(4)

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου ισχύει
νέος καθορισµός· ότι εξακολουθούν επίσης να ισχύουν, εάν
δεν διατίθεται καµία τιµή στην πηγή αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96
κατά τη διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται του
προσεχούς καθορισµού.

(5)

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

(6)

Η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 οδηγεί
στον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή, σύµφωνα
µε τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς ορύζης (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2831/98 (4), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προβλέπει ότι, κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ο
δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή παρέµβασης
που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξηµένος κατά ένα ορισµένο ποσοστό ανάλογα εάν αφορά
αποφλοιωµένο ή λευκασµένο ρύζι, από τον οποίο αφαιρείται
η τιµή κατά την εισαγωγή, εφόσον ο δασµός δεν υπερβαίνει
το συντελεστή του κοινού δασµολογίου.
∆υνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν λόγω
προϊόν στη διεθνή αγορά ή στην κοινοτική αγορά εισαγωγής
του προϊόντος.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.
ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 71.
ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στο ρύζι και στα θραύσµατα ρυζιού
(σε EUR/t)
Εισαγωγικός δασµός (5)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και
Μπαγκλαντές) (3)

ΑΚΕ
(1) (2) (3)

Μπαγκλαντές
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
264,00
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
88,06
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
127,66
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Ρύζι Basmati
Ινδίας
και Πακιστάν (6)

14,00

14,00

Αίγυπτος (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως κρατών ΑΚΕ, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 1706/98 του Συµβουλίου (ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 12) και (ΕΚ) αριθ. 2603/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε.
(2) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 οι εισαγωγικοί δασµοί δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, τα οποία
εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión.
(3) Ο εισαγωγικός δασµός ρυζιού στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσµάτων ρυζιού (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), καταγωγής Μπαγκλαντές, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που
καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συµβουλίου (ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 1) και (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 9.4.1991, σ. 7),
όπως τροποποιήθηκε.
(5) Η εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασµού σύµφωνα µε το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91/482/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(6) Για το αποφλοιωµένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Ινδίας και Πακιστάν, µείωση 250 EUR/t [άρθρο 4α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, όπως τροποποιήθηκε].
(7) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
(8) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως Αιγύπτου, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ.
2184/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 1) και (ΕΚ) αριθ. 196/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 1.2.1997, σ. 53).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών στον τοµέα του ρυζιού

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

207,32

239,46

264,36

265,87

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

233,86

235,37

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

30,50

30,50

—

δ) Πηγή

—

USDA και
opérateurs

USDA και
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

1. Εισαγωγικός δασµός (EUR/τόνο)
2. Στοιχεία υπολογισµού:

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Ιουλίου 2002
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
σµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε ναα λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική σχέση
µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο
βαµβάκι και της τιµής που υπολογίζεται για το µη εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, περί λεπτοµερειών
εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι (3).
Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας αγοράς δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί µ’ αυτόν τον τρόπο, η τιµή αυτή
καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισµένης
τιµής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκό-

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 24,238 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαΐου 2002
σχετικά µε την εικαζόµενη ενίσχυση της Γερµανίας υπέρ της επιχείρησης RAG AG στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης των ορυχείων Saarbergwerke AG
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 1810]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/631/ΕΚΑΧ)
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (η οποία στη συνέχεια αποκαλείται «Kohlekompromiss» — «Συµβιβασµός για τον
άνθρακα»).

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),

(3)

Η εταιρεία Saarbergwerke AG (η οποία στο εξής καλείται
«Saarbergwerke») αποτελούσε κρατική επιχείρηση η οποία
ασκούσε κατά κύριο λόγο δραστηριότητες στους ακόλουθους τοµείς: της εξόρυξης άνθρακα στη Γερµανία, της παραγωγής οπτάνθρακα, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
της τηλεθέρµανσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του
εµπορίου και της παροχής υπηρεσιών (ιδίως στους τοµείς
της διανοµής και του εµπορίου άνθρακα, της µεταφοράς και
του εφοδιασµού µε πετρέλαιο) καθώς και της παραγωγής
καουτσούκ. Η εξόρυξη άνθρακα συνιστά το πεδίο δραστηριοτήτων της επιχείρησης το οποίο χαρακτηρίζεται παραδοσιακά ως «ανθρακοφόρος ζώνη», ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες συναπαρτίζουν το «λευκό χώρο δραστηριοτήτων».
Η εταιρεία Saarbergwerke ανήκε σε ποσοστό 74 % στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, ενώ σε 26 %
αποτελούσε ιδιοκτησία του κρατιδίου του Σάαρ. Η επιχείρηση εκµεταλλευόταν τρία ορυχεία λιθάνθρακα, η συνολική παραγωγή των οποίων είχε ανέλθει στο 1997 σε 7,3
εκατοµµύρια τόνους ΤΙΑ (3).

(4)

Ο συµβιβασµός στον τοµέα του άνθρακα, στο πλαίσιο του
οποίου καθορίστηκαν οι νέες κατευθυντήριες γραµµές για
την πολιτική άνθρακα για το χρονικό πλαίσιο έως το έτος
2005, προέβλεπε τη συνεχιζόµενη συρρίκνωση της ετήσιας
παραγωγής από ποσότητα 47 εκατοµµυρίων ΤΙΑ, κατά το
έτος 1997, σε 42 εκατοµµύρια ΤΙΑ, κατά το έτος 2000, και
σε 30 εκατοµµύρια ΤΙΑ κατά το έτος 2005. Ταυτόχρονα
προβλεπόταν η µείωση του αριθµού των µονάδων παραγωγής από 17 σε 12. Τα προαναφερόµενα στοιχεία του
1997 θα πρέπει ωστόσο να διορθωθούν προς τα κάτω. Η
παραγωγή άνθρακα κατά το έτος 2000, αναφορικά µε την
οποία η Γερµανία είχε διαβιβάσει στην Επιτροπή σχετικές
εκτιµήσεις στο πλαίσιο της κοινοποίησης των κρατικών ενισχύσεων, προβλεπόταν τελικά να ανέλθει στην ποσότητα των
35 εκατοµµύρια ΤΙΑ, ενώ κατά το έτος 2005 δεν προβλεπόταν να υπερβαίνει ποσότητα 26 εκατοµµύρια ΤΙΑ.

την απόφαση αριθ. 3632/93/EΚΑΧ της Επιτροπής, της 28ης
∆εκεµβρίου 1993, για το κοινοτικό καθεστώς παρεµβάσεων των
κρατών µελών υπέρ της βιοµηχανίας άνθρακα (1),
το αίτηµα που απευθύνθηκε στους ενδιαφερόµενους να διατυπώσουν τις απόψεις τους βάσει του άρθρου 88 της συνθήκης
ΕΚΑΧ (2) και έχοντας λάβει υπόψη της τις προαναφερόµενες τοποθετήσεις,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

(2)

Η επιχείρηση RAG AG (η οποία στο εξής καλείται «RAG»)
γνωστοποίησε στην Επιτροπή µε την επιστολή της 13ης
Νοεµβρίου 1997, βάσει του άρθρου 66 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚΑΧ, ότι είχε την πρόθεση να αποκτήσει το
συνολικό µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Saarbergwerke
AG και Preussag Anthrazit AG.
Η Γερµανία ενηµέρωσε την Επιτροπή µε την επιστολή της
9ης Μαρτίου 1998, βάσει του άρθρου 67 της συνθήκης
ΕΚΑΧ, σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Saarbergwerke AG µε την πώλησή της στη RAG,
έναντι συµβολικού αντίτιµου. Στην επιστολή της χαρακτηρίζεται η ιδιωτικοποίηση βασικό σκέλος της συµφωνίας η
οποία είχε συναφθεί στις 13 Μαρτίου 1997 µεταξύ της γερµανικής οµοσπονδιακής κυβέρνησης, των κυβερνήσεων των
οµοσπονδιακών κρατιδίων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας
και του Σάαρ, της βιοµηχανίας εξόρυξης άνθρακα και των
συνδικάτων του βιοµηχανικού κλάδου εξόρυξης και

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 12.
(2) ΕΕ C 101 της 8.4.2000, σ. 3.

(3) ΤΙΑ = Τόνος ισοδύναµου άνθρακα.
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Στο συµβιβασµό για τον άνθρακα η συνολική έκταση των
κρατικών ενισχύσεων για το χρονικό διάστηµα 1997-2005
καθοριζόταν στο ποσό των 68 δισεκατοµµυρίων γερµανικών
µάρκων (DEM). Στο πλαίσιο αυτό, προβλεπόταν η φθίνουσα
κλιµάκωση των ενισχύσεων. Με αφετηρία ποσό 10,5 δισεκατοµµυρίων DEM κατά το έτος 1997 στο ανώτατο όριο του
ποσού για τις ενισχύσεις κατά το έτος 2005 καθοριζόταν το
ανώτατο όριο των 5,5 δισεκατοµµυρίων DEM. Τελικά, η
χορήγηση συνολικού ποσού 2,5 δισεκατοµµυρίων DEM είχε
εξαρτηθεί από τον όρο ότι η RAG θα εξαγόραζε την εταιρεία Saarbergwerke.

Mining κατά Επιτροπής (5). Κατά την άποψη του ∆ικαστηρίου, η Επιτροπή είχε παραλείψει να εξετάσει την τιµή
πώλησης και να διερευνήσει ιδίως κατά πόσο µε τη χρηµατοοικονοµική υποστήριξη, η οποία είναι δυνατό να συνδέεται
µε την καθαρά συµβολική τιµή της πώλησης, θα µπορούσε
να είχε ενισχυθεί η χρηµατοοικονοµική και, συνεπώς, η οικονοµική δύναµη της RAG. Η Γερµανία και η RAG άσκησαν
στις 12 και στις 19 Απριλίου 2001 ένδικα µέσα κατά της
προαναφερόµενης απόφασης (6).
(11)

(6)

Η γερµανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του
κρατιδίου του Σάαρ και η RAG συνήψαν στις 3 Απριλίου
1998 σχετική συµφωνία, βάσει της οποίας η RAG θα εξαγόραζε το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο των Saarbergwerke,
αποκτώντας τα µερίδια που αποτελούσαν ιδιοκτησία της γερµανικής οµοσπονδιακής κυβέρνησης και της κυβέρνησης του
κρατιδίου του Σάαρ. Η τιµή πώλησης είχε καθοριστεί σε
2 DEM, εκ των οποίων το 1 DEM αντιστοιχούσε στα µερίδια που έλεγχε η γερµανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση και
1 DEM στα µερίδια της κυβέρνησης του κρατιδίου του
Σάαρ. Εξάλλου, συµφωνήθηκε οι τοµείς δραστηριοτήτων
εξόρυξης άνθρακα που ασκούσαν οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις να συγχωνευθούν στο πλαίσιο ενιαίας επιχείρησης, συγκεκριµένα της επιχείρησης Deutsche Steinkohle AG, η
οποία υπόκειται στον απόλυτο έλεγχο της RAG.

(7)

Η Επιτροπή ενέκρινε µε την απόφασή της της 29ης Ιουλίου
1998 την εξαγορά των εταιρειών Saarbergwerke και Preussag Anthrazit από τη RAG, βάσει του άρθρου 66 της
συνθήκης ΕΚΑΧ, αφού προηγουµένως η RAG είχε αναλάβει
τη δέσµευση να µεταπωλήσει τις δραστηριότητες εισαγωγής
άνθρακα της εταιρείας Saarbergwerke και να διαχωρίσει την
πώληση του άνθρακα που εξορύσσεται στη Γερµανία από
την πώληση του άνθρακα εισαγωγής (4). Η Επιτροπή παρέπεµψε ρητά στο γεγονός ότι η προαναφερόµενη απόφαση
«αφορά απλώς την εφαρµογή του άρθρου 66 της συνθήκης
ΕΚΑΧ και δε προδικάζει ουδόλως την απόφαση στην οποία
θα καταλήξει η Επιτροπή, αντικείµενο της οποίας θα είναι η
εφαρµογή άλλων διατάξεων της συνθήκης ΕΚ ή της
συνθήκης ΕΚΑΧ και ιδίως των διατάξεων που σχετίζονται µε
τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων».

(8)

Η συγχώνευση των επιχειρήσεων RAG και Saarbergwerke
τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1998. Για λογιστικούς
λόγους, ωστόσο, προβλέφθηκε να έχει αναδροµική ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου 1998.

(9)

Η βρετανική εταιρεία εξόρυξης RJB Mining (που φέρει
σήµερα την επωνυµία «UK Coal») κατέθεσε στις 29 Σεπτεµβρίου 1998 στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
την αίτηση να κηρυχθεί άκυρη η απόφαση της Επιτροπής
της 29ης Ιουλίου 1998, µε την οποία εγκρινόταν η συγχώνευση των επιχειρήσεων RAG, Saarbergwerke και Preussag
Anthrazit, επειδή η Επιτροπή δεν είχε ελέγξει κατά την
ανάλυση της συγχώνευσης εάν στην τιµή πώλησης περιλαµβανόταν κρατική ενίσχυση. Κατά την άποψη της RJB
Mining, οι πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή
από τη Γερµανία επιτρέπουν τη συναγωγή του συµπεράσµατος ότι κατά την πώληση της εταιρείας Saarbergwerke είχε
διαδραµατίσει ρόλο η κρατική ενίσχυση ύψους 1 δισεκατοµµυρίου DEM που χορηγήθηκε στην RAG.

(10)

Το Πρωτοδικείο κήρυξε άκυρη την απόφαση της Επιτροπής,
της 29ης Ιουλίου 1998, µε την απόφασή του που εξέδωσε
στις 31 Ιανουαρίου 2001 στην υπόθεση T-156/98, RJB

(4) Υπόθεση IV/EGKS.1252 — RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit.
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Η Επιτροπή ανέθεσε στην επιχείρηση οικονοµικού ελέγχου
[…] (*) την εκπόνηση µελέτης για να διερευνηθεί ποιες θα
µπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις της συγχώνευσης για την
οικονοµική ισχύ της RAG. Η […] έλεγξε ιδίως στο πλαίσιο
αυτό, κατά πόσον είχαν ενοποιηθεί οι λογαριασµοί των Saarbergwerke µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς της RAG.

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

II.1. Τιµή πώλησης
(12)

Στην επιστολή της της 9ης Μαρτίου 1998, µε την οποία η
Γερµανία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ιδιωτικοποίηση
των ορυχείων Saarbergwerke, εξέθετε ότι οι κίνδυνοι σε
συνδυασµό µε την εξαγορά του τοµέα εργασιών εξόρυξης
των Saarbergwerke δικαιολογούσαν την πώληση της επιχείρησης σε συµβολική τιµή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Γερµανίας, η γερµανική κυβέρνηση είχε αναλάβει την υποχρέωση στο πλαίσιο της συµβιβαστικής συµφωνίας για τον
άνθρακα να επιχορηγεί απλώς τη βιοµηχανία εξόρυξης
άνθρακα έως το έτος 2005. Αλλά και η εκπνοή ισχύος της
συνθήκης ΕΚΑΧ και της ρύθµισης για τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων στη βιοµηχανία εξόρυξης άνθρακα, στο πλαίσιο
της απόφασης αριθ. 3632/93/EΚΑΧ στις 23 Ιουλίου 2002,
προκάλεσε µεγάλη αβεβαιότητα σχετικά µε το µέλλον της
βιοµηχανίας εξόρυξης άνθρακα. Η τιµή πώλησης προκύπτει
συνεπώς κατά το µεγαλύτερο µέρος της από τους αστάθµητους παράγοντες των πολιτικών αποφάσεων που θα ληφθούν
µελλοντικά, τόσο στην κλίµακα των µεµονωµένων κρατών,
όσο και σε κοινοτική κλίµακα για το µέλλον της γερµανικής
βιοµηχανίας εξόρυξης άνθρακα.

(13)

Η Γερµανία τόνισε επίσης τους σηµαντικούς κινδύνους που
εγκυµονούν σε συνδυασµό µε τις διακυµάνσεις της τιµής
του άνθρακα στην παγκόσµια αγορά, ιδίως µάλιστα εφόσον
οι προαναφερόµενες τιµές αποτελούν τη βάση αναφοράς για
τον υπολογισµό των επιχορηγήσεων ανά τόνο άνθρακα.
Κάθε υποχώρηση των τιµών του άνθρακα στις διεθνείς
αγορές, η οποία δεν ισοφαρίζεται από την άνοδο της παραγωγικότητας, οδηγεί σε αύξηση των επιχορηγήσεων ανά τόνο
άνθρακα. Καθώς όµως έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια στο
συµβιβασµό για τον άνθρακα σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις,
οι οποίες είναι δυνατό να χορηγηθούν από τη Γερµανία κάθε
χρόνο, η υποχώρηση των παγκόσµιων τιµών για τον άνθρακα
θα είχε αναπόφευκτα ως αποτέλεσµα η επιχείρηση να υποχρεωθεί να µειώσει την παραγωγή της, επειδή διαφορετικά
δεν θα ήταν πλέον σε θέση να καλύψει τις ζηµίες της λειτουργικής της εκµετάλλευσης µέσω των κρατικών ενισχύσεων. Εκτός από το γεγονός ότι θα ήταν πολύ δύσκολο
να υπάρξει βραχυπρόθεσµη αναπροσαρµογή της παραγωγής,
η υποχώρηση της εξόρυξης άνθρακα θα είχε επίσης ως
συνέπεια να αυξηθεί το κόστος της παραγωγής.

(5) Υπόθεση T-156/98 — RJB Mining κατά Επιτροπής, Συλλογή 2001, σ.
II-337.
(6) Υποθέσεις C-157/01 P και C-169/01 P.
(*) Εµπιστευτικά στοιχεία.
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Η Γερµανία παρέπεµψε εξάλλου σε διάφορες άλλες υποχρεώσεις,
οι οποίες είχαν επιβληθεί στη RAG την εποχή της εξαγοράς των
Saarbergwerke. Η RAG είχε έτσι αναλάβει την υποχρέωση να
καλύψει τις ζηµίες στο χώρο των δραστηριοτήτων εξόρυξης
άνθρακα έως το έτος 2000, αλλά και να µεταφέρει κατά το χρονικό διάστηµα από το 2001 έως και το 2005 ετήσιο ποσό
ύψους 200 εκατοµµυρίων DEM από το χώρο των «λευκών»
δραστηριοτήτων στο χώρο της ανθρακοφόρου ζώνης. Όµως,
αυτή η υποχρέωση που καθορίζοταν στο συµβιβασµό για τον
άνθρακα ίσχυε ήδη για τις δραστηριότητες που ασκούσε η RAG
στο χώρο των δραστηριοτήτων εξόρυξης άνθρακα και εκτός του
πεδίου αυτού, πριν από τη σύναψη του συµβιβασµού. Κατά
συνέπεια, δεν είχε καµία σχέση µε τη συγχώνευση και δεν ήταν
ουδόλως εξαρτηµένη από εκείνη. Οι γερµανικές επιχειρήσεις εξόρυξης άνθρακα είχαν έτσι αναλάβει έως το 1997 την υποχρέωση
να χρησιµοποιούν ποσοστό 75 % των κερδών τους από το χώρο
των «λευκών» δραστηριοτήτων προς κάλυψη των ζηµιών από τις
δραστηριότητες στον χώρο της εξόρυξης. Εξάλλου, η RAG είχε
αναλάβει ορισµένες άλλες υποχρεώσεις —και ιδίως να εξακολουθήσει να ασκεί τις δραστηριότητες στο «λευκό» χώρο δραστηριοτήτων των Saarbergwerke και να προβεί στην ενσωµάτωση
του δικού της τοµέα δραστηριοτήτων περιβάλλοντος στην εταιρεία Saarbergwerke— πράγµα που περιόριζε, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της Γερµανίας, την ελευθερία κινήσεων της επιχείρησης
από οικονοµική άποψη.

(16)

Στις πληροφορίες που διαβίβασε η Γερµανία στην Επιτροπή,
µε την επιστολή της της 30ής Ιουνίου 1998, στο πλαίσιο
της συγχώνευσης συµπεριλαµβάνονταν και τα µέρη µιας
έκθεσης σχετικά µε το βασικό άξονα της ενοποίησης των
εργασιών για τα Saarbergwerke. Η έκθεση αυτή είχε
εκπονηθεί τον Ιανουάριο του 1996 από την εταιρεία Roland
Berger & Partner κατ’ εντολή της γερµανικής οµοσπονδιακής κυβέρνησης η οποία ήταν κύριος µέτοχος (πλειοψηφικός µέτοχος) των Saarbergwerke.

(17)

Με την επιστολή της της 10ης Ιουλίου 1998, η Γερµανία
διαβίβασε στην Επιτροπή τµήµατα της αξιολόγησης που είχε
γίνει τον Μάρτιο του 1996 από την Roland Berger & Partner στην οποία περιλαµβάνονταν λύσεις που ξεπερνούσαν το
πλαίσιο κάθε µεµονωµένης επιχείρησης για τη γερµανική
βιοµηχανία άνθρακα, διαβιβάζοντας επίσης τη συνοπτική
έκθεση της 9ης Ιουλίου 1998 η οποία αφορούσε την αναπροσαρµογή στα τρέχοντα δεδοµένα των υπολογιζόµενων
αξιών για τα Saarbergwerke. Η εταιρεία […] είχε εκπονήσει
την έκθεση αυτή κατόπιν της εντολής που της είχε αναθέσει
η γερµανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση, µε βάση την
παράκληση της Επιτροπής να της χορηγηθούν περαιτέρω
πληροφορίες στο πλαίσιο της εξέτασης της συγχώνευσης.

(18)

«λευκό» πεδίο δραστηριοτήτων σε περίπου 1 δισεκατοµµύριο
DEM.
(19)

Στην έκθεση της 9ης Ιουλίου 1998, που αφορούσε την
αναπροσαρµογή των υπολογιζόµενων αξιών για τα Saarbergwerke, η […] ανέφερε ότι η αξία του τοµέα των
δραστηριοτήτων εξόρυξης άνθρακα ήταν αδύνατο να υπολογιστεί και ότι ήταν αρνητική λόγω της ελλιπούς ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων εξόρυξης άνθρακα. Στην
έκθεση γινόταν εξάλλου παραποµπή στους µη ποσοτικά
εκτιµητέους πολιτικούς κινδύνους από το έτος 2002 και
µετά σε συνδυασµό µε την εκπνοή ισχύος της συνθήκης
ΕΚΑΧ και από το 2005 και µετά λόγω της έλλειψης
οποιασδήποτε πολιτικής δέσµευσης της Γερµανίας σε
συνάρτηση µε το ύψος και τη χρονική διάρκεια των επιχορηγήσεων, µετά την ηµεροµηνία εκείνη.

(20)

Όπως έκρινε η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη της όλες τις
πληροφορίες που ήταν στη διάθεσή της, υπήρχαν πολυάριθµα στοιχεία στην έκθεση τα οποία επέτρεπαν τη συναγωγή
του συµπεράσµατος ότι κατά την ιδιωτικοποίηση των Saarbergwerke είχε διαδραµατίσει ρόλο η µη κοινοποιηθείσα
κρατική ενίσχυση συνολικού ύψους 1 δισεκατοµµυρίου
DEM. Σύµφωνα µε το άρθρο 88 της συνθήκης ΕΚΑΧ, η
Επιτροπή κάλεσε τη Γερµανία µε την επιστολή της της 4ης
Φεβρουαρίου 2002 να της κοινοποιήσει αναλυτικές πληροφορίες χορηγώντας της ιδίως τα αναλυτικά στοιχεία της
οικονοµικής, επιχειρηµατικής και δηµοσιονοµικής αξιολόγησης των Saarbergwerke καθώς και την εκτίµηση των
κινδύνων που συνεπαγόταν η εξαγορά της εν λόγω επιχείρησης. Η εν λόγω επιστολή δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με την ευκαιρία
αυτή η Επιτροπή κάλεσε επίσης τα ενδιαφερόµενα µέρη να
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους (8).

(21)

Όπως επισήµαινε η Επιτροπή στην επιστολή της, εάν κατά την
πώληση των Saarbergwerke είχε διαδραµατίσει συγκεκριµένο
ρόλο κάποια µη κοινοποιηµένη ενίσχυση προς τη βιοµηχανία
εξόρυξης άνθρακα, θα προχωρούσε σε έλεγχο της ενίσχυσης
αυτής, σύµφωνα µε όσα ορίζονταν στο άρθρο 4 στοιχείο γ) της
συνθήκης ΕΚΑΧ, βασιζόµενη στις τρεις αποφάσεις 98/687/
EΚΑΧ (9), 1999/270/EΚΑΧ (10) και 1999/299/EΚΑΧ (11) οι
οποίες είχαν ήδη εκδοθεί βάσει της απόφασης αριθ. 3632/93/
EΚΑΧ για τα έτη 1997, 1998 και 1999 αλλά και βασιζόµενη
επίσης στην κοινοποίηση των στοιχείων για το έτος 2000. Όπως
εξάλλου ανήγγειλε: «σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει
στο συµπέρασµα, έπειτα από την παραλαβή και τον έλεγχο της
απάντησης της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, ότι
η πώληση των Saarbergwerke AG συνεπαγόταν τη χορήγηση
κάποιας µη κοινοποιηµένης ενίσχυσης προς στήριξη των δραστηριοτήτων στο χώρο εκτός της εξόρυξης του άνθρακα, θα βασιζόταν για τον έλεγχο των εν λόγω πραγµατικών περιστατικών στις
ρυθµίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις που θεσπίζονται στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».

Με βάση όλους αυτούς τους προαναφερόµενους παράγοντες, θα ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος αγοραστής
για τα Saarbergwerke. Σε συνδυασµό µε το σηµείο αυτό, η
Γερµανία είχε υπογραµµίσει, ιδίως στην επιστολή της της
15ης Απριλίου 1998, ότι είχαν καταβληθεί προσπάθειες από
το 1991 και µετά για να βρεθεί κάποιος αγοραστής.
II.2. Προειδοποιητική επιστολή της 4ης Φεβρουαρίου
2000

Τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από τη Γερµανία στην Επιτροπή δεν περιλάµβαναν αριθµητικά δεδοµένα για την αξία
του τοµέα των «λευκών» δραστηριοτήτων. Στην αγωγή της
όµως που είχε υποβάλει ενώπιον του Πρωτοδικείου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7) η VASA Energy GmbH & Co
KG είχε προσαρτήσει ορισµένες σελίδες της έκθεσης της
εταιρείας Roland Berger & Partner του Ιανουαρίου του
1996, οι οποίες δεν είχαν διαβιβαστεί από τη Γερµανία στην
Επιτροπή. Σε εκείνο το µέρος της έκθεσης, η Roland Berger
& Partner αποτιµούσε την αξία των δραστηριοτήτων στο

(7) Υπόθεση T-29/99, Vasa Energy κατά Επιτροπής (η απόφαση δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί).
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III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
(22)

Η Γερµανία κοινοποίησε µε την επιστολή της της 8ης Μαΐου
2000 τις πληροφορίες που είχε ζητήσει η Επιτροπή µε την
προειδοποιητική της επιστολή και την τοποθέτησή της στο
θέµα του συµβολικού αντίτιµου που είχε καταβάλει η RAG
για την εξαγορά των Saarbergwerke. Στο παράρτηµα της
επιστολής της η Γερµανία διαβίβασε εξάλλου πολλά άλλα
έγγραφα και ιδίως την πραγµατογνωµοσύνη […] της 2ας
Mαου 2000, στην οποία γινόταν η αποτίµηση της αξίας των
Saarbergwerke µε βάση τις αναµενόµενες χρηµατοοικονοµικές ροές, αλλά και στην οποία εξετάζονταν πολλά σενάρια
σε συνδυασµό µε την πώληση και την εκκαθάριση των
δραστηριοτήτων των Saarbergwerke (το σενάριο της

(8) Βλέπε υποσηµείωση 2.
(9) ΕΕ L 324 της 2.12.1998, σ. 30.
(10) ΕΕ L 109 της 27.4.1999, σ. 14.
(11) ΕΕ L 117 της 5.5.1999, σ. 44.
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εκκαθάρισης αφορούσε ιδίως τις δραστηριότητες των Saarbergwerke στο χώρο της εξόρυξης άνθρακα, για τις οποίες
το βάρος των διατρεχόµενων κινδύνων υποτίθεται ότι ήταν
εξαιρετικά υψηλό και η λειτουργία των οποίων θα έπρεπε
υπό συγκεκριµένες περιστάσεις να ανασταλεί). Στα έγγραφα
περιλαµβανόταν εξάλλου η πραγµατογνωµοσύνη […] της
29ης Φεβρουαρίου 2000, στην οποία γινόταν η αποτίµηση
της αξίας των Saarbergwerke µε βάση τη µέθοδο
αποτίµησης της τρέχουσας αξίας, η έκθεση πραγµατογνωµοσύνης της 29ης Απριλίου 2000 σχετικά µε τη µέθοδο
που είχε εφαρµοστεί για την εξακρίβωση της αξίας της επιχείρησης όσον αφορά τα Saarbergwerke, καθώς και η επιστολή της Roland Berger & Partner της 14ης Απριλίου
2000, στην οποία παρέχονταν για άλλη µια φορά αναλυτικές εξηγήσεις σχετικά µε το υπόβαθρο και τις διαπιστώσεις
στην παρουσίαση του Ιανουαρίου του 1996, ιδίως στο θέµα
του µηδενικού ρόλου του ποσού του 1 δισεκατοµµυρίου
DEM που αναφερόταν στην έκθεση αυτή.
(23)

(24)

(25)

(27)

(28)

(29)

Η Γερµανία, η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στην έκθεση
της […], κατέληξε για τον τοµέα αυτό στην αρνητική αξία
συνέχισης των δραστηριοτήτων ύψους […] εκατοµµυρίων
DEM και στην αρνητική αξία της εκκαθάρισης ύψους […]
δισεκατοµµυρίων DEM. Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει η
Γερµανία, η πώληση του συνόλου της επιχείρησης στη RAG
έναντι της τιµής των 2 DEM αποτελούσε απόλυτα λογικό
µέτρο, από οικονοµική σκοπιά. Η […] καταλήγει για το
σύνολο των δραστηριοτήτων των Saarbergwerke στην αρνητική αξία των […] εκατοµµυρίων DEM, αρνητικό αποτέλεσµα για το οποίο ευθύνεται ο τοµέας των δραστηριότητων
εξόρυξης άνθρακα ([…] εκατοµµύρια DEM, για τον ανθρακοφόρο τοµέα και […] εκατοµµύρια DEM για το «λευκό»
τοµέα).

(30)

Ο τοµέας δραστηριοτήτων εξόρυξης των Saarbergwerke
συµπεριλάµβανε το 1997 τρία ορυχεία εξόρυξης άνθρακα
(Ensdorf, Warndt/Luisenthal και Göttelborn/Reden) καθώς
και µια µονάδα παραγωγής οπτάνθρακα (Fürstenhausen)
στο Völklingen, η οποία σταµάτησε ωστόσο να λειτουργεί
τον Ιούνιο του 1997, στο πλαίσιο της συγχώνευσης των
εταιρειών Saarbergwerke και RAG. Κατά τη διάρκεια του
1997, η ποσότητα εξόρυξης των ορυχείων Ensdorf,
Warndt/Luisenthal και Göttelborn/Reden ανήλθε αντιστοίχως σε 2,8 εκατοµµύρια ΤΙΑ, 2,4 εκατοµµύρια ΤΙΑ και 2,1
εκατοµµύρια ΤΙΑ. Στον τοµέα αυτό απασχολούνται 12 697
από τους συνολικά 18 000 εργαζοµένους των Saarbergwerke.

(31)

Στην απόφασή της 1999/270/EΚΑΧ σχετικά µε τα µέτρα που
έλαβε η Γερµανία στο πλαίσιο του συµβιβασµού για τον
άνθρακα, η Επιτροπή διακήρυσσε ότι η αναδιάρθρωση των µονάδων παραγωγής των Saarbergwerke θα οδηγούσε σε περαιτέρω
συρρίκνωση της παραγωγής και ιδίως στην παύση λειτουργίας
του ορυχείου Göttelborn/Reden κατά στο έτος 2000. Το εν
λόγω µέτρο αποτελεί τη συνέπεια των µεγάλων γεωµορφολογικών δυσχερειών στο προαναφερόµενο ορυχείο, οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Η Γερµανία υποστηρίζει τη γνώµη ότι επέλεξε την καλύτερη
λύση, από οικονοµική σκοπιά, µε την πώληση του συνόλου
των Saarbergwerke στη RAG για το αντίτιµο των 2 DEM.

Έπειτα από τη δηµοσίευση της προειδοποιητικής επιστολής
προς τη Γερµανία στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιήλθαν στην Επιτροπή δύο
παρατηρήσεις από τρίτους. Η µόνιµη αντιπροσωπεία του
Ηνωµένου Βασιλείου στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες διαβίβασε
στην Επιτροπή την επιστολή της της 5ης Μαΐου 2000, µε
την οποία το Ηνωµένο Βασίλειο συµπαρατασσόταν µε την
Επιτροπή σε συνάρτηση µε όλα τα σηµεία της ανάλυσης που
περιλαµβάνονταν στην προειδοποιητική επιστολή της.

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον η συγχώνευση των RAG/Saarbergwerke περιείχε το στοιχείο της ενίσχυσης, η Επιτροπή διερεύνησε καταρχήν µε ποιον τρόπο θα είχε συµπεριφερθεί κάποια
ιδιωτική επιχείρηση η οποία θα δρούσε µε τα κριτήρια της οικονοµίας της αγοράς. Με βάση το εν λόγω κριτήριο είναι δυνατή η
συναγωγή του συµπεράσµατος κατά πόσον η γερµανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση και η κυβέρνηση του κρατιδίου του Σάαρ
παραιτήθηκαν κατά την πώληση των Saarbergwerke έναντι της
τιµής των 2 DEM από ένα µέρος των εισπράξεων που θα µπορούσαν να έχουν επιτύχει στην περίπτωση της πώλησης του
συνόλου των Saarbergwerke. Όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 55 έως 59, η Επιτροπή εξέτασε στη συνέχεια εάν η
πώληση του «λευκού» και του ανθρακοφόρου τοµέα δραστηριοτήτων συνεπαγόταν τη χορήγηση ενίσχυσης από τον πρώτο
τοµέα (του οποίου η αξία ήταν θετική) υπέρ του δεύτερου τοµέα
(του οποίου η αξία παρέµενε αρνητική), ανεξάρτητα από το
ερώτηµα της αξιολόγησης της επιχείρησης στο σύνολό της.
V.1. Αξία του ανθρακοφόρου τοµέα δραστηριοτήτων

IV. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
(26)

Αλλά και η RJB Mining (η οποία αποκαλείται πλέον UK
Coal) εξέθεσε τις απόψεις της, µε την επιστολή της 5ης
Μαΐου 2000. Όπως υποστηρίζει η RJB Mining, οι όροι που
προβλέπονται για τη συγχώνευση των εταιρειών RAG και
Saarbergwerke δεν είναι διαφανείς, ιδίως µάλιστα σε ό,τι
αφορά την καθοριζόµενη τιµή πώλησης. Ο κατακερµατισµός
της επιχείρησης και η χωριστή πώληση των µεµονωµένων
τµηµάτων της θα παρείχε εκτός των άλλων τη δυνατότητα
να επιτευχθεί κάποια υψηλότερη τιµή από τη συµβολική
τιµή που κατέβαλε η RAG στο πλαίσιο της προκήρυξης για
την υποβολή προσφορών.
V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη γνώµη της Γερµανίας, η ιδιωτικοποίηση των Saarbergwerke µε την πώλησή τους στη RAG έναντι της συµβολικής τιµής των 2 DEM δεν περιείχε κανένα στοιχείο ενίσχυσης. Η µεταπώληση της προαναφερόµενης βεβαρηµένης
µε σηµαντικούς οικονοµικούς κινδύνους επιχείρησης,
«ακριβώς µε την εικόνα που ενεφάνιζε», δηλαδή χωρίς να
έχουν ληφθεί προηγουµένως χρηµατοοικονοµικά µέτρα
παγίωσης της κατάστασής της, συνιστούσε πολύ περισσότερο το οικονοµικά καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, από τη
σκοπιά του ∆ηµοσίου. Οι ιδιοκτήτες των Saarbergwerke, η
γερµανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση καθώς και η κυβέρνηση
του κρατιδίου του Σάαρ συµπεριφέρθηκαν σύµφωνα µε όσα
αναπτύχθηκαν προηγουµένως όπως οποιοιδήποτε µεταπωλητές οι οποίοι δρουν µε βάση τα κριτήρια της αγοράς
και οι οποίοι σταθµίζουν τις ενέργειές τους µε γνώµονα τη
µεγιστοποίηση της τιµής πώλησης.
Η πραγµατογνωµοσύνη που εξεπόνησαν […] και […], σύµφωνα
µε την εντολή που τους ανέθεσε η Γερµανία, επιβεβαίωσαν τη
συνολικά αρνητική αξία των Saarbergwerke κατά τη χρονική
στιγµή της ιδιωτικοποίησης. Εξαιτίας του διαρθρωτικά ελλειµατικού τοµέα δραστηριοτήτων εξόρυξης, η […] υπολόγιζε, για τη
συνολική επιχείρηση, ότι η αρνητική αξία ανερχόταν σε […] εκατοµµύρια DEM. Η εκκαθάριση του κλάδου των δραστηριοτήτων
εξόρυξης δεν αποτελούσε εξάλλου ουδόλως την πιθανή προτιµητέα λύση, επειδή ακριβώς τα έξοδα εκκαθάρισης, τα οποία η
[…] είχε υπολογίσει στη συνολική αρνητική αξία των […] δισεκατοµµυρίων DEM θα υπερέβαιναν κατά πολύ τις προσδοκώµενες εισπράξεις από την πώληση του «λευκού» τοµέα δραστηριοτήτων. Αλλά και ο κατακερµατισµός των Saarbergwerke
µέσω της πώλησης των µεµονωµένων τµηµάτων των επιχειρήσεων δεν θα οδηγούσε συνολικά σε θετικά αποτελέσµατα,
ακριβώς επειδή ο ίδιος ο τοµέας των δραστηριοτήτων εξόρυξης
άνθρακα θα ήταν αδύνατο να πωληθεί και επειδή ιδίως ο διαχωρισµός του τοµέα των δραστηριοτήτων ενεργείας θα είχε οδηγήσει «σε εκµηδενισµό της οικονοµικής αξίας» του εν λόγω τοµέα.
Η επιχειρηµατολογία της Γερµανίας στηρίζεται στη στενή οικονοµική διασύνδεση των διαφορετικών τµηµάτων της επιχείρησης
και ιδίως του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής µε τον τοµέα των
δραστηριοτήτων άνθρακα.
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(32)

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορήγησε η Γερµανία στο πλαίσιο των κοινοποιήσεών της για τις κρατικές ενισχύσεις που
δόθηκαν στη βιοµηχανία άνθρακα, το κόστος παραγωγής
του ορυχείου Warndt/Luisenthal κατά το έτος 1998
ανήλθε σε […] DEM/ΤΙΑ, σε σύγκριση µε υπολογιζόµενη
από τη Γερµανία µέση τιµή πώλησης για τον άνθρακα
71 DEM/ΤΙΑ, το ίδιο έτος (δηλαδή το κόστος παραγωγής
ήταν […] από την τιµή πώλησης του άνθρακα). Το ορυχείο
του Ensdorf λογιζόταν ότι αποτελεί το λιγότερο ελλειµµατικό ορυχείο στη Γερµανία. Το κόστος παραγωγής του το
1998 ανήλθε σε […] DEM/ΤΙΑ, κόστος που εξακολουθούσε
να είναι […] από την τιµή πώλησης του άνθρακα.

(33)

Τη χρονική στιγµή της ιδιωτικοποίησης των Saarbergwerke,
τα ορυχεία του Ensdorf και του Warndt/Luisenthal ελάµβαναν λειτουργικές ενισχύσεις, οι οποίες είχαν εγκριθεί από
την Επιτροπή ιδίως µε την απόφασή της 98/687/ΕΚΑΧ.
Βασιζόµενη στις πληροφορίες που είχαν διαβιβασθεί από τη
Γερµανία, η Επιτροπή αποδέχθηκε ότι και οι δύο µονάδες
παραγωγής ήταν σε θέση, µε τη µείωση του κόστους παραγωγής τους, να σηµειώσουν περαιτέρω πρόοδο στην πορεία
της οικονοµικά προσοδοφόρου λειτουργίας τους, µε αποτέλεσµα να πληρούν υπό τις συνθήκες εκείνες τα κριτήρια του
άρθρου 3 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ.

(34)

Σύµφωνα µε την απόφαση που εξέδωσε το Πρωτοδικείο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 9 Σεπτεµβρίου 1999 στην
υπόθεση T-110/98, RJB Mining/κατά Επιτροπής (12) το
άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ «δεν απαιτεί η
επιχείρηση που έλαβε ενίσχυση για τους σκοπούς της λειτουργίας της να είναι, κατά το πέρας ορισµένης περιόδου,
σε κατάσταση βιωσιµότητας. ∆εν επιβάλλουν πράγµατι παρά
“τη βελτίωση” της οικονοµικής βιωσιµότητας». Όπως αναφέρει το ∆ικαστήριο στο σκεπτικό του «η ευέλικτη αυτή διατύπωση εξηγείται από τις οικονοµικές διαπιστώσεις στις οποίες
στηρίζεται το καθεστώς των ενισχύσεων υπέρ της κοινοτικής
βιοµηχανίας άνθρακα, ήτοι από τη διαρθρωτική έλλειψη
ανταγωνιστικότητας την οποία αντιµετωπίζει η βιοµηχανία
αυτή εκ του ότι το µεγαλύτερο µέρος των οικείων επιχειρήσεων παραµένουν µη ανταγωνιστικές εν σχέσει προς τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. … Κατά συνέπεια, η βελτίωση
της οικονοµικής βιωσιµότητας ορισµένης επιχειρήσεως
περιορίζεται κατ’ ανάγκη στη µείωση του βαθµού της µη
αποδοτικότητάς της και της µη ανταγωνιστικότητάς της.»

(35)

Έστω και εάν τα προαναφερόµενα ορυχεία σηµείωναν
πρόοδο στο θέµα της οικονοµικής τους απόδοσης και
προσέγγιζαν περισσότερο τα κριτήρια για τη χορήγηση των
λειτουργικών ενισχύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 3 της
απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, θα εξακολουθούσε να
ισχύει το ότι είχαν ελάχιστες προοπτικές να φθάσουν τα όρια
της οικονοµικής αποδοτικότητας. Όπως εξηγείται περαιτέρω
στην απόφαση 1999/270/ΕΚΑΧ: «… διαπιστώνεται ότι
µπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική µείωση των ενισχύσεων,
κατά βάση µε τη λήψη µέτρων για τη συρρίκνωση των
δραστηριοτήτων εξόρυξης». Όπως εξάλλου επισηµαίνεται:
«Παρά το γεγονός ότι υπήρξε κάποια υποχώρηση του µέσου
κόστους εξόρυξης στη γερµανική βιοµηχανία εξόρυξης
άνθρακα και έχοντας λάβει υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος
3 της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, το κόστος εξόρυξης,
εκφραζόµενο σε σταθερές τιµές του 1992, εξακολουθεί να
παραµένει υψηλό, όπως και πριν, εφόσον το έτος 2002
αναµένεται να ανέλθει σε […] DEM/ΤΙΑ, σε σύγκριση µε
τιµή […] DEM/ΤΙΑ, κατά το έτος 1992».

(36)

Αν ληφθούν υπόψη οι γεωµορφολογικές δυσχέρειες που
εµφανίζουν τα κοιτάσµατα του άνθρακα στη Γερµανία αλλά
και το κόστος παραγωγής που συνδέεται µε την εξόρυξή
τους, είναι προφανές ότι ο άνθρακας ο οποίος εξορύσσεται
από τις προαναφερόµενες µονάδες παραγωγής δεν είναι σε

(12) Συλλογή 1999, σ. II-2585.
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θέση —και δεν πρόκειται να είναι σε θέση και στο µέλλον—
να ανταγωνιστεί τον εισαγόµενο άνθρακα από τρίτες χώρες.
Παρά τη διαδικασία της ριζικής αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού στη βιοµηχανία εξόρυξης
άνθρακα, σκοπός της οποίας είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η γερµανική παραγωγή άνθρακα είναι και θα
εξακολουθήσει να είναι ανίκανη να ανταγωνιστεί τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έστω και εάν αυξηθεί αισθητά η
παραγωγικότητα, παύσει σταδιακά η λειτουργία των ελλειµµατικότερων µονάδων παραγωγής και µειωθεί δραστικά το
προσωπικό που απασχολείται στον εν λόγω τοµέα.
(37)

Η πορεία εξέλιξης του κλάδου εξόρυξης άνθρακα στα χρόνια
µετά τη συγχώνευση των RAG/Saarbergwerke επιβεβαιώνει
την ανάλυση αυτή. Τη στιγµή που στη συµβιβαστική συµφωνία για τον άνθρακα για το έτος 2002 προβλέποταν ότι η
παραγωγή άνθρακα θα ανέλθει στην ποσότητα των 37 εκατοµµυρίων ΤΙΑ, τα µέτρα σε συνδυασµό µε τη χρόνια αδυναµία της ανταγωνιστικότητας του κλάδου τα οποία
θεσπίστηκαν µε στόχο τη µείωση των δραστηριοτήτων εξόρυξης θα έχουν ως αποτέλεσµα η παραγωγή άνθρακα στη
Γερµανία να είναι κατά το έτος 2002 µικρότερη από 29 εκατοµ ΤΙΑ. Η υπολογιζόµενη ποσότητα παραγωγής των 35
εκατοµµυρίων ΤΙΑ για το έτος 2000 είναι ήδη µικρότερη
από την προβλεπόµενη ποσότητα στο συµβιβασµό για τον
άνθρακα, για το έτος 2002.

(38)

Όπως είχε ήδη δηλώσει η Γερµανία στην ανακοίνωσή της της
22ας Νοεµβρίου 2000 για τις ενισχύσεις προς τον άνθρακα
κατά το έτος 2000, ήταν απαραίτητη η λήψη περαιτέρω
µέτρων για τη µείωση των δραστηριοτήτων εξόρυξης, µέτρων
που συνδέονταν µε την πρόσθετη αναστολή λειτουργίας
µονάδων. Στην απόφασή της 2001/361/ΕΚΑΧ (13) η Επιτροπή είχε λάβει υπόψη της ότι µε την προαναφερόµενη
µείωση του παραγωγικού δυναµικού, θα συνεχιζόταν η εφαρµογή των εκτεταµένων µέτρων αναδιάρθρωσης, εξορθολογισµού, εκσυγχρονισµού και συρρίκνωσης των εξορυκτικών
δραστηριοτήτων, όπως είχει ήδη συµβεί από την εποχή της
σύναψης της συµβιβαστικής συµφωνίας για τον άνθρακα το
1997.

(39)

Στη µελέτη που εκπονήθηκε από […] για λογαριασµό της
Επιτροπής, επιβεβαιωνόταν ότι η εξαγορά του κλάδου εξόρυξης άνθρακα των Saarbergwerke αποτελούσε µεγάλο
κίνδυνο για τη RAG. Ο κίνδυνος αυτός αφορούσε ιδίως τη
σταθερή µείωση των ενισχύσεων, το ποσό των οποίων καθοριζόταν δεσµευτικά στη συµβιβαστική συµφωνία για τον
άνθρακα, την αβεβαιότητα για το χρονικό διάστηµα µετά το
έτος 2005, µιας και στο τέλος του 2005 εκπνέει η ισχύς
της συµβιβαστικής συµφωνίας για τον άνθρακα, το γεγονός
ότι οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για τη βιοµηχανία εξόρυξης άνθρακα πρέπει υποχρεωτικά να εγκρίνονται
από την Επιτροπή, την αβεβαιότητα για τις τιµές του
άνθρακα στην παγκόσµια αγορά αλλά και τη δυσχέρεια
αναπροσαρµογής της έκτασης της παραγωγής κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να καθίσταται δυνατή η βέλτιστη δυνατή
εκµετάλλευση των κρατικών ενισχύσεων. Η µελέτη καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι, ενώ µεν οι προαναφερόµενοι κίνδυνοι
είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτιµηθούν ποσοτικά, οι επιπτώσεις που θα έχουν για τη RAG είναι πολύ περισσότερο
από πιθανό ότι θα είναι αρνητικές, επειδή η RAG
επωµίσθηκε σηµαντικότατους κινδύνους µε την αγορά των
Saarbergwerke, χωρίς σαφές αντάλλαγµα. Αλλά και η
εκπνοή ισχύος της συνθήκης ΕΚΑΧ καθώς και της ρύθµισης
για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της βιοµηχανίας άνθρακα
στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑ, της 23ης
Ιουλίου 2002, θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν
περαιτέρω κινδύνους για τη RAG, κατά τη χρονική στιγµή
της συγχώνευσης.

(13) ΕΕ L 127 της 9.5.2001, σ. 55.
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Σε συνδυασµό µε το σηµείο αυτό, η Επιτροπή παραπέµπει
στο γεγονός ότι η αξιολόγηση του κλάδου εξόρυξης
άνθρακα από την […] βασίστηκε στην υποθετική παραδοχή
ότι µετά το έτος 2005, µε άλλα λόγια δηλαδή µετά τη
στιγµή εκπνοής ισχύος της συµβιβαστικής συµφωνίας για
τον άνθρακα, δεν θα εξορύσσεται πλέον στη Γερµανία άνθρακας. Εποµένως, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές
αµφιβολίες όσον αφορά το µέλλον του κλάδου αυτού στη
Γερµανία µετά το 2005.
Παρά τις δυσχέρειες επακριβούς προσδιορισµού της αξίας
του κλάδου εξόρυξης άνθρακα, το συµπέρασµα το οποίο
προκύπτει από τα στοιχεία που αναλύθηκαν προηγουµένως
είναι ότι, ανεξάρτητα από τις επιχορηγήσεις που καταβάλλει
κάθε χρόνο η Γερµανία προς κάλυψη των ζηµιών λειτουργικής εκµετάλλευσης, ο εν λόγω κλάδος εµφανίζει αρνητική
αξία. Στα χρόνια που ακολούθησαν επιβεβαιώθηκε η έλλειψη
κάθε προοπτικής στα θέµατα της ανταγωνιστικότητας, κατά
τη χρονική στιγµή της συγχώνευσης. Κατά συνέπεια, µπορεί
να γίνει αποδεκτό ότι είναι ρεαλιστική η αποτίµηση από την
πλευρά της […] ότι η µεταφερόµενη αξία καθορίζεται στο
αρνητικό ποσό των […] εκατοµοµµυρίων DEM.

RAG. Οι πωλήσεις ορισµένων κλάδων δραστηριοτήτων µετά
τη συγχώνευση συνδέονταν προφανώς µε απώλειες της τάξης
των […] εκατοµύρια DEM.
(46)

(43)

Όπως εκτιµά η […], ο κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής εµφανίζει
αρνητική αξία […] εκατοµµυρίων DEM. Η αξία αυτή διαµορφώνεται µε βάση τις δύο υποθετικές παραδοχές: αφενός µεν, ο
τοµέας είναι στενά συνδεδεµένος µε τη βιοµηχανία εξόρυξης
άνθρακα του Σάαρ και, αφετέρου, η εν λόγω εξόρυξη άνθρακα
θα εγκαταλειφθεί µετά το έτος 2005. Αν ληφθεί υπόψη η στενή
συνάρθρωση µεταξύ του τοµέα εξόρυξης άνθρακα και της ηλεκτροπαραγωγής, η αξία του τελευταίου τοµέα εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό από τη διαθεσιµότητα του άνθρακα που εξορύσσεται στο κρατίδιο του Σάαρ. Η Γερµανία είχε αναλάβει την
υποχρέωση, κατά τη χρονική στιµή της πώλησης των Saarbergwerke, απλώς να καλύψει τις ζηµίες λειτουργικής εκµετάλλευσης της βιοµηχανίας εξόρυξης άνθρακα έως το έτος 2005.
Καθώς δεν παρέχεται καµία εγγύηση για τη χορήγηση των ενισχύσεων ύστερα από αυτή τη χρονική στιγµή και εφόσον ο γερµανικός κλάδος εξόρυξης άνθρακα µαστίζεται από τη χρόνια
αδυναµία ανταγωνιστικότητάς του, δεν µπορεί, κατά την […], να
αποκλειστεί το ενδεχόµενο να εξαφανιστεί απλώς η βιοµηχανία
εξόρυξης άνθρακα µετά το 2005. Η εξαφάνιση των γερµανικών
δραστηριοτήτων εξόρυξης άνθρακα θα ανάγκαζε τις µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής να εισάγουν άνθρακα, πράγµα που θα συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γερµανίας, ιδίως για τη µεταφορά του άνθρακα από τα λιµάνια της
φορτοεκφόρτωσής του.
Η υποθετική εξαφάνιση των ορυχείων µετά το 2005 θα οδηγούσε συνεπώς στον παντελή εκµηδενισµό της αξίας της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση όµως διαθεσιµότητας του εξορυσσόµενου στη Γερµανία άνθρακα µετά
το 2005, η […] υπολογίζει την αξία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θετικά στο ποσό των […] εκατοµµυρίων
DEM.

(44)

Οι υπόλοιπες δραστηριότητες στο «λευκό» τοµέα υπολογίστηκαν υπό τη µορφή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την […] ως εξής: α) τηλεθέρµανση: […] εκατοµµύρια DEM, β) περιβάλλον: […] εκατοµοµµύρια DEM,
γ) εµπόριο και παροχή υπηρεσιών: […] εκατοµύρια DEM, δ)
παραγωγή καουτσούκ: […] εκατοµµύρια DEM.

(45)

Η […] ανέλυσε αφενός τις παροχές από τις δραστηριότητες
του «λευκού» τοµέα και, αφετέρου, τα αποτελέσµατα από τις
πωλήσεις ορισµένων τµηµάτων του εν λόγω κλάδου, µετά τη
συγχώνευση. Σύµφωνα µε την ανάλυση […], η αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων αυτών στο χρονικό διάστηµα
ανάµεσα στο 1992 και το 1996 ήταν αµελητέα µε […] %.
∆εν υπάρχει κανένα στοιχείο από το οποίο να τεκµηριώνεται
ότι οι δραστηριότητες του «λευκού» τοµέα δραστηριοτήτων
των Saarbergwerke θα ενεφάνιζαν κάποια υπεραξία για τη

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που εκτέθηκαν προηγουµένως, η
συνολική αξία του «λευκού» τοµέα πρέπει να υπολογίζεται
ότι είναι ελαφρώς θετική. Όπως προκύπτει από την ανάλυση
[…], η αξία η οποία υπολογίστηκε από την […], η οποία µε
βάση την υποθετική παραδοχή για τη µελλοντική πορεία
εξέλιξης του κλάδου εξόρυξης άνθρακα µετά το 2005 και
τις επιπτώσεις για την αξία του τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής τοποθετείται σε ένα ποσό που κυµαίνεται ανάµεσα
στα […] εκατοµύρια DEM και τα […] εκατοµµύρια DEM,
είναι ρεαλιστική.
V.3. Πώληση της επιχείρησης

(47)

Τα επιχειρήµατα που προέβαλε η Γερµανία, στην επιστολή
της της 8ης Μαΐου 2000, βασίζονται στην υποθετική παραδοχή ότι η µόνη λύση που µπορούσε να εξεταστεί ήταν η
µεταπώληση των Saarbergwerke στο σύνολό τους και ότι
αυτή η δέσµη µέτρων ενεφάνιζε αρνητική αξία. Η θετική αξία
ορισµένων πεδίων των «λευκών» επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων δεν θα ήταν σε θέση να εξισορροπήσει τη σηµαντική αρνητική αξία του ανθρακοφόρου τοµέα δραστηριοτήτων, τόσο στην περίπτωση της συνέχισης των
δραστηριοτήτων όσο και της εκκαθάρισης του προαναφερόµενου τοµέα. Λαµβάνοντας υπόψη τις χρόνιες ελλείψεις του
τοµέα εξόρυξης άνθρακα των Saarbergwerke, η πώληση της
επιχείρησης έναντι αντιτίµου 2 DEM «στην κατάσταση
ακριβώς που είχε» αντιπροσώπευε για τη Γερµανία την
καλύτερη δυνατή λύση.

(48)

Η Γερµανία παραπέµπει στο γεγονός ότι ο κατακερµατισµός
των Saarbergwerke µε την πώληση των διαφόρων τοµέων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων δεν επρόκειτο να οδηγήσει
σε θετική διαµόρφωση της αξίας.

(49)

Στο γεγονός αυτό προστίθεται ότι οι διαφορετικοί τοµείς
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του οµίλου των Saarbergwerke δεν ήταν διαρθρωτικά διαχωρισµένοι. Κατά συνέπεια,
για την εκκαθάριση ενός ή περισσότερων ελλειµµατικών
τοµέων —και ιδίως του τοµέα δραστηριοτήτων εξόρυξης
άνθρακα— θα έπρεπε να υπάρξει αντιστάθµιση της αρνητικής αξίας από τη θετική αξία που θα προέκυπτε από την
πώληση των άλλων τοµέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Η εκκαθάριση του τοµέα δραστηριοτήτων εξόρυξης, η αρνητική αξία του οποίου έχει εκτιµηθεί από την […] στο ποσό
περίπου των […] δισεκατοµµυρίων DEM, θα εκµηδένιζε ως
εκ τούτου σε σηµαντικό βαθµό τις εισπράξεις από την
πώληση των επικερδών τοµέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

(50)

Όπως επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των λογιστικών στοιχείων της RAG, η εξαγορά των Saarbergwerke δεν οδήγησε
σε θετική διαµόρφωση της αξίας. Το αποτέλεσµα που προέκυψε στο τέλος της εν λόγω πράξης ήταν πολύ περισσότερο
αρνητικό, ανερχόµενο στο ποσό των […] εκατοµµυρίων
DEM. Το εν λόγω αρνητικό ποσό προέκυψε ιδίως από τις
διορθώσεις των λογιστικών στοιχείων έπειτα από τη συγχώνευση. Ορισµένες από τις διορθώσεις αυτές θα έπρεπε να
έχουν συντελεστεί, µε βάση τις γενικά καθιερωµένες αρχές
τήρησης λογιστικών βιβλίων από τα Saarbergwerke πριν
από τη συγχώνευση. Αλλά και άλλες διορθώσεις θα εµφανίζονταν δικαιολογηµένες, εξαιτίας του γεγονότος ότι στο
πλαίσιο των Saarbergwerke εφαρµόζονταν άλλες βασικές
αρχές τήρησης λογιστικών βιβλίων από τη RAG. Η […]
είναι της γνώµης ότι ορισµένες από τις εν λόγω διορθώσεις
είχαν καθοριστεί σε υπέρµετρα υψηλά επίπεδα, εµφανίζοντας
ωστόσο µόλις ύψος […] εκατοµµυρίων DEM. Η […]
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µε την πώληση των Saarbergwerke, το 1998, δεν µπορούσε να προκύψει για τη
RAG καµία θετική αξία.

V.2. Αξία του «λευκού» τοµέα δραστηριοτήτων
(42)

L 203/57

L 203/58

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

κοινού µε έναν άλλον µε θετική αξία, θα µπορούσε να γίνει
αποδεκτή η παραδοχή ότι η πώληση συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ του πρώτου τοµέα δραστηριοτήτων — ακριβώς
όπως ισχύει και στην περίπτωση της χωριστής πώλησης
κάποιου τοµέα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων έναντι
αρνητικού αντιτίµου.

V.4. Εικαζόµενη αξία 1 δισεκατοµµυρίου DEM
(51)

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έκθεσης της εταιρείας Roland
Berger & Partner του Μαρτίου 1996, η αξία του «λευκού»
τοµέα δραστηριοτήτων µπορούσε να υπολογιστεί στο ποσό
του 1 δισεκατοµµυρίου DEM περίπου. Προορισµός της
έκθεσης αυτής δεν ήταν ωστόσο η αξιολόγηση των στοιχείων
ενόψει της ιδιωτικοποίησης των Saarbergwerke. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία που ανέφερε η Γερµανία στην επιστολή της
της 8ης Μαΐου 2000, το εν λόγω ποσό βασιζόταν στην υποθετική παραδοχή ότι θα εφαρµόζονταν τα µέτρα αναδιάρθρωσης που κρίνονταν αναγκαία, πράγµα που δεν θα συνέβαινε στην περίπτωση της ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης.
Η αξία του 1 δισεκατοµµυρίου DEM εκπορευόταν συνεπώς
όχι από την αξιολόγηση της επιχείρησης «ακριβώς µε το
καθεστώς που έχει», αλλά ήδη προκαταλάµβανε την εφαρµογή των µέτρων αναδιάρθρωσης, τα οποία κρίνονταν αναγκαία από τη Roland Berger & Partner. Επρόκειτο λοιπόν
για την «αξία της αναδιάρθρωσης».

(52)

Η υπολογιζόµενη αξία από τη Roland Berger & Partner
στην έκθεσή της του Μαρτίου του 1996 για το «λευκό»
χώρο δραστηριοτήτων δεν επιβεβαιώθηκε εξάλλου από καµία
άλλη έκθεση, ούτε από την έκθεση της […] και […], αλλά
ούτε και από την µελέτη […] η οποία εκπονήθηκε ύστερα
από εντολή της Επιτροπής.

(53)

Η προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2000 σύµφωνα µε την οποία κατά την ιδιωτικοποίηση των Saarbergwerke είχε διαδραµατίσει ενδεχοµένως
ρόλο η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης 1 δισεκατοµµυρίου
DEM, είχε βασιστεί πάντως στο γεγονός ότι όλα τα µέτρα
που είχαν προβλεφθεί στο συµβιβασµό για τον άνθρακα και
ιδίως στη συγχώνευση των δραστηριοτήτων εξόρυξης
άνθρακα των Saarbergwerke και της Preussag Anthrazit
στο πλαίσιο της RAG, είχαν ως σκοπό αφενός µεν τον εξορθολογισµό σε διαπεριφερειακό πλαίσιο και, αφετέρου, τη
διαµόρφωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων µε τρόπο κοινωνικά αποδεκτό, για να διατηρηθεί η
βιωσιµότητα και η αποδοτικότητα των ορυχείων και µετά το
έτος 2005.

(54)

∆υστυχώς, είναι επιβεβληµένη η διαπίστωση ότι η αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας εξόρυξης άνθρακα µετά την ιδιωτικοποίηση των Saarbergwerke το 1998 δεν οδήγησε σε
αισθητή βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης του εν λόγω
κλάδου. Οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης, οι οποίες οδήγησαν στο σηµαντικά πιο εκτεταµένο κλείσιµο ορυχείων και
µείωση της παραγωγής, σε σύγκριση µε ό,τι προβλεπόταν
στη συµβιβαστική λύση για τον άνθρακα, διάνοιξαν τη δυνατότητα εξάλειψης της ανταγωνιστικής αδυναµίας του
κλάδου. Υπό τις συνθήκες αυτές παραµένει εξαιρετικά αµφίβολη η µακροπρόθεσµη διαιώνιση των δραστηριοτήτων της
βιοµηχανίας εξόρυξης άνθρακα του Σάαρ.
V.5. Εξέταση της πώλησης µε βάση τα συνήθη κριτήρια
που εφαρµόζει η Επιτροπή κατά τις πωλήσεις διασυνδεδεµένων επιχειρήσεων («Cluster-sales»)

(55)

Όπως αναλυόταν στις αιτιολογικές σκέψεις 20 και 21, η
Επιτροπή ήταν της γνώµης ότι η πώληση έναντι αντίτιµου
2 DEM ήταν δυνατό να συνιστά κρατική ενίσχυση, εφόσον
περιλάµβανε περιουσιακά στοιχεία που είχαν ενδεχοµένως
υψηλή θετική αξία. Έστω και αν η χαµηλή τιµή ήταν δικαιολογηµένη, κρινόµενη µε βάση το σύνολο των πωληθέντων
τοµέων δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
κρατικές αρχές απαιτούν να πωληθούν από κοινού οι διαχωρισµένοι τοµείς επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η Επιτροπή βασίζεται συνήθως παρόλα αυτά στην παραδοχή ότι η
πώληση δεν διενεργείται χωρίς όρους, µε αποτέλεσµα να
δύναται να συµπεριλαµβάνει κρατική ενίσχυση. Προπάντων
στις περιπτώσεις που πρόκειται να πωληθεί κάποιος τοµέας
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε αρνητική αξία από
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(56)

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της εν λόγω στρατηγικής αποτελεί η επιστολή της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 1992
προς τη Γερµανία [SG(92)D/17613], στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: «Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις
αυτής της µορφής δεν έχουν συµπτύξει τις δυνάµεις τους
στην πορεία της ιστορικής τους εξέλιξης, η Επιτροπή δεν
είναι σε θέση να υποστηρίξει την άποψη ότι η τεχνητή
συγχώνευση των επιχειρήσεων συµβαδίζει µε την αξίωση που
επιβάλλει από την πλευρά της, ότι οι προσφορές δεν επιτρέπεται να συνοδεύονται από όρους». Το επιχείρηµα αυτό είχε
προβληθεί ιδίως στην περίπτωση της πώλησης του οµίλου
Lintra (ενίσχυση Ν 49/95) (14). Η άποψη αυτή δεν είναι
δυνατό να δικαιολογηθεί µε παραποµπή στην προβλεπόµενη
στάση που θα τηρούσε κάποιος κεφαλαιούχος ο οποίος δρα
υπό τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς υπό παρόµοιες
περιστάσεις, ο οποίος θα προτιµούσε περισσότερο να διαλύσει κάποια επιχείρηση µε αρνητική αξία, παρά να παραιτηθεί
από τα έσοδα που θα µπορούσε να αποκοµίσει από την
πώληση της επιχείρησης µε θετική αξία.

(57)

Η Επιτροπή έλεγξε εάν ευσταθούν τα επιχειρήµατα αυτά και
στην περίπτωση των Saarbergwerke και διαπίστωσε (βλέπε
αιτιολογική σκέψη 49) ότι κάποιος κεφαλαιούχος ο οποίος
δρα υπό τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και ο οποίος
θα βρισκόταν στην ίδια θέση µε τον ιδιοκτήτη των Saarbergwerke, δεν θα είχε καµία δυνατότητα να παρεµποδίσει τη
διαδικασία της διάβρωσης της θετικής αξίας του «λευκού»
τοµέα δραστηριοτήτων από την αρνητική αξία του ανθρακοφόρου τοµέα, επειδή ο τοµέας εξόρυξης άνθρακα των Saarbergwerke δεν έχει συγκροτηθεί υπό τη µορφή του χωριστού νοµικού προσώπου. Όπως φανερώνεται και από τη
διάρθρωση της εταιρείας, ο τοµεάς δραστηριοτήτων άνθρακα
ανήκε στην εταιρεία χαρτοφυλακίου Saarbergwerke AG.

(58)

Η Επιτροπή είναι ωστόσο της άποψης ότι η ανάλυση αυτή
δεν είναι απολύτως πειστική. Εάν ληφθούν υπόψη η έλλειψη
της αποδοτικότητας και οι µεγάλες πιθανές δεσµεύσεις του
ανθρακοφόρου τοµέα δραστηριοτήτων, η επιβίωση του
οποίου εξαρτάται πλήρως και παντελώς από τις κρατικές ενισχύσεις, φαίνεται αµφίβολο κατά πόσο κάποιος κεφαλαιούχος ο οποίος θα ενεργούσε µε τα κριτήρια της οικονοµίας
της αγοράς θα επέτρεπε να παραµένουν τόσο απροστάτευτα
περιουσιακά στοιχεία µε σηµαντική θετική αξία. Ο κεφαλαιούχος ο οποίος δρα µε γνώµονα τα κριτήρια της οικονοµίας της αγοράς δεν µπορεί συνεπώς να χρησιµεύσει ως
κριτήριο, χωρίς άλλους περιορισµούς.

(59)

Το στοιχείο το οποίο ανέφερε επίσης από την άλλη πλευρά
η Γερµανία συνίσταται στο ότι µεταξύ των διαφόρων τοµέων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των Saarbergwerke, και
ιδίως µεταξύ του κλάδου εξόρυξης άνθρακα και του κλάδου
της ηλεκτροπαραγωγής, υφίστανται ιστορικοί και εµπορικοί
δεσµοί, παρά το γεγονός ότι είµαστε υποχρεωµένοι να διαπιστώσουµε ότι ο γερµανικός άνθρακας που έχει χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς της ηλεκτροπαραγωγής αντικαθίσταται σε ολοένα και αυξανόµενο βαθµό από τον
εισαγόµενο άνθρακα (η παραγωγή γερµανικού άνθρακα
υποχώρησε από το 1992 έως το 1998 από τους 72 εκατοµµύρια ΤΙΑ στους 47 εκατοµµύρια ΤΙΑ, ενώ η τάση αυτή
συνεχίζεται ακόµη, µε αποτέλεσµα το έτος 2000 η ποσότητα
να είναι µικρότερη των 35 εκατοµµυρίων ΤΙΑ). Τουλάχιστον
την εποχή της συγχώνευσης, το 1998, εξακολουθούσε να
υπάρχει κάποιος δεσµός µεταξύ των διαφορετικών τοµέων
δραστηριοτήτων των Saarbergwerke, πράγµα που µπορούσε
να έχει ως αποτέλεσµα να προκύψουν δυσχέρειες, σε

(14) ΕΕ C 168 της 12.10.1996, σ. 10.
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περίπτωση βραχυπρόθεσµης αντικατάστασης του άνθρακα
εγχώριας παραγωγής από τον εισαγόµενο άνθρακα. Λαµβάνονας υπόψη της όλα αυτά τα στοιχεία, η Επιτροπή κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι τα επιχειρήµατα που ισχύουν για την
πώληση των διασυνδεδεµένων επιχειρήσεων («Cluster-sales»),
δεν είναι δυνατό να ευσταθούν στην προκειµένη περίπτωση.
Η Επιτροπή παραπέµπει ωστόσο στο γεγονός ότι στις πωλήσεις αυτής της µορφής, όπου οι περιπτώσεις είναι σαφείς
(προπάντων εάν οι τοµείς επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
δεν εµφανίζουν εµπορικούς ή ιστορικούς δεσµούς και
ανήκουν σε χωριστές εταιρείες) θα εξακολουθήσει να εφαρµόζει το επιχείρηµα αυτό µε τον τρόπο που επεξηγείται στις
αιτιολογικές σκέψεις 55 και 56.
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(60)

(61)

Η ιδιωτικοποίηση των Saarbergwerke µε την πώληση στη
RAG έναντι της τιµής των 2 DEM δεν περιλαµβάνει κανένα
στοιχείο ενίσχυσης. Η πώληση της επιχείρησης «ακριβώς µε
το καθεστώς που έχει», δηλαδή χωρίς να έχουν προηγηθεί
χρηµατοοικονοµικά µέτρα παγίωσης της κατάστασής της,
συνεκτιµώντας τους τεράστιους οικονοµικούς κινδύνους,
συνιστούσε µέτρο κατά την εφαρµογή του οποίου το ∆ηµόσιο συµπεριφέρθηκε ακριβώς όπως και ένας µεταπωλητής ο
οποίος θα δρούσε υπό τις συνθήκες της οικονοµίας της
αγοράς και ο οποίος θα προσανατολιζόταν µε κριτήριο τη
µεγιστοποίηση της τιµής της πώλησης.
Η έλλειψη θετικής αξίας των Saarbergwerke τελεί σε
συνάρτηση µε τον τοµέα των δραστηριοτήτων του άνθρακα,
ο οποίος µαστίζεται από τα χρόνια ελλείµµατα και τις εξαιρετικά αβέβαιες µελλοντικές προοπτικές. Η έλλειψη της
θετικής αξίας επιβεβαιώνεται από τις τρεις εκθέσεις, η µία

L 203/59

των οποίων εκπονήθηκε από κάποια επιχείρηση οικονοµικού
ελέγχου, κατ’ εντολή της Επιτροπής.
(62)

Σύµφωνα µε την έκθεση της […], η αξία συνέχισης των
εργασιών των Saarbergwerke εκτιµάται στην αρνητική αξία
των […] εκατοµµυρίων DEM, εµφανίζει δηλαδή αρνητική
αξία […] εκατοµµυρίων DEM για τον ανθρακοφόρο τοµέα
δραστηριοτήτων και θετική αξία […] εκατοµµυρίων DEM
για το «λευκό» τοµέα δραστηριοτήτων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης Saarbergwerke AG µε την
πώλησή της στην επιχείρηση RAG AG έναντι του αντίτιµου των
2 DEM δεν περιλαµβάνει καµία κρατική ενίσχυση.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαρτίου 2002
σχετικά µε την κρατική ενίσχυση την οποία η Γερµανία προτίθεται να χορηγήσει στο ναυπηγείο Flender
Werft AG, Lübeck
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 913]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/632/ΕΚ)
επένδυση σε µια νέα πλωτή δεξαµενή ανυψωτικής ικανότητας
20 000 τόνων. Το ναυπηγείο θα κατασκευάσει το ίδιο την
δεξαµενή. Το κόστος της υπολογίζεται σε 16,4 εκατοµµύρια
ευρώ και το ποσό της ενίσχυσης σε 869 000 ευρώ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1540/98 του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, περί των νέων κανόνων ενισχύσεως της ναυπηγικής
βιοµηχανίας (1),

(6)

Η νέα δεξαµενή θα αντικαταστήσει την παλαιά, ανυψωτικής
ικανότητας 16 000 τόνων. Η παλαιά δεξαµενή πωλήθηκε και
παραδόθηκε στον νέο ιδιοκτήτη της το Φεβρουάριο του
2001. Τα έσοδα ήταν 9,2 εκατοµύρια ευρώ και χρησίµευσαν
για τη χρηµατοδότηση της νέας πλωτής δεξαµενής.

(7)

Αποδέκτης της ενίσχυσης είναι το ναυπηγείο Flender Werft
AG στη Lübeck, στο κρατίδιο του Schleswig-Holstein. Η
περιοχή ανήκει στις ενισχυόµενες περιοχές του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ. Το ναυπηγείο
κατασκευάζει ποντοπόρα πλοία και απασχολεί σήµερα 780
άτοµα. Εκτός από τις ναυπηγικές αναλαµβάνει και επισκευαστικές εργασίες. Σε βάση εργατοωρών, οι επισκευές αντιπροσωπεύουν το 5 % των εργασιών του. Το ναυπηγείο κατασκευάζει, επίσης, πλωτές δεξαµενές.

(8)

Στην απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία η Επιτροπή
τόνισε ότι, βάσει του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1540/98 του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, περί
των νέων κανόνων ενισχύσεως της ναυπηγικής βιοµηχανίας (4) (στο εξής «κανονισµός ναυπηγείων»), επιτρέπονται
ενισχύσεις µόνον για επενδύσεις για την αναβάθµιση ή τον
εκσυγχρονισµό υπαρχόντων ναυπηγείων που αποβλέπουν
στη βελτίωση της παραγωγικότητας υφιστάµενων εγκαταστάσεων. Κατά τη γνώµη της Επιτροπής το πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 7 περιορίζεται στην αναβάθµιση υφιστάµενων
εγκαταστάσεων µε σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας
και κατ’ επέκταση την άνοδο της ανταγωνιστικότητας των
ναυπηγείων. Η Επιτροπή, συνεπώς, αµφέβαλε αν η αντικατάσταση της παλαιάς πλωτής δεξαµενής, ανυψωτικής ικανότητας 16 000 τόνων, µε µια νέα µεγαλύτερης ανυψωτικής ικανότητας συνιστά εκσυγχρονισµό ή αναβάθµιση κατά την
έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού.

Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
I. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με επιστολή της 20ής Οκτωβρίου 2000, η Γερµανία κοινοποίησε στην Επιτροπή την ενίσχυση που επρόκειτο να
χορηγήσει στο ναυπηγείο Flender Werft, Lübeck. Υπέβαλε
περαιτέρω πληροφορίες στην Επιτροπή µε επιστολές στις 15
∆εκεµβρίου 2000 και 15 Φεβρουαρίου 2001.

(2)

Με επιστολή της 18ης Απριλίου 2001, η Επιτροπή πληροφόρησε τη Γερµανία ότι αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία
του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε
την ενίσχυση.

(3)

Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την κίνηση της διαδικασίας δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2). Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

(4)

Η Επιτροπή δεν έλαβε παρατηρήσεις εκ µέρους τρίτων.
II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(5)

Η Γερµανία προτίθεται να χορηγήσει περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση στο ναυπηγείο Flender Werft AG, Lübeck,
στο πλαίσιο του εγκεκριµένου κοινού προγράµµατος
βελτίωσης των περιφερειακών οικονοµικών διαρθρώσεων
(Gemeinschaftsaufgabe: Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur) (3). Η ενίσχυση θα χορηγηθεί για την

(1) ΕΕ L 202 της 18.7.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ C 191 της 7.7.2001, σ. 15.
(3) 29ο πρόγραµµα-πλαίσιο, κρατική ενίσχυση E 3/2001· αναγνώριση της
καταλληλότητας των µέτρων, που κοινοποιήθηκε στη Γερµανία µε την
επιστολή D/50559 της 8ης Φεβρουαρίου 2001.

III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
(9)

Η Γερµανία αναφέρει ότι η συνεχώς αυξανόµενη κίνηση στη
Βαλτική Θάλασσα καθιστά αναγκαία την ύπαρξη επαρκούς
ανυψωτικής ικανότητας για τις επισκευές πλοίων στη
Lübeck, που αποτελεί τον µεγαλύτερο λιµένα της Γερµανίας

(4) Βλέπε υποσηµείωση 1.
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στη Βαλτική. Ως εκ τούτου, το Flender Werft συγκέντρωσε
τις δραστηριότητές του κυρίως στις επισκευαστικές εργασίες
και διατήρησε την αναγκαία επισκευαστική χωρητικότητα για
πολλά χρόνια, αµετάβλητη. Η παλαιά πλωτή δεξαµενή των
16 000 τόνων τέθηκε σε λειτουργία το 1986 αλλά αποδεικνύεται πλέον πολύ µικρή για τις τρέχουσες ανάγκες. Όταν
ολοκληρωθεί η ναυπήγηση των µεγάλων µεταγωγικών που
θα αρχίσουν σύντοµα να κυκλοφορούν στη Βαλτική, θα
υπάρχουν τουλάχιστον δεκαέξι πλοία τα οποία θα είναι
αδύνατον να επισκευασθούν από το ναυπηγείο Flender
Werft εξαιτίας του µικρού µεγέθους της παλαιάς πλωτής
δεξαµενής. Αν δεν προσαρµόσει τη δεξαµενή στα νέα
δεδοµένα, οι δραστηριότητες του ναυπηγείου όχι µόνον θα
στασιµοποιηθούν αλλά θα µειωθούν, δεδοµένου ότι από την
πείρα είναι γνωστό ότι οι πελάτες στρέφονται προς εκείνους
που είναι σε θέση να τους εξυπηρετήσουν. Αυτό θα είχε ως
αποτέλεσµα να µην αξιοποιείται πλήρως το εργατικό δυναµικό, πράγµα που µε τη σειρά του θα οδηγούσε σε µείωση
της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και στην απόλυση
προσωπικού. Η νέα δεξαµενή θα συµβάλει στην αποφυγή
του ενδεχόµενου αυτού, στη διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του
ναυπηγείου. Με την αλλαγή προς µια µεγαλύτερη πλωτή
δεξαµενή, το ναυπηγείο Flender Werft θα προσαρµοσθεί
στις εξελίξεις της αγοράς και θα εξασφαλίσει την ύπαρξη
επαρκούς επισκευαστικής χωρητικότητας ανάλογα µε τη
ζήτηση στην αγορά.

(10)

(11)

Η Γερµανία αναφέρει ότι υπήρχαν βάσιµοι τεχνικοί λόγοι για
τους οποίους η παλαιά πλωτή δεξαµενή δεν µπορούσε να
επιµηκυνθεί, να διαπλατυνθεί ή να γίνει µεγαλύτερη. Ο
εκσυγχρονισµός της δεξαµενής είναι αδύνατος από τεχνικής
απόψεως. Κατά τη γνώµη της Γερµανίας, την αντικατάσταση
της δεξαµενής επιβάλλουν οι εξελίξεις στην αγορά, µε αποτέλεσµα η ενίσχυση να είναι συµβιβάσιµη µε τις διατάξεις του
κανονισµού ναυπηγείων σχετικά µε τη χορήγηση επενδυτικών
ενισχύσεων.

Η Γερµανία τονίζει επίσης ότι ο κανονισµός ναυπηγείων
αποβλέπει κυρίως στη µείωση της ναυπηγικής ικανότητας,
ενώ σκοπός της χορήγησης ενίσχυσης στην παρούσα περίπτωση είναι η στήριξη της αντικατάστασης µιας πλωτής
δεξαµενής που στην πράξη θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά
για επισκευαστικές εργασίες, µε εξαίρεση τον χρωµατισµό
νέων πλοίων. Η σύναψη επισκευαστικών συµβάσεων για τα
νέα µεγάλα µεταγωγικά πλοία στη Βαλτική θα καταστεί
δυνατή µόνον µε την νέα πλωτή δεξαµενή.

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(12)

Βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα
κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν
να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό δια της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το
µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές. Βάσει της πάγιας νοµολογίας του ∆ικαστηρίου και
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του Πρωτοδικείου των ΕΚ, το κριτήριο του επηρεασµού των
συναλλαγών πληρείται εφόσον η δικαιούχος επιχείρηση
διεξάγει οικονοµική δραστηριότητα η οποία συνεπάγεται
εµπόριο µεταξύ κρατών µελών.

(13)

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η κοινοποιηθείσα ενίσχυση αφορά
τη χρηµατοδότηση µε κρατικούς πόρους των δαπανών που
θα έφερε κανονικά το ίδιο το ναυπηγείο για την αγορά νέας
πλωτής δεξαµενής. Επιπλέον, η ναυπήγηση αποτελεί οικονοµική δραστηριότητα που συνεπάγεται συναλλαγές µεταξύ
κρατών µελών. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.

(14)

∆υνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο ε) της
συνθήκης ΕΚ, συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά δύνανται να
θεωρηθούν και οι κατηγορίες ενισχύσεων που καθορίζονται
µε απόφαση του Συµβουλίου το οποίο αποφασίζει µε ειδική
πλειοψηφία, προτάσει της Επιτροπής.

(15)

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στη βάση αυτή το Συµβούλιο
εξέδωσε τον κανονισµό ναυπηγείων στις 29 Ιουνίου
1998 (5). Το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισµού ορίζει ότι ως
συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά µπορούν να θεωρούνται οι
ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται, είτε άµεσα είτε έµµεσα,
για τη ναυπήγηση, τη µετατροπή και την επισκευή πλοίων,
µόνον εφόσον τηρούν τις διατάξεις του κανονισµού.

(16)

Βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού ναυπηγείων, κάθε απόφαση σχετικά µε την εφαρµογή
καθεστώτος ενισχύσεων γενικής ισχύος, συµπεριλαµβανοµένων των γενικής ισχύος καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων, εφόσον αποδέκτης είναι επιχείρηση εµπίπτουσα
στον κανονισµό, πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή εκ
των προτέρων ούτως ώστε να ελεγχθεί το συµβιβάσιµό τους
µε το άρθρο 87 της συνθήκης.

(17)

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, βάσει του κανονισµού, ως
«ναυπήγηση» νοείται η κατασκευή, στην Κοινότητα, αυτοπροωθούµενων ποντοπόρων εµπορικών πλοίων. Επιπλέον, η
Επιτροπή σηµειώνει ότι το ναυπηγείο Flender Werft κατασκευάζει πλοία του τύπου αυτού και ως εκ τούτου αποτελεί
επιχείρηση υπαγόµενη στις διατάξεις του κανονισµού. Κοινοποιούσα, συνεπώς, την υπόψη ενίσχυση η Γερµανία συµµορφώθηκε µε την υποχρέωση κοινοποίησης την οποία
υπέχει βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
κανονισµού.

(18)

Το άρθρο 7 του κανονισµού ναυπηγείων ορίζει ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε επενδύσεις για την αναβάθµιση
ή τον εκσυγχρονισµό υπαρχόντων ναυπηγείων και δεν συνδέονται µε την οικονοµική αναδιάρθρωση του οικείου
ναυπηγείου(-ων), αποβλέπουν δε στη βελτίωση της παραγωγικότητας υφιστάµενων εγκαταστάσεων, µπορούν να θεωρηθούν συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά εφόσον στις περιοχές
που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης, η ένταση ενίσχυσης δεν
υπερβαίνει το 12,5 % του ισχύοντος περιφερειακού ανώτατου ορίου, αναλόγως ποιο είναι το χαµηλότερο ποσό.

(5) Βλέπε υποσηµείωση 1.
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(19)

Το ναυπηγείο βρίσκεται στην περιοχή της Lübeck, δηλαδή
σε ενισχυόµενη βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) περιοχή, µε ανώτατο όριο ενίσχυσης το 18 % των
ΑΙΕ. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η νέα δεξαµενή θα κοστίσει
16,4 εκατοµµύρια ευρώ. Η παλαιά πωλήθηκε έναντι ποσού
9,2 εκατοµµυρίων ευρώ µε το οποίο χρηµατοδοτήθηκε η
νέα δεξαµενή.

(20)

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, κατά τα λεγόµενα της Γερµανίας,
η αντικατάσταση της παλαιάς πλωτής δεξαµενής µε νέα
µεγαλύτερης χωρητικότητας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως νέα
επένδυση αλλά ως επένδυση αντικατάστασης και συνεπώς
εκσυγχρονισµού της παλαιάς δεξαµενής. Ως εκ τούτου,
µόνον η διαφορά µεταξύ του κόστους της νέας δεξαµενής
και των εσόδων από την πώληση της παλαιάς πρέπει να
ληφθεί ως επιλέξιµο κόστος για τους σκοπούς του υπολογισµού της έντασης της ενίσχυσης. Εάν υποτεθεί ότι το επιλέξιµο κόστος ανέρχεται σε 7,2 εκατοµµύρια ευρώ, η ένταση
ενίσχυσης για το ποσό των 869 000 ευρώ ισοδυναµεί µε
12 %, µε αποτέλεσµα να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις
του κανονισµού.

(21)

(22)

Όσον αφορά το εάν η αντικατάσταση της παλαιάς πλωτής
δεξαµενής µε µία καινούργια και µεγαλύτερη δεξαµενή
µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά αναβάθµιση ή εκσυγχρονισµό κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού ναυπηγείων, η Επιτροπή σηµειώνει τις παρατηρήσεις που υπέβαλε
η Γερµανία κατά την κίνηση της διαδικασίας. Οι πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι στη Βαλτική
Θάλασσα λειτουργούν σήµερα όλο και µεγαλύτερα πλοία (6)
και ότι µια µεγαλύτερη πλωτή δεξαµενή είναι σαφώς απαραίτητη για να διατηρήσει µελλοντικά τη θέση του το
ναυπηγείο Flender Werft στην αγορά των επισκευαστικών
εργασιών. Το συµπέρασµα αυτό δεν βασίζεται µόνον σε
πληροφορίες σχετικά µε το εκτόπισµα των πλοίων, αλλά και
στις µεγαλύτερες διαστάσεις τους. Το πλάτος και η ανυψωτική ικανότητα µιας πλωτής δεξαµενής αλληλοσυνδέονται,
µε αποτέλεσµα η µεγαλύτερη ανυψωτική ικανότητα να
απαιτεί µεγαλύτερη δεξαµενή. Όχι µόνον η µικρότερη ανυψωτική ικανότητα αλλά και οι διαστάσεις της παλαιάς
πλωτής δεξαµενής θα καθιστούσαν δυσχερέστατη την επισκευή των µεγαλύτερων αυτών σκαφών (7).

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η αντικατάσταση της παλαιάς
πλωτής δεξαµενής µε µια µεγαλύτερη θα συµβάλει στη
βελτίωση της παραγωγικότητας των επισκευαστικών εργασιών του ναυπηγείου. Λαµβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη
της αγοράς, η χρήση της παλαιάς πλωτής δεξαµενής είχε
φθάσει στο όριό της µε αποτέλεσµα να µην προβλέπεται
πλήρης αξιοποίηση του εργατικού της δυναµικού τα επόµενα
χρόνια. Η µεγαλύτερη δεξαµενή επιτρέπει τη σύναψη επισκευαστικών συµβάσεων για πλοία παντός µεγέθους της
αγοράς. Υπό τον όρο ότι θα είναι ανταγωνιστικό και ότι θα
µπορέσει να συγκεντρώσει παραγγελίες από όλα τα τµήµατα
της αγοράς, το ναυπηγείο θα µπορέσει να αξιοποιήσει
καλύτερα το υφιστάµενο προσωπικό του και, µε τον τρόπο
αυτόν, να αυξήσει την παραγωγικότητά του. Η τρέχουσα

(6) Τα σκάφη που απαντώνται συχνότερα στη Βαλτική Θάλασσα είναι: επιβατηγά µεταγωγικά, σκάφη µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, πλοία
γενικού φορτίου και µικρά δεξαµενόπλοια.
7
( ) Το εσωτερικό πλάτος της παλαιάς δεξαµενής ήταν 34 µέτρα ενώ της
νέας είναι 37 µέτρα. Πλοία µεγέθους Panamax όπως τα επιβατηγά µεταγωγικά που κυκλοφορούν στη Βαλτική έχουν πλάτος περίπου 32 µέτρα.
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δυνητική αύξηση της παραγωγικότητας, ωστόσο, δεν µπορεί
να αποδοθεί άµεσα στη µεγαλύτερη πλωτή δεξαµενή, αλλά
στη συνολική ανταγωνιστικότητα του ναυπηγείου. Η µεγαλύτερη πλωτή δεξαµενή θα συµβάλει στη δυνητική αυτή
ανάπτυξή του κατά το ότι αποτελεί προϋπόθεση προς τούτο.

(23)

Οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή επιβεβαιώνουν επίσης ότι για τεχνικούς λόγους, η παλαιά πλωτή
δεξαµενή δεν µπορούσε να µεγεθυνθεί ή να µετατραπεί σε
δεξαµενή µεγαλύτερης ανυψωτικής ικανότητας. Ως εκ
τούτου, η µόνη δυνατότητα αναβάθµισης της πλωτής δεξαµενής είναι η αντικατάστασή της µε νέα.

(24)

Όσον αφορά τη ανυψωτική ικανότητα, η Επιτροπή
παρατηρεί ότι η χρησιµοποίηση πλωτής δεξαµενής για την
κατασκευή νέων πλοίων αυξάνει την ναυπηγική ικανότητα
του υπόψη ναυπηγείου. Βάσει των πληροφοριών της,
ωστόσο, το 95 % των υφιστάµενων πλωτών δεξαµενών στον
κόσµο χρησιµοποιούνται σήµερα για την επισκευή ή µετατροπή πλοίων και όχι για την κατασκευή νέων σκαφών.

(25)

Η παλαιά δεξαµενή χρησιµοποιείτο για επισκευές πλοίων από
το ναυπηγείο Flender Werft και πωλήθηκε στη λιµενική
αρχή της ∆ουνκέρκης στη Γαλλία, όπου οι πλωτές δεξαµενές
χρησιµοποιούνται ευρέως για επισκευές, καθώς δεν αναπτύσσεται ναυπηγική δραστηριότητα στη ∆ουνκέρκη. Η Γερµανία
επιβεβαιώνει, επίσης, ότι το ναυπηγείο Flender Werft θα
χρησιµοποιήσει τη νέα δεξαµενή αποκλειστικά για τις επισκευές πλοίων µε εξαίρεση το χρωµατισµό νέων πλοίων.

(26)

Συνεπώς, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι η παλαιά
δεξαµενή δεν µπορούσε να διευρυνθεί για τεχνικούς λόγους
και ότι τα µεγαλύτερα πλοία που κυκλοφορούν στη Βαλτική
υποχρεώνουν το ναυπηγείο να προσαρµόσει τις επισκευαστικές του εγκαταστάσεις ούτως ώστε να παραµείνει στην
αγορά, η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η αντικατάσταση
της παλαιάς πλωτής δεξαµενής µε νέα µεγαλύτερου πλάτους
και ανυψωτικής ικανότητας, η οποία θα χρησιµοποιηθεί
αποκλειστικά για επισκευές πλοίων µπορεί να θεωρηθεί ότι
συνιστά αναβάθµιση υφιστάµενης εγκατάστασης κατά την
έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού ναυπηγείων.

(27)

Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αντικατάσταση της πλωτής
δεξαµενής δύναται να ισοδυναµεί µε αναβάθµιση υφιστάµενης εγκατάστασης κατά την έννοια του κανονισµού
ναυπηγείων µόνον εφόσον η δεξαµενή χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την επισκευή πλοίων. Μια πλωτή δεξαµενή
χρησιµοποιούµενη για την κατασκευή νέων πλοίων δεν θα
µπορούσε να θεωρηθεί ως αναβάθµιση ή εκσυγχρονισµός
αλλά ως νέα εγκατάσταση αυξάνουσα την ικανότητα κατασκευής νέων πλοίων. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση δύναται να
θεωρηθεί συµβιβάσιµη µε τον κανονισµό ναυπηγείων και,
κατ’ επέκταση, µε την κοινή αγορά µόνον εφόσον η χρήση
της πλωτής δεξαµενής περιορισθεί στην επισκευή πλοίων και
δεν περιλαµβάνει την κατασκευή νέων πλοίων, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτόν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει
αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στον τοµέα αυτόν.
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Η Επιτροπή, συνεπώς, απαιτεί από τη Γερµανία να διασφαλίσει ότι η νέα πλωτή δεξαµενή θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την επισκευή πλοίων στο ναυπηγείο Flender
Werft. Η µόνη εξαίρεση είναι η χρήση της πλωτής δεξαµενής
για το χρωµατισµό νέων σκαφών. Η Γερµανία πρέπει επίσης
να εξασφαλίσει ότι η πλωτή δεξαµενή, ανυψωτικής ικανότητας 20 000 τόνων, την οποία το ναυπηγείο Flender Werft
θα χρησιµοποιήσει για την επισκευή πλοίων, δεν πρόκειται
να πωληθεί σε ναυπηγείο που θα τη χρησιµοποιήσει για την
κατασκευή νέων σκαφών.
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(29)

Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αντικατάσταση της πλωτής δεξαµενής, ανυψωτικής ικανότητας
16 000 τόνων µε µεγαλύτερη δεξαµενή, ικανότητας 20 000
τόνων συνιστά αναβάθµιση υφιστάµενης εγκατάστασης κατά
την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού ναυπηγείων.
Ωστόσο, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η πλωτή δεξαµενή
δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή νέων
πλοίων, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην αύξηση της
παραγωγικής ικανότητας στον εν λόγω ευαίσθητο τοµέα, η
Γερµανία οφείλει να εξασφαλίσει ότι η πλωτή δεξαµενή θα
χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την επισκευή πλοίων. Η
Γερµανία οφείλει, επίσης, να εξασφαλίσει ότι η πλωτή δεξαµενή δεν θα πωληθεί στο µέλλον σε ναυπηγείο το οποίο
ενδέχεται να την χρησιµοποιήσει για την κατασκευή νέων
πλοίων,
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βιβάσιµη µε την κοινή αγορά υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 2.
Άρθρο 2
Η Γερµανία θα εξασφαλίσει ότι το ναυπηγείο Flender Werft AG θα
χρησιµοποιήσει την πλωτή δεξαµενή, ανυψωτικής ικανότητας
20 000 τόνων, αποκλειστικά για την επισκευή πλοίων και το χρωµατισµό νέων σκαφών.
Η Γερµανία θα εξασφαλίσει ότι, σε περίπτωση πώλησης από το
ναυπηγείο Flender Werft AG της πλωτής δεξαµενής, ανυψωτικής
ικανότητας 20 000 τόνων, η δεξαµενή δεν πρόκειται να πωληθεί σε
άλλο ναυπηγείο το οποίο ενδέχεται να την χρησιµοποιήσει για την
κατασκευή νέων σκαφών.
Άρθρο 3
Η Γερµανία θα κοινοποιήσει στην Επιτροπή, εντός δύο µηνών από
την έκδοση της παρούσας απόφασης, τα µέτρα που έλαβε προκειµένου να συµµορφωθεί προς αυτήν.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2002.

Άρθρο 1

Για την Επιτροπή

Η ενίσχυση ύψους 869 000 ευρώ την οποία η Γερµανία προτίθεται
να χορηγήσει στο ναυπηγείο Flender Werft AG, Lübeck είναι συµ-

Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής

