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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1789/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιµών κατά
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 10 Οκτωβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 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 9ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
096
999
052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
096
388
400
512
804
999
052
999

68,3
44,6
56,5
92,6
92,6
82,6
82,6
59,7
64,0
62,2
53,5
59,9
110,3
124,7
208,2
147,7
41,3
127,7
59,1
89,3
76,4
78,8
95,3
95,3

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1790/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 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 11 Οκτωβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 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

—

—

—

—

18,77

139,43

170,63

11,81

Σκόρδα
0703 20 00

152,88

1 135,68

1 389,78

96,16

1.50

Πράσα
ex 0703 90 00

80,00

594,28

727,25

50,32

1.60

Κουνουπίδια και µπρόκολα
0704 10 00

55,28

410,65

502,53

34,77

1.80

Κράµβες λευκές και κράµβες ερυθρές
0704 90 10

41,13

305,53

373,90

25,87

1.90

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

61,43

456,33

558,44

38,64

1.100

Λάχανο του είδους κήνος
ex 0704 90 90

42,28

314,08

384,35

26,59

1.110

Μαρούλια στρογγυλά
0705 11 00

90,36

671,24

821,43

56,84

1.130

Καρότα
ex 0706 10 00

34,84

258,81

316,72

21,91

1.140

Ραφανίδες
ex 0706 90 00

132,46

983,98

1 204,14

83,32

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)
0708 10 00

409,95

3 045,30

3 726,67

257,86

1.170

Φασόλια:

1.170.1

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

95,68

710,76

869,79

60,18

1.170.2

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

54,23

402,85

492,98

34,11

1.180

Κύαµοι
ex 0708 90 00

157,74

1 171,77

1 433,95

99,22

1.190

Αγκινάρες
0709 10 00

—

—

—

—

1.200

Σπαράγγια:

1.200.1

— Πράσινα
ex 0709 20 00

460,24

3 418,90

4 183,87

289,49

1.200.2

— Έτερα
ex 0709 20 00

372,37

2 766,15

3 385,07

234,22

1.210

Μελιτζάνες
0709 30 00

109,01

809,76

990,95

68,57
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

1.220

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

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles
0709 59 10

1.240

Γλυκοπιπεριές
0709 60 10

1.270
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Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

100,48

746,42

913,42

63,20

1 043,98

7 755,23

9 490,43

656,67

99,88

741,94

907,94

62,82

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

102,82

763,81

934,71

64,67

2.10

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

176,48

1 310,98

1 604,31

111,01

2.30

Ανανάδες νωποί
ex 0804 30 00

133,90

994,70

1 217,27

84,23

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά
ex 0804 40 00

210,38

1 562,82

1 912,49

132,33

2.50

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

156,38

1 161,69

1 421,62

98,37

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:

2.60.1

— Αιµατόσαρκα και ηµιαιµατόσαρκα
0805 10 10

45,97

341,49

417,89

28,92

2.60.2

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

43,02

319,59

391,10

27,06

2.60.3

— Έτερα
0805 10 50

43,98

326,71

399,80

27,66

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

93,65

695,68

851,33

58,91

2.70.2

— Monréales et Satsumas
ex 0805 20 30

87,53

650,22

795,70

55,06

2.70.3

— Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings
ex 0805 20 50

81,16

602,91

737,81

51,05

2.70.4

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

54,73

406,54

497,50

34,42

2.85

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

133,35

990,62

1 212,27

83,88

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

2.90.1

— Λευκά
ex 0805 40 00

33,12

246,03

301,08

20,83

2.90.2

— Ροζ
ex 0805 40 00

61,68

458,19

560,71

38,80
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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

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

2.120.2

— Έτεροι
ex 0807 19 00

2.140

Αχλάδια:

2.140.1

10.10.2002

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

—

—

—

—

44,68

331,91

406,17

28,10

63,32

470,37

575,61

39,83

126,69

941,13

1 151,70

79,69

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

149,44

1 110,12

1 358,50

94,00

2.160

Κεράσια
0809 20 95
0809 20 05

596,40

4 430,36

5 421,63

375,14

2.170

Ροδάκινα
0809 30 90

114,50

850,56

1 040,87

72,02

2.180

Ροδάκινα υπό την ονοµασία Nectarines
ex 0809 30 10

114,50

850,56

1 040,87

72,02

2.190

∆αµάσκηνα
0809 40 05

119,27

886,00

1 084,24

75,02

2.200

Φράουλες
0810 10 00

131,51

976,92

1 195,50

82,72

2.205

Σµέουρα
0810 20 10

361,18

2 683,03

3 283,34

227,18

2.210

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

614,33

4 563,55

5 584,63

386,41

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

164,27

1 220,29

1 493,33

103,33

2.230

Ρόδια
ex 0810 90 95

188,40

1 399,56

1 712,71

118,51

2.240

∆ιόσπυρος (συµπεριλαµβάνεται το Sharon)
ex 0810 90 95

353,06

2 622,71

3 209,53

222,07

2.250

Λίτσι
ex 0810 90 30

320,43

2 380,29

2 912,88

201,55

10.10.2002
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1791/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Οκτωβρίου 2002
για την αναγνώριση των εργασιών ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται
στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών οι οποίοι διενεργούνται στο Μαρόκο πριν από την εισαγωγή
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
τυποποίησης των αλλοιώσιµων προϊόντων και βελτίωσης της
ποιότητας της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των
Ηνωµένων Εθνών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Με βάση τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, πρέπει να θεωρηθεί
ότι η τήρηση της συµµόρφωσης των εµπορικών προδιαγραφών διασφαλίζεται µε ικανοποιητικούς όρους και χορηγείται η έγκριση που προβλέπεται από το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001, ορίζοντας συγχρόνως τον
επίσηµο ανταποκριτή καθώς και τις υπηρεσίες ελέγχου του
Μαρόκου.

(6)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 545/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1148/2001 της Επιτροπής, της
12ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε τους ελέγχους τήρησης των
προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα των
νωπών οπωροκηπευτικών (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2379/2001 (4), θεσπίζει τους όρους
υπό τους οποίους η Επιτροπή µπορεί να αναγνωρίσει τις
εργασίες ελέγχου που εκτελούνται από ορισµένες τρίτες
χώρες, οι οποίες το ζητούν, πριν από την εισαγωγή στην
Κοινότητα.
Στις 2 Αυγούστου 2001, οι µαροκινές αρχές διαβίβασαν
στην Επιτροπή αίτηση για την έγκριση των εργασιών ελέγχου
που εκτελούνται από τo «Etablissement Autonome de
Contrôle et de Coordination des Exportations» (EACCE)
υπό την ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υδάτων και ∆ασών. Στην αίτηση αναφέρεται ότι
αυτή η υπηρεσία διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, εξοπλισµό
και εγκαταστάσεις για την εκτέλεση αυτών των ελέγχων, ότι
χρησιµοποιεί µεθόδους ισοδύναµες προς αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001
και ότι τα νωπά οπωροκηπευτικά που εξάγονται από το
Μαρόκο προς την Κοινότητα πρέπει να ανταποκρίνονται στις
κοινοτικές προδιαγραφές εµπορίας.
Οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τα κράτη µέλη
καθώς και αυτές που βρίσκονται στη διάθεση των υπηρεσιών
της Επιτροπής δείχνουν ότι, κατά την περίοδο 1997 έως
2000, η συχνότητα µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές
εµπορίας µεταξύ των εισαγωγών νωπών οπωροκηπευτικών
από το Μαρόκο ήταν πολύ χαµηλή.
Επί ορισµένο αριθµό ετών, αντιπρόσωποι των µαροκινών
υπηρεσιών ελέγχου συµµετείχαν τακτικά σε διάφορα σεµινάρια και δραστηριότητες κατάρτισης που διοργανώθηκαν από
διάφορα κράτη µέλη. Συµµετείχαν επίσης ευκαιριακά σε διεθνείς δραστηριότητες για την εµπορική τυποποίηση των
οπωροκηπευτικών, ιδίως στο πλαίσιο της οµάδας εργασίας
ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 1.
ΕΕ L 156 της 13.6.2001, σ. 9.
ΕΕ L 321 της 6.12.2001, σ. 15.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αναγνωρίζονται, σύµφωνα µε τους όρους που θεσπίζονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001, οι
έλεγχοι συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές εµπορίας οι οποίοι
διεξάγονται από το Μαρόκο στα νωπά οπωροκηπευτικά καταγωγής
Μαρόκου.

Άρθρο 2
Τα στοιχεία του επίσηµου ανταποκριτή στο Μαρόκο υπό την
ευθύνη του οποίου εκτελούνται οι εργασίες ελέγχου και οι υπηρεσίες ελέγχου που είναι επιφορτισµένες µε τη διεξαγωγή αυτών των
ελέγχων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού 1148/2001, αναφέρονται στο παράρτηµα I του παρόντος
κανονισµού.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στη σειρά C της
Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της ανακοίνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1148/2001 σχετικά µε την καθιέρωση της διοικητικής
συνεργασίας µεταξύ της Κοινότητας και του Μαρόκου.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επίσηµος ανταποκριτής σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001:
Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Eaux et Forêts
Quartier Administratif
Place Abdallah Chefchouani
BP 607
Rabat
Maroc
Τηλ.: (212-37) 76 36 57/76 05 29
Φαξ: (212-37) 76 33 78
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: webmaster@madprm.gov.ma
Υπηρεσία Ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001:
Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE)
Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue Moulay Mohamed El Baâmrani
Casablanca
Maroc
Τηλ.: (212-22) 30 51 04/30 51 73/30 50 91/30 51 95
Φαξ: (212-22) 30 51 68
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eacce@eacce.org.ma

10.10.2002
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1792/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Οκτωβρίου 2002
για παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 449/2001, όσον αφορά την αίτηση προκαταβολής της
ενίσχυσης για τις τοµάτες για την περίοδο εµπορίας 2002/03
τρέχουσα περίοδο, να επιτραπεί η αίτηση προκαταβολής της
ενίσχυσης για τις τοµάτες να µπορεί να υποβληθεί έως τις
10 Οκτωβρίου και να ληφθούν υπόψη οι ποσότητες
τοµατών που παραδόθηκαν στη µεταποίηση έως τις 30
Σεπτεµβρίου, εφόσον αυτό δεν θα συνεπάγεται αρνητικές
επιπτώσεις επί του ελέγχου του καθεστώτος ενίσχυσης στην
παραγωγή. Πρέπει επίσης να επιτραπεί παρέκκλιση όσον
αφορά τις ηµεροµηνίες που προβλέπονται για την πληρωµή,
από τον αρµόδιο οργανισµό του κράτους µέλους του ποσού
που οφείλεται στον δικαιούχο για την αίτηση προκαταβολής
της ενίσχυσης, καθώς και των λεπτοµερειών κατανοµής των
ποσοτήτων που περιλαµβάνονται στην αίτηση της τελικής
ενίσχυσης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των
µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 453/2002
της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 449/2001 της
Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, σχετικά µε λεπτοµέρειες
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στον τοµέα
των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1426/2002 (4), έχει καθορίσει τους όρους µε
τους οποίους οι οργανώσεις παραγωγών τοµατών, ροδακίνων ή αχλαδιών υποβάλλουν τις αιτήσεις ενίσχυσης στον
οργανισµό που έχει ορισθεί από το κράτος µέλος. Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου προβλέπει ότι ένα κράτος
µέλος µπορεί να αποφασίσει να υποβάλει αίτηση προκαταβολής της ενίσχυσης µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, για τη συνολική ποσότητα τοµατών που παραδόθηκε προς µεταποίηση
µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου.

(2)

Το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
449/2001 καθορίζει τους όρους που αφορούν την πληρωµή
από τον αρµόδιο οργανισµό του κράτους µέλους του ποσού
που οφείλεται στον δικαιούχο για την αίτηση προκαταβολής
της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος
3. Η πληρωµή του ποσού αυτού πρέπει να γίνει µεταξύ της
16ης και της 31ης Οκτωβρίου.

(3)

Η τρέχουσα περίοδος για την τοµάτα χαρακτηρίστηκε, ιδίως
στην Ιταλία, από εξαιρετικά δυσµενείς µετεωρολογικές
συνθήκες. Συνεπώς, οι ποσότητες της πρώτης ύλης που
παραδόθηκε στη µεταποίηση πριν από τις 15 Σεπτεµβρίου
είναι σηµαντικά χαµηλότερη από τη συνήθη ποσότητα. Εκ
του γεγονότος αυτού, η αίτηση προκαταβολής της ενίσχυσης θα αφορά µόνο πολύ µικρές ποσότητες. Συνεπώς, θα
υπάρχει κίνδυνος, λαµβάνοντας οι παραγωγοί ενίσχυση
σηµαντικά κατώτερη της προβλεποµένης, να βρεθούν σε
δύσκολη κατάσταση.

(4)

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

Για να µην τιµωρηθούν οι παραγωγοί από αυτές τις εξαιρετικού χαρακτήρα περιστάσεις, πρέπει, και µόνο για την
ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29.
ΕΕ L 72 της 14.3.2002, σ. 9.
ΕΕ L 64 της 6.3.2001, σ. 16.
ΕΕ L 206 της 3.8.2002, σ. 4.

(5)

Λαµβάνοντας υπόψη την επείγουσα κατάσταση, επιβάλλεται
η άµεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

(6)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την τρέχουσα περίοδο εµπορίας 2002/03 και κατά παρέκκλιση
από το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 449/
2001, το κράτος µέλος δύναται να αποφασίσει ότι µια αίτηση προκαταβολής της ενίσχυσης µπορεί να υποβληθεί έως τις 10 Οκτωβρίου 2002, που θα αφορά συνολική ποσότητα τοµατών που παραδόθηκαν στη µεταποίηση έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2002, εφόσον
αυτό δεν θα συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις επί του ελέγχου του
καθεστώτος της ενίσχυσης στην παραγωγή.

Άρθρο 2
1. Ο αρµόδιος οργανισµός του κράτους µέλους που κάνει
χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 1, πληρώνει το
οφειλόµενο ποσό µεταξύ της 16ης Οκτωβρίου και της 15ης
Νοεµβρίου 2002, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος
3 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 449/2001.
2. Όταν έχει υποβληθεί αίτηση προκαταβολής της ενίσχυσης
δυνάµει του άρθρου 1, οι ποσότητες τις οποίες αφορά η αίτηση
της τελικής ενίσχυσης κατανέµονται σε δύο περιόδους, δηλαδή έως
τις 30 Σεπτεµβρίου και από την 1η Οκτωβρίου και µετά κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 3 έκτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 449/2001.
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Άρθρο 3

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

10.10.2002
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1793/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Οκτωβρίου 2002
για τον καθορισµό, για την περίοδο εµπορίας 2001/02, της εκτιµώµενης παραγωγής ελαιολάδου καθώς
και του ποσού της µοναδιαίας ενίσχυσης στην παραγωγή που µπορεί να προκαταβληθεί
εν λόγω ποσό αφορά και τις επιτραπέζιες ελιές εκφραζόµενες
σε ισοδύναµο ελαιολάδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

Για να καθοριστεί η εκτιµώµενη παραγωγή, τα κράτη µέλη
πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν τις προβλέψεις παραγωγής ελαιολάδου και, ενδεχοµένως, τις επιτραπέζιες ελιές για κάθε περίοδο εµπορίας. Η
Επιτροπή µπορεί να προσφύγει σε άλλες πηγές πληροφόρησης. Σε αυτή τη βάση, πρέπει να καθοριστεί η εκτιµώµενη παραγωγή κάθε κράτους µέλους, για το ελαιόλαδο και
τις επιτραπέζιες ελιές εκφραζόµενες σε ισοδύναµο ελαιολάδου, στα επίπεδα που αναφέρονται κατωτέρω.

(4)

Για τον καθορισµό του ποσού της προκαταβολής θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη το ποσό της κράτησης για τις ενέργειες
βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 9 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ.

(5)

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

τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 του Συµβουλίου, της 17ης
Ιουλίου 1984, για θέσπιση γενικών κανόνων σχετικά µε τη
χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και στις οργανώσεις των παραγωγών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1639/98 (4), και ιδίως το άρθρο 17α παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 5 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ προβλέπει
ότι η µοναδιαία ενίσχυση στην παραγωγή πρέπει να µειωθεί
σε κάθε κράτος µέλος του οποίου η πραγµατική παραγωγή
υπερβαίνει την αντίστοιχη εθνική εγγυηµένη ποσότητα που
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου. Για να
εκτιµηθεί το ύψος της εν λόγω υπέρβασης, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι εκτιµήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών
που µεταποιούνται σε ελαιόλαδο και εκφράζονται σε ισοδύναµο ελαιολάδου βάσει των σχετικών συντελεστών που
αναφέρονται, για την Ισπανία στην απόφαση 2001/650/ΕΚ
της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση
2001/883/ΕΚ (6), για την Ελλάδα στην απόφαση 2001/
649/ΕΚ της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2001/880/ΕΚ (8), για την Πορτογαλία στην απόφαση 2001/670/EK της Επιτροπής (9), όπως τροποποιήθηκε
από την απόφαση 2001/878/ΕΚ (10), για τη Γαλλία στην
απόφαση 2001/648/ΕΚ της Επιτροπής (11), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2001/879/ΕΚ (12), και για την
Ιταλία στην απόφαση 2001/658/EK της Επιτροπής (13),
όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2001/884/ΕΚ (14).
Το άρθρο 17α του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84
προβλέπει ότι, για να καθοριστεί το µοναδιαίο ποσό της
ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου που µπορεί να προκαταβληθεί, πρέπει να καθοριστεί η εκτιµώµενη παραγωγή σχετικά µε τη συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας. Το ποσό αυτό
πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο τέτοιο ώστε να αποφευχθεί
κάθε αδικαιολόγητη πληρωµή στους ελαιοκαλλιεργητές. Το

(1) ΕΕ 172 της 30.09.1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4.
(3) ΕΕ L 208 της 3.8.1984, σ. 3.
(4) ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 38.
(5) ΕΕ L 229 της 25.8.2001, σ. 20.
(6) ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 43.
(7) ΕΕ L 229 της 25.8.2001, σ. 16.
(8) ΕΕ L 326 της 11.12.2001, σ. 42.
(9) ΕΕ L 235 της 4.9.2001, σ. 16.
(10) ΕΕ L 326 της 11.12.2001, σ. 40.
(11) ΕΕ L 229 της 25.8.2001, σ. 12.
(12) ΕΕ L 326 της 11.12.2001, σ. 41.
(13) ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 44.
(14) ΕΕ L 231 της 29.8.2001, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Για την περίοδο εµπορίας 2001/02, η εκτιµώµενη παραγωγή
για το ελαιόλαδο ισούται µε:
— 1 575 575 τόνους για την Ισπανία,
— 2 592 τόνους για τη Γαλλία,
— 398 588 τόνους για την Ελλάδα,
— 713 620 τόνους για την Ιταλία,
— 33 808 τόνους για την Πορτογαλία.
2. Για την περίοδο εµπορίας 2001/02, η εκτιµώµενη παραγωγή
για τις επιτραπέζιες ελιές εκφραζόµενες σε ισοδύναµο ελαιολάδου
ισούται µε:
— 64 155 τόνους για την Ισπανία, βάσει ενός συντελεστή ισοδυναµίας 11,5 %,
— 130 τόνους για τη Γαλλία, βάσει ενός συντελεστή ισοδυναµίας
13 %,
— 13 000 τόνους για την Ελλάδα, βάσει ενός συντελεστή ισοδυναµίας 13 %,
— 1 806 τόνους για την Ιταλία, βάσει ενός συντελεστή ισοδυναµίας 13 %,
— 782 τόνους για την Πορτογαλία, βάσει ενός συντελεστή ισοδυναµίας 11,5 %.
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3.
Για την περίοδο εµπορίας 2001/02, το ποσό της προκαταβολής που προβλέπεται στο άρθρο 17α παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 ανέρχεται σε:
— 57,18 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα για την Ισπανία,
— 117,36 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα για τη Γαλλία,
— 117,36 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα για την Ελλάδα,
— 90,54 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα για την Ιταλία,

10.10.2002

— 117,36 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα για την Πορτογαλία.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

10.10.2002
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1794/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Οκτωβρίου 2002
για τη διόρθωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/2002 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2366/98 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου για τις
περιόδους εµπορίας 1998/99 έως 2003/04
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2), και ιδίως το άρθρο
5,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 του Συµβουλίου, της 17ης
Ιουλίου 1984, για τον καθορισµό των γενικών κανόνων σχετικά µε
τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και στις
οργανώσεις παραγωγών ελαιολάδου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1639/98 (4), και ιδίως το άρθρο
19,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/98 του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 136/66/
ΕΟΚ περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
λιπαρών ουσιών (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Μετά από τη διαπίστωση πολλών πραγµατικών λαθών, πρέπει
να διορθωθεί το άρθρο 1 σηµεία 1 και 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/2002 της Επιτροπής (6).
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµης της επιτροπής διαχείρισης λιπαρών
ουσιών,

τα κράτη µέλη παραγωγής καθορίζουν για την περίοδο
2002/03 την εκτίµηση της παραγωγής σε παρθένο ελαιόλαδο των επιπλέον ελαιοδέντρων, κατά την έννοια του
άρθρου 4 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1638/
98, πολλαπλασιάζοντας τη µέση απόδοση ανά ενήλικο ελαιόδεντρο, επί το άθροισµα:»·

β) στο δεύτερο εδάφιο, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:

«Η µέση απόδοση ανά ενήλικο ελαιόδεντρο υπολογίζεται
διαιρώντας την παραχθείσα ποσότητα παρθένου ελαιολάδου
που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) διά
του αθροίσµατος:».

2. Το σηµείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«2. Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Για κάθε ελαιοκαλλιεργητή, η ποσότητα που µπορεί να τύχει
της ενίσχυσης είναι ίση µε την ποσότητα παρθένου ελαιολάδου που έχει όντως παραχθεί, αφαιρούµενης της παραγωγής
των επιπλέον ελαιοδένδρων που αναφέρεται στο άρθρο 12α,
προσαυξηµένη µε κατά την κατ' αποκοπή ποσότητα πυρηνελαίου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου.»

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/2002 διορθώνεται ως
εξής:
1. Στο σηµείο 1, το κείµενο του νέου άρθρου 12α του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2366/98 τροποποιείται ως εξής:
α) στο πρώτο εδάφιο, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«Με βάση τις δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 5
και τις αιτήσεις ενισχύσεως που αναφέρονται στο άρθρο 12,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.
ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4.
ΕΕ L 208 της 3.8.1984, σ. 3.
ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 38.
ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 32.
ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 5.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρµόζεται από την 1η Νοεµβρίου 2002.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

10.10.2002

10.10.2002
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1795/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Οκτωβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 για τον καθορισµό των λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς,
όσον αφορά τους µηχανισµούς της αγοράς
συνδέονται µε το µικρό τους αριθµό και τη γεωγραφική
τους κατανοµή. Συνεπώς, χωρίς την προσφυγή στην απόσταξη µε φασόν οι παραγωγοί των προαναφερθεισών
περιοχών δεν θα είχαν πρακτικά πρόσβαση στην απόσταξη
του οίνου σε πόσιµη αλκοόλη. Για να µην εξαιρεθούν οι
παραγωγοί αυτοί από το πλεονέκτηµα αυτού του κοινοτικού
µέτρου, πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί για αυτούς η συνέχιση της απόσταξης µε φασόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2528/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 33,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για
τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για την κοινή
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους
µηχανισµούς της αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1315/2002 (4), προβλέπει τη
θέση σε εφαρµογή καθεστώτος ενισχύσεων για την απόσταξη οίνων σε πόσιµη αλκοόλη. Το καθεστώς αυτό εισάχθηκε για πρώτη φορά για την περίοδο 2000/01. Βάσει της
κτηθείσας πείρας κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής, το
καθεστώς αυτό πρέπει να τροποποιηθεί.

(1)

Καθίσταται αναγκαίος ο επανακαθορισµός της περιόδου
κατά τη διάρκεια της οποίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί η
απόσταξη προκειµένου να καταστεί περισσότερο συµβατή
προς τους ρυθµούς παραγωγής οίνου σε όλα τα κράτη µέλη
παραγωγής. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να προβλεφθεί συνεχής
περίοδος κοινοποίησης και έγκρισης για τις συµβάσεις απόσταξης αντί των κατατµηµένων σε δύο βδοµάδες περιόδων
που ισχύουν σήµερα.

(2)

Από την εµπειρία των τελευταίων περιόδων προκύπτει ότι οι
οινοπαραγωγοί προσφεύγουν όλο και περισσότερο στην
απόσταξη µε φασόν, πράγµα που συνεπάγεται κίνδυνο διαταραχών στην αγορά αλκοόλης, δεδοµένου ότι δεν είναι
δυνατόν να τηρηθεί η ελάχιστη τιµή αγοράς του οίνου.
Πρέπει λοιπόν, γενικά, να µην προβλέπεται πλέον η εν λόγω
δυνατότητα, µε προσαρµογή των διατάξεων του άρθρου 65
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

(3)

Ωστόσο, σε ορισµένες περιοχές της Κοινότητας υπάρχουν
ειδικές διαρθρώσεις παραγωγής και αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων αυτών των οινοποιείων που έχουν ήδη εξακριβωθεί
από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία κατά την καθιέρωση του
καθεστώτος της υποχρεωτικής απόσταξης των υποπροϊόντων
οινοποίησης. Για αυτούς τους εξακριβωµένους διαρθρωτικούς λόγους έχουν εξαιρεθεί από αυτή την υποχρέωση
απόσταξης οι παραγωγοί της αµπελοοινικής ζώνης A ή του
γερµανικού µέρους της αµπελοοινικής ζώνης B ή των
περιοχών που είναι φυτεµένες µε αµπέλια στην Αυστρία. Για
έναν από τους λόγους αυτούς οι κανόνες για την απόσταξη
κρίσης έπρεπε να τροποποιηθούν για να ληφθούν υπόψη οι
υψηλές δαπάνες µεταφοράς στα οινοπνευµατοποιία που

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

179
345
194
192

της
της
της
της

14.7.1999, σ. 1.
29.12.2001, σ. 10.
31.7.2000, σ. 45.
20.7.2002, σ. 24.

(5)

Επίσης καθίσταται αναγκαίος ο επανακαθορισµός των
περιόδων και των όρων αποθεµατοποίησης της αλκοόλης
που προκύπτει από την απόσταξη αυτή, συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού της µονάδας µέτρησης, προκειµένου να
λαµβάνεται καλύτερα υπόψη η οικονοµική πραγµατικότητα
που επικρατεί στον τοµέα της αλκοόλης.

(6)

Από την αποκτηθείσα πείρα αποδείχθηκε η ύπαρξη ορισµένων παραλείψεων στο κείµενο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000, που αφορούν κυρίως την αποδέσµευση της
εγγύησης σε περίπτωση σχεδόν πλήρους εκτέλεσης του
συµφωνητικού, όσον αφορά την προθεσµία που πρέπει να
τηρηθεί για την αίτηση ενίσχυσης και τον καθορισµό ενός
ορίου ανοχής για τον όγκο των αποθεµατοποιηµένων
προϊόντων που προέρχονται από την απόσταξη. Πρέπει,
συνεπώς, να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις, συµπεριλαµβάνοντας στον παρόντα κανονισµό νέες διατάξεις.

(7)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 τροποποιείται ως εξής:
1. Το κεφάλαιο II του τίτλου III αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ

Άρθρο 63
Αντικείµενο του κεφαλαίου
Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος απόσταξης του οίνου σε πόσιµη αλκοόλη το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999.
Άρθρο 63α
Έναρξη της απόσταξης
1.
Κάθε περίοδο, η απόσταξη επιτραπέζιων οίνων και οίνων
από τους οποίους µπορούν να παραχθούν επιτραπέζιοι οίνοι, η
αναφερόµενη στο άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999, πραγµατοποιείται κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 15 ∆εκεµβρίου και από την 1η Οκτωβρίου έως
τις 30 ∆εκεµβρίου για την περίοδο 2002/03.
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2.
Η ποσότητα επιτραπέζιων οίνων και οίνων από τους
οποίους µπορούν να παραχθούν επιτραπέζιοι οίνοι για την
οποία κάθε παραγωγός έχει τη δυνατότητα να συνάψει
συµφωνητικά περιορίζεται σε ποσοστό που θα καθορισθεί της
οινοπαραγωγής του, η οποία έχει δηλωθεί κατά τη διάρκεια
µιας από τις τρεις τελευταίες περιόδους, συµπεριλαµβανοµένης,
εφόσον έχει ήδη δηλωθεί, της παραγωγής της τρέχουσας περιόδου. Κατά τη διάρκεια µιας δεδοµένης περιόδου ο παραγωγός
δεν µπορεί να αλλάξει το έτος παραγωγής που επιλέχθηκε ως
έτος αναφοράς για τον υπολογισµό του ποσοστού αυτού. Για
την περίοδο 2002/03 το ποσοστό αυτό καθορίζεται σε 25 %.
Η ποσότητα επιτραπέζιων οίνων και οίνων από τους οποίους
µπορούν να παραχθούν επιτραπέζιοι οίνοι που παράχθηκε είναι
µόνο εκείνη που εµφαίνεται ως οίνος στη στήλη “επιτραπέζιοι
οίνοι” της δήλωσης παραγωγής που αναφέρεται στον πίνακα Γ
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 της Επιτροπής (*).
3.
Κάθε παραγωγός που κατά την τρέχουσα περίοδο παρήγαγε επιτραπέζιο οίνο ή οίνο από τον οποίο µπορεί να παραχθεί επιτραπέζιος οίνος, µπορεί να συνάψει ένα ή περισσότερα
συµφωνητικά ή δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 του
παρόντος κανονισµού. Το συµφωνητικό ή η δήλωση συνοδεύεται από απόδειξη σύστασης εγγύησης ίσης προς 5 ευρώ ανά
εκατόλιτρο. Τα εν λόγω συµφωνητικά ή δηλώσεις δεν µπορούν
να µεταβιβαστούν.
4.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο
στις 10 Ιανουαρίου της τρέχουσας περιόδου, το συνολικό όγκο
τον οποίο αφορούν τα συµφωνητικά ή οι δηλώσεις που έχουν
υποβληθεί δυνάµει του άρθρου 65 παράγραφος 1 για την εν
λόγω απόσταξη κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Όµως, για την
περίοδο 2002/03 η προαναφερόµενη ηµεροµηνία µετατίθεται
στις 15 Ιανουαρίου.
5.
Εάν οι ποσότητες, για τις οποίες κοινοποιήθηκαν στην
Επιτροπή συµφωνητικά ή δηλώσεις την ηµέρα που ορίζεται
στην παράγραφο 4 πρόκειται να υπερβούν ή κινδυνεύουν να
υπερβούν τις ποσότητες που είναι συµβατές µε τα διαθέσιµα
κονδύλια του προϋπολογισµού, ή υπερβαίνουν ή κινδυνεύουν
να υπερβούν κατά πολύ τις δυνατότητες απορρόφησης του
τοµέα της πόσιµης αλκοόλης, η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο
ποσοστό αποδοχής των ποσοτήτων οίνων που εµφαίνονται στα
συµφωνητικά ή δηλώσεις που έχουν κοινοποιηθεί. Στην
περίπτωση αυτή, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3
αποδεσµεύεται για τις κοινοποιηθείσες ποσότητες αλλά όχι για
αυτές που δεν έγιναν αποδεκτές.
6.
Τα κράτη µέλη εγκρίνουν τα εν λόγω συµφωνητικά ή
δηλώσεις στο διάστηµα µεταξύ 25 Ιανουαρίου και 15
Φεβρουαρίου:
— για το σύνολο αν η Επιτροπή δεν έχει καθορίσει το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 5,
— για τον όγκο που προκύπτει από την εφαρµογή του ποσοστού σε αυτό που έχει καθοριστεί.
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7.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5, τα
κράτη µέλη µπορούν να εγκρίνουν τα συµφωνητικά πριν από
τις 25 Ιανουαρίου για ποσότητα που δεν υπερβαίνει το 30 %
της ποσότητας που εµφαίνεται στα εν λόγω συµφωνητικά ή
δηλώσεις. Ωστόσο, για την περίοδο 2002/03 το ποσοστό αυτό
καθορίζεται σε 35 %.
8.
Οι ποσότητες οίνων που λαµβάνονται υπόψη ανά σύµβαση πρέπει να παραδίδονται σε οινοπνευµατοποιείο το αργότερο στις 15 Ιουλίου κάθε περιόδου.
9.
Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αποδεσµεύεται κατ’ αναλογία των ποσοτήτων που παραδόθηκαν, εφόσον ο παραγωγός προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε
την παράδοση σε οινοπνευµατοποιείο. Στην περίπτωση που η
σύµβαση εκτελείται για το 95 % τουλάχιστον των ποσοτήτων
που έχουν συµφωνηθεί, η εγγύηση αποδεσµεύεται πλήρως.
10.
Ο οίνος που παραδίδεται στο οινοπνευµατοποιείο πρέπει να αποσταχθεί το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου της εποµένης περιόδου.
(*) ΕΕ L 176 της 29.6.2001, σ. 14.
Άρθρο 64
Ποσά και λεπτοµέρειες ενίσχυσης
1.
Η πρώτη ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 29
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η
οποία πρέπει να καταβάλλεται στον οινοπνευµατοποιό ή, στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 3
του παρόντος κανονισµού, στον παραγωγό για τον οίνο που
έχει αποσταχθεί στο πλαίσιο της απόσταξης που αναφέρεται
στο παρόν κεφάλαιο καθορίζεται, ανά ποσοστιαία µονάδα
κατ’ όγκο αλκοόλης και ανά εκατόλιτρο προϊόντος που
προέρχεται από την απόσταξη, ως εξής:
— 1,751 ευρώ ανά ποσοστιαία µονάδα κατ’ όγκο και ανά
εκατόλιτρο για την ακατέργαστη αλκοόλη, το προϊόν
απόσταξης και το απόσταγµα οίνου,
— 1,884 ευρώ ανά ποσοστιαία µονάδα κατ’ όγκο και ανά
εκατόλιτρο για την ουδέτερη αλκοόλη.
Η αίτηση ενίσχυσης πρέπει να κατατίθεται στην αρµόδια
αρχή το αργότερο στις 30 Νοεµβρίου της επόµενης περιόδου.
Η αρµόδια αρχή καταβάλλει την ενίσχυση εντός τριµήνου
από την ηµέρα προσκόµισης των αποδεικτικών στοιχείων που
αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 8 του παρόντος
κανονισµού.
2.
Η δεύτερη ενίσχυση για την αποθεµατοποίηση της
αλκοόλης που παράγεται από την απόσταξη, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999, καθορίζεται σε 0,00042 ευρώ ανά ποσοστιαία µονάδα κατ’ όγκο αλκοόλης και ανά εκατόλιτρο
προϊόντος λαµβανόµενου από την απόσταξη και ανά ηµέρα.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το συνολικό όγκο
που αφορούν τα συµφωνητικά και ο οποίες έχει εγκριθεί κατά
τον τρόπο αυτό το αργότερο στις 20 Μαρτίου της τρέχουσας
περιόδου.

Η αίτηση αποθεµατοποίησης πρέπει να υποβάλλεται στην
αρµόδια αρχή το αργότερο ένα µήνα πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της αποθεµατοποίησης. Υποβάλλεται µόνο για
την αλκοόλη που έχει ήδη παραχθεί. Περιλαµβάνει τουλάχιστον την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος
που πρόκειται να αποθεµατοποιηθεί, καθώς και τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες έναρξης και πέρατος της αποθεµατοποίησης.

Τα συµφωνητικά ή οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών χωρίς όµως να έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 4 δεν µπορούν να εγκριθούν.

Εκτός αντίθετης άποψης της αρµόδιας αρχής εντός της
προαναφερόµενης προθεσµίας του ενός µηνός, η ηµεροµηνία
που προβλέπεται για την έναρξη της αποθεµατοποίησης θεωρείται ως η πραγµατική ηµεροµηνία.

Πάντως, για την περίοδο 2002/03 οι ηµεροµηνίες αυτές µετατίθενται την 1η και στις 20 Φεβρουαρίου.

10.10.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Η δεύτερη ενίσχυση µπορεί να καταβληθεί αποκλειστικά στον
οινοπνευµατοποιό και µόνο:
— για όγκο προϊόντων απόσταξης όχι κατώτερο των 100
εκατόλιτρων που αποθεµατοποιείται σε δοχεία χωρητικότητας όχι κατώτερης των 100 εκατολίτρων,
— για ελάχιστη περίοδο έξι µηνών και για µέγιστη περίοδο
δώδεκα µηνών. Από τον έβδοµο µήνα, ο οινοπνευµατοποιός που δεν έχει ζητήσει την προκαταβολή την προβλεπόµενη στο άρθρο 66 του παρόντος κανονισµού µπορεί να καταγγείλει πρόωρα τη σύµβαση, δηλώνοντας την
ηµεροµηνία λήξεως στην αρµόδια αρχή τουλάχιστον ένα
µήνα πριν από την επιλεγείσα ηµεροµηνία.
Ο όγκος προϊόντων για τον οποίο ο οινοπνευµατοποιός µπορεί να συνάψει συµφωνητικά αποθεµατοποίησης κατά τη
διάρκεια µιας περιόδου δεν µπορεί να υπερβεί τον όγκο
προϊόντων που ελήφθη από τον ίδιο αυτό οινοπνευµατοποιό
µέσω της απόσταξης δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της µιας ή της άλλης από τις
δύο προηγούµενες περιόδους.
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2. Το άρθρο 65 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Οι παραγωγοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου οι οποίοι διαθέτουν οι ίδιοι εγκαταστάσεις απόσταξης και έχουν την πρόθεση να προβούν
στην απόσταξη που αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο υποβάλλουν για έγκριση στην αρµόδια αρχή, πριν από
κάποια ηµεροµηνία που καθορίζεται, δήλωση παράδοσης
στην απόσταξη, η οποία καλείται στο εξής “δήλωση”.
Οι παραγωγοί στην οινική ζώνη Α ή στο γερµανικό
τµήµα της ζώνης Β ή στις περιφέρειες που έχουν
φυτευθεί µε άµπελο στην Αυστρία, οι αναφερόµενοι στην
παράγραφο 7 του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999, είναι δυνατόν να προωθήσουν την απόσταξη
την αναφερόµενη στο παρόν κεφάλαιο στις εγκαταστάσεις
εγκεκριµένου οινοπνευµατοποιού εργαζόµενου κατ’ αποκοπή. Προς το σκοπό αυτό υποβάλλουν στην αρµόδια
αρχή προς έγκριση, πριν από κάποια ηµεροµηνία που
καθορίζεται, δήλωση παράδοσης στην απόσταξη, η οποία
καλείται στο εξής “δήλωση”.»

Τα προϊόντα απόσταξης για τα οποία µπορούν να συναφθούν συµφωνητικά αποθεµατοποίησης πρέπει να λαµβάνονται από τον ίδιο τον οινοπνευµατοποιό κατά τις περιόδους
που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο ή, ενδεχοµένως,
κατά προηγούµενες περιόδους.

β) Στην παράγραφο 7 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

Για την αποθεµατοποιηµένη ποσότητα προϊόντων προερχόµενων από απόσταξη γίνεται αποδεκτή ανοχή 0,2 % ανά
µήνα, υπολογιζόµενη σε σχέση µε την περιεκτικότητα σε
αλκοόλη. Αν δεν υπάρξει υπέρβαση του ποσοστού αυτού
οφείλεται η ενίσχυση· σε περίπτωση υπέρβασης δεν οφείλεται
πλέον ενίσχυση.

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:

Η αίτηση ενίσχυσης πρέπει να κατατίθεται στην αρµόδια
αρχή το βραδύτερο έξι µήνες µετά το τέλος της περιόδου
αποθεµατοποίησης. Τις σχετικές λεπτοµέρειες καθορίζουν τα
κράτη µέλη.
Η αρµόδια αρχή καταβάλλει τη δεύτερη ενίσχυση εντός
προθεσµίας τριών µηνών από την ηµέρα κατάθεσης της
αίτησης για ενίσχυση.
3.
Τα προϊόντα απόσταξης που δικαιούνται των ενισχύσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν µπορούν να
αγορασθούν εκ των υστέρων από τις δηµόσιες υπηρεσίες. Αν
ο οινοπνευµατοποιός επιθυµεί ωστόσο να πωλήσει την
αλκοόλη του στις δηµόσιες υπηρεσίες, πρέπει προηγουµένως
να επιστρέψει τις σχετικές ενισχύσεις.

«Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν συντοµότερες
προθεσµίες ή ακριβείς ηµεροµηνίες για την υποβολή της
εν λόγω απόδειξης στην αρµόδια αρχή.»

«8.
Ο οινοπνευµατοποιός ανακοινώνει στην αρµόδια
αρχή, εντός της προθεσµίας που καθορίζει το κράτος
µέλος:
α) για κάθε παραγωγό που έχει παραδώσει οίνο και για
κάθε παράδοση, την ποσότητα, το χρώµα και τον
κτηθέντα κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο του οίνου, καθώς
και τον αριθµό του εγγράφου που προβλέπεται στο
άρθρο 70 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 που
χρησιµοποιήθηκε για την µεταφορά του οίνου µέχρι
τις εγκαταστάσεις του οινοπνευµατοποιού·
β) την απόδειξη της απόσταξης, εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, της συνολικής ποσότητας οίνου
που εµφαίνεται στο συµφωνητικό ή τη δήλωση·
γ) την απόδειξη ότι κατέβαλε στον παραγωγό, εντός των
προβλεπόµενων προθεσµιών, την τιµή αγοράς που
προβλέπεται στην παράγραφο 6.»

Άρθρο 2
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου, δεν
εµπίπτουν στο πρώτο εδάφιο για τις ποσότητες αλκοόλης
που πωλούνται στο πλαίσιο ενός τέτοιου προγράµµατος οι
δηµόσιες υπηρεσίες που εφαρµόζουν πρόγραµµα πώλησης
αλκοόλης, το οποίο δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές χρήσεις, όπως γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα για
την πώληση αλκοόλης στον τοµέα των καυσίµων.»

Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1796/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Οκτωβρίου 2002
περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1491/2002 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ειδικών
µέτρων όσον αφορά τον οίνο υπέρ των άκρως απόκεντρων περιοχών που καθορίστηκαν από τους κανονισµούς του Συµβουλίου (EK) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001
περίοδο 2001/02 και µόνο, να δικαιωθεί το πορτογαλικό
αίτηµα και να παραταθεί η προαναφερόµενη προθεσµία στις
15 Νοεµβρίου 2002.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας και για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 (Poseima) (1), και
ιδίως το άρθρο 34,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με το άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001
καθιερώθηκε µια νέα ενίσχυση για την παλαίωση του οίνου
«verdelho» στις νήσους Αζόρες.

(2)

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1491/2002 της Επιτροπής (2) ορίζει ότι οι αιτήσεις της ενίσχυσης για την παλαίωση οφείλουν να κατατίθενται στους
αρµόδιους οργανισµούς το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου
2002.

(3)

Προκειµένου να επιτραπεί στις πορτογαλικές αρχές να
συµπληρώσουν την έκδοση των εσωτερικών διοικητικών
πράξεων που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση του καθεστώτος ενισχύσεων, είναι σκόπιµο, κατ' εξαίρεση και για την

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1491/2000, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Για την περίοδο εµπορίας 2001/02, οι αιτήσεις για τις
ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 υποβάλλονται στους
αρµόδιους οργανισµούς το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου
2002, ενώ οι αιτήσεις για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 4 υποβάλλονται στους αρµόδιους οργανισµούς το
αργότερο στις 15 Νοεµβρίου 2002.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 26.
(2) ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 49.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1797/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Οκτωβρίου 2002
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
(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)

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. 1298/2002 (4), και ιδίως
το άρθρο 4 παράγραφος 1,

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.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(6)

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς ορύζης (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2),

(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 στις 10 Οκτωβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 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 189 της 18.7.2002, σ. 8.
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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)

—

221,52

228,23

265,31

286,50

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

234,70

255,89

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

30,61

30,61

—

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. 1798/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Οκτωβρίου 2002
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών
ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για το κατεψυγµένο
κρέας βουβάλου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1524/2002 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει, στα άρθρα 4
και 5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των
πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 που αναφέρθηκε
παραπάνω, στο άρθρο 2 στοιχείο στ), καθόρισε σε
11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων υψηλής
ποιότητας, νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής και Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν µε ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2002 έως
τις 30 Ιουνίου 2003.

(3)

Θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό δύνανται να χρησιµοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους, µε την επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά θέµατα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 Οκτωβρίου 2002 για τα βόεια κρέατα
υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ' ολοκληρίαν.
2. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις
πέντες πρώτες ηµέρες του Νοεµβρίου 2002 για 4 461,279 τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 11 Οκτωβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 229 της 27.8.2002, σ. 7.
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∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
της 17ης Σεπτεµβρίου 2002
ΤΟ ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 245 τρίτο εδάφιο,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 160 τρίτο εδάφιο,
το πρωτόκολλο περί του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 55,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 20 του πρωτοκόλλου περί του Οργανισµού του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2002/653/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 12ης Ιουλίου 2002 (1), επιτρέπει σε τρίτα κράτη να
µετέχουν στις ενώπιον του ∆ικαστηρίου διαδικασίες εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, οσάκις µια συµφωνία που
έχει συναφθεί µε ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη και αφορά
συγκεκριµένο τοµέα προβλέπει τη συµµετοχή αυτή, εφόσον
στο ∆ικαστήριο υποβάλλεται από δικαστήριο κράτους
µέλους προδικαστικό ερώτηµα που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας.
Πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες για τη χρήση των
γλωσσών στην περίπτωση συµµετοχής τρίτου κράτους σε
τέτοια διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως.

Με οµόφωνη έγκριση του Συµβουλίου, η οποία παρασχέθηκε στις
12 Ιουλίου 2002,

(1) ΕΕ L 218 της 13.8.2002, σ. 1.

ΘΕΣΠIΖΕI ΤIΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΕIΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΥ ∆IΑ∆IΚΑΣIΑΣ ΤΟΥ:

Άρθρο 1
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο:
«Στα τρίτα κράτη που µετέχουν σε διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σύµφωνα µε το άρθρο 20 τελευταίο
εδάφιο του Οργανισµού ΕΚ µπορεί να επιτραπεί να χρησιµοποιήσουν µία από τις γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, άλλη από τη γλώσσα της διαδικασίας. Η διάταξη
αυτή εφαρµόζεται τόσο στα έγγραφα όσο και στις προφορικές
δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση η µετάφραση στη γλώσσα της
διαδικασίας γίνεται µε επιµέλεια του γραµµατέα.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 104 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Όταν τρίτο κράτος δικαιούται να µετάσχει σε διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σύµφωνα µε το άρθρο 20
τελευταίο εδάφιο του Οργανισµού ΕΚ, του κοινοποιείται η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου συνοδευόµενη από µετάφραση
σε µία από τις γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 την οποία επιλέγει το τρίτο αυτό κράτος.»
Άρθρο 2
Οι παρούσες τροποποιήσεις του κανονισµού διαδικασίας, το κείµενο
των οποίων είναι αυθεντικό στις γλώσσες που αναφέρονται στο
άρθρο 29 παράγραφος 1 δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αρχίζουν να ισχύουν την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής τους.
Λουξεµβούργο, 17 Σεπτεµβρίου 2002.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Απριλίου 2002
σχετικά µε το καθεστώς ενισχύσεων C 74/2001 (πρώην NN76/2001) που ετέθη σε εφαρµογή και τις ενισχύσεις που το Βέλγιο προτίθεται να χορηγήσει στην αδαµαντουργία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 1345]
(Τα κείµενα στην ολλανδική και γαλλική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/778/ΕΚ)
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),
Αφού ειδοποίησε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους δυνάµει των προαναφερθέντων
άρθρων (1) και βάσει των παρατηρήσεων αυτών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Τον Ιούλιο 1999, υπεβλήθη στην Επιτροπή καταγγελία από µέρους της ένωσης εµπόρων ακατέργαστων
διαµαντιών σχετικά µε το εσωτερικό ταµείο αντιστάθµισης του αδαµαντουργικού τοµέα (που καλείται
εφεξής «ταµείο αντιστάθµισης»). Η Επιτροπή ζήτησε από το Βέλγιο, µε επιστολή της 15ης Νοεµβρίου
1999 (D/64713), να της παράσχει συµπληρωµατικές πληροφορίες. Το Βέλγιο, µε επιστολή της 6ης
∆εκεµβρίου 1999 (που πρωτοκολλήθηκε κατά την ίδια ηµεροµηνία µε στοιχεία αριθ. A/39442), ζήτησε
προθεσµία µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2000, για να παράσχει τις αιτηθείσες πληροφορίες, πράγµα που η Επιτροπή δέχθηκε µε επιστολή της της 8ης ∆εκεµβρίου 1999 (D/65127). Το Βέλγιο, µε επιστολή της 27ης
Ιανουαρίου 2000 (που πρωτοκολλήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2000 µε στοιχεία αριθ. A/30751), ζήτησε
συµπληρωµατική προθεσµία µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2000. Το Βέλγιο παρέσχε συµπληρωµατικές πληροφορίες µε επιστολή της 28ης Φεβρουαρίου 2000, (που πρωτοκολλήθηκε την 1η Μαρτίου 2000 µε στοιχεία αριθ. A/31802). Στις 3 Φεβρουαρίου 2000 πραγµατοποιήθηκε διαβούλευση µεταξύ Βελγίου και Επιτροπής. Στις 25 Απριλίου 2000, πραγµατοποιήθηκε µια δεύτερη συνεδρίαση. Η καταγγέλλουσα από την
πλευρά της απέστειλε στην Επιτροπή διάφορες επιστολές µε συµπληρωµατικές πληροφορίες.

(2)

Στις 13 Μαρτίου 2000, το Συµβούλιο Επικρατείας ακύρωσε, για διαδικαστικούς λόγους, την απόφαση
περί τροποποίησης των διατάξεων στις οποίες στηρίζετο το ταµείο αντιστάθµισης. Ανεστάλησαν έτσι οι
αναλήψεις και καταθέσεις. Το Βέλγιο ευρέθη έτσι εµπλεγµένο σε διάφορες διαδικασίες για αθέµιτες χορηγήσεις ενισχύσεων.

(1) ΕΕ C 363 της 19.12.2001, σ. 11.
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(3)

Κατά τη διαβούλευση της 25ης Απριλίου 2000, το Βέλγιο ανέλαβε την υποχρέωση να ανακτήσει τα ποσά
που καταβλήθηκαν στη Lens Diamond Industries NV, µόνο δικαιούχο που είχε λάβει πάνω από 100 000
ευρώ. Η Επιτροπή µε επιστολή της 8ης Αυγούστου 2000 (D/54231), ζήτησε γραπτή επιβεβαίωση της εν
λόγω ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά µε τις διαδικασίες ανάκτησης του ποσού
αυτού. Το Βέλγιο, µε επιστολή της 28ης Αυγούστου 2000 (που πρωτοκολλήθηκε στις 29 Αυγούστου
2000 µε στοιχεία αριθ. A/37035), ζήτησε προθεσµία µέχρι τις 30 ∆εκεµβρίου 2000 για να παράσχει τις
αιτηθείσες πληροφορίες, πράγµα που η Επιτροπή εδέχθη µε επιστολή της 31ης Αυγούστου 2000 (D/
54503). Το Βέλγιο διαβίβασε τις σχετικές πληροφορίες µε επιστολή της 2ας Οκτωβρίου 2000 (που πρωτοκολλήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2000 µε στοιχεία αριθ. A/38191). Η Επιτροπή ζήτησε συµπληρωµατικές
πληροφορίες µε επιστολή της 11ης Οκτωβρίου 2000 (D/55155) και απέστειλε υπενθύµιση στο Βέλγιο
στις 29 Νοεµβρίου 2000 (D/55935). Το Βέλγιο απάντησε µε επιστολή της 11ης ∆εκεµβρίου 2000 (που
πρωτοκολλήθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2000, µε στοιχεία αριθ. A/40511). Η Επιτροπή ζήτησε, µε επιστολές
της 18ης Ιανουαρίου (D/50188), της 26ης Μαρτίου (D/51276), της 17ης Μαΐου (D/52040) και της
29ης Ιουνίου 2001 (D/52666), συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας
ανάκτησης. Το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί το Βέλγιο απάντησε µε επιστολές της 9ης Απριλίου
2001 (που πρωτοκολλήθηκε στις 10 Απριλίου 2001, µε στοιχεία αριθ. A/32970) και της 12ης Ιουλίου
2001 (που πρωτοκολλήθηκε κατά την ίδια ηµεροµηνία µε στοιχεία αριθ. A/35663). Το Βέλγιο επιβεβαίωσε
τις πληροφορίες που περιλαµβάνονταν στις τελευταίες αυτές επιστολές µε επιστολή της 24ης Ιουλίου
2001 (που πρωτοκολλήθηκε στις 26 Ιουλίου 2001 µε στοιχεία αριθ. A/36056). Ανεπίσηµα το Βέλγιο και
το δικηγορικό γραφείο που το εκπροσωπεί ενηµέρωσαν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να θεσπίσουν
νέο καθεστώς προς αντικατάσταση του καταργηθέντος καθεστώτος. Το Βέλγιο, µε επιστολή της 31ης
Οκτωβρίου 2001 (που πρωτοκολλήθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2001, µε στοιχεία αριθ. A/38610) επιβεβαίωσε
την πληροφορία αυτή.

(4)

Η Επιτροπή, µε επιστολή της 17ης Οκτωβρίου 2001, πληροφόρησε το Βέλγιο σχετικά µε την απόφασή της
να κινήσει κατά της ενίσχυσης αυτής τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚ. Το Βέλγιο απάντησε µε επιστολή της 30ής Νοεµβρίου 2001 (που πρωτοκολλήθηκε στις 4
∆εκεµβρίου 2001 µε στοιχεία αριθ. SG(A/13215). Η απόφαση αυτή δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2). Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις
παρατηρήσεις τους σχετικά µε το µέτρο αυτό.

(5)

Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις σχετικά µε το θέµα µόνον από µέρους της καταγγέλλουσας, µε την καταγγελία της οποία καταρτίστηκε ο φάκελος (επιστολή της 17ης Ιανουαρίου 2002, που πρωτοκολλήθηκε µε
στοιχεία αριθ. A/30398) και από µέρους του ιδίου του ταµείου αντιστάθµισης (επιστολή της 17ης Ιανουαρίου 2002, που πρωτοκολλήθηκε µε στοιχεία αριθ. A/30353). Η Επιτροπή µε επιστολή της 24ης Ιανουαρίου 2002 (D/50280), διαβίβασε τις παρατηρήσεις αυτές στο Βέλγιο παρέχοντάς του τη δυνατότητα να
τις σχολιάσει. Έλαβε τα σχετικά σχόλια από µέρους του δικηγορικού γραφείου µε επιστολή της 28ης Φεβρουαρίου 2002 (που πρωτοκολλήθηκε την 1η Μαρτίου 2002 µε αριθ. A/31591) και από µέρους του
Βελγίου µε επιστολή της 6ης Μαρτίου 2002 (που πρωτοκολλήθηκε στις 11 Μαρτίου 2002 µε στοιχεία
αριθ. A/31853). Τέλος, το δικηγορικό γραφείο, µε επιστολή της 20ής Μαρτίου 2002 (που πρωτοκολλήθηκε στις 22 Μαρτίου 2002 µε στοιχεία αριθ. A/32195), απέστειλε αντίτυπο του περιοδικού National Geographic του Μαρτίου 2002, το οποίο περιείχε πολλά άρθρα σχετικά µε διάφορα θέµατα για τα
διαµάντια.

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
(6)

Τα συγκεκριµένα µέτρα έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τον τοµέα της αδαµαντουργίας της Αµβέρσας και
να αποτρέψουν η βιοµηχανία αυτή να µετατοπιστεί προς τρίτες χώρες εκτός Κοινότητας. Ο στόχος αυτός
πρέπει να επιτευχθεί µε τη χορήγηση στους εργοδότες του εν λόγω τοµέα επιδοµάτων που θα αντισταθµίζουν εν µέρει τις κοινωνικές επιβαρύνσεις που τους αντιστοιχούν.

(7)

Το παλαιό καθεστώς είχε θεσπιστεί µε το νόµο της 26ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε το βελγικό σχέδιο
δράσης για την απασχόληση, του 1998 (3) και το βασιλικό διάταγµα της 3ης Ιουνίου 1999 (4) περί τροποποίησης του βασιλικού διατάγµατος της 21ης Νοεµβρίου 1960 (5), για τον καθορισµό του καταστατικού
του εσωτερικού ταµείου αντιστάθµισης της αδαµαντουργίας (καλούµενο εφεξής «ταµείο αντιστάθµισης»).

(8)

Το καθεστώς αυτό προέβλεπε την είσπραξη συνεισφοράς κατ' αξία για κάθε συναλλαγή στον τοµέα της
αδαµαντουργίας µε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είχε ως κύρια ή επικουρική δραστηριότητα το
εµπόριο ή την κατεργασία αδαµάντων. Όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στο Βέλγιο κατέβαλαν τη συνεισφορά αυτή. Ως συναλλαγή, νοείτο κάθε σύµβαση που στηριζόταν στη δηµιουργία υπεραξίας

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

Βλέπε υποσηµείωση 1.
ΦΕΚ του Βελγίου της 1.4.1999.
ΦΕΚ του Βελγίου της 22.6.1999, σ. 23426.
ΦΕΚ του Βελγίου της 8.12.1960.
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στο σύνολο των πράξεων πώλησης αδαµάντων, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά (6).
Από την 1η Απριλίου 1999 το ποσό της συνεισφοράς καθορίστηκε σε 0,08 %. Από την 1η Απριλίου
2000, η αντισταθµιστική αυτή συνεισφορά έπρεπε να αυξηθεί σε 0,10 %. Οι συνεισφορές για το 1999
υπολογίστηκαν σε 313 125 000 βελγικά φράγγα (ήτοι 7,76 εκατοµµύρια ευρώ) (7).
(9)

Τα εισπραττόµενα ποσά χρησίµευαν για την καταβολή των αντισταθµιστικών επιδοµάτων στους εργοδότες
που απασχολούσαν εργάτες για την επεξεργασία αδαµάντων (σχάση, ταγιάρισµα, κατεργασία, τελείωµα,
κοπή των αδαµάντων). Τα επιδόµατα καθορίζονταν από µια διαχειριστική επιτροπή και έφταναν κατ'
ανώτατο όριο τις συνεισφορές των εργοδοτών στο γενικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Στην πράξη, τα
επιδόµατα κάλυπταν µόνον εν µέρει τις εν λόγω επιβαρύνσεις του εργοδότη. Το δικαίωµα των εργοδοτών
να τύχουν των επιδοµάτων αυτών άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 1999. Σύµφωνα µε τις βελγικές αρχές,
τα επιδόµατα αντιπροσώπευαν τότε περίπου το 33 % του συνολικού µισθού, και ανέρχονταν κατά µέσο
όρο σε 1,2 %, κυµαινόµενα από 0,5 έως 3 % του συνολικού κόστους παραγωγής. Το σύστηµα θα είχε
φθίνοντα χαρακτήρα: Εάν είχε επιτύχει, ο αριθµός εργαζοµένων θα είχε αυξηθεί, µε επακόλουθη µείωση του
ποσού επιδόµατος ανά εργοδότη. Το Βέλγιο κρίνει ότι όλες οι δικαιούχους επιχειρήσεις πλην µιας εµπίπτουν στον κοινοτικό ορισµό της µικρής ή µεσαίας επιχείρησης.

(10)

Το Συµβούλιο Επικρατείας ακύρωσε το µέτρο του 1999 µε διάταγµα της 13ης Μαρτίου 2000. Το σύνολο
των επιδοµάτων αντιστάθµισης που καταβλήθηκαν ανήλθε σε 172 254 892 βελγικά φράγγα (4,27 εκατοµµύρια ευρώ). Το ποσό που καταβλήθηκε καθ' ολόκληρη την περίοδο υπερέβη τα 100 000 ευρώ µόνο
σε µια περίπτωση, της Lens Diamond Industries NV, που ανήλθε σε […] (*). Εν τω µεταξύ, το Βέλγιο
ανέλαβε την υποχρέωση να τηρήσει τον κανόνα περί ήσσονος σηµασίας (8) (καλουµένος εφεξής «κανονισµός
περί ήσσονος σηµασίας») όσον αφορά την εφαρµογή του καταργηθέντος καθεστώτος.

(11)

Όταν το Βέλγιο ενηµέρωσε την Επιτροπή για το καθεστώς που προορίζετο να αντικαταστήσει το
καταργηθέν, η συζήτηση σχετικά µε όλα αυτά τα θέµατα δεν είχε ακόµα ολοκληρωθεί, αλλά γενικά το νέο
καθεστώς δεν θα διέφερε καθόλου από το αρχικό. Το ποσό προς είσπραξη θα καθορίζετο σε 0,10 %, η δε
φορολογική βάση και ο καθορισµός των επιδοµάτων δεν θα τροποποιούντο. Η εφαρµογή δεν προβλέπετο
πριν από το πρώτο ή το δεύτερο τρίµηνο του 2002. Καταρχήν, η διάρκειά της θα πρέπει να είναι περιορισµένη. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το Βέλγιο δεν ανέλαβε υποχρέωση να τηρήσει τον κανόνα περί ήσσονος σηµασίας όσον αφορά την εφαρµογή του νέου καθεστώτος.
Λόγοι για την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

(12)

Η Επιτροπή, στην προκαταρκτική της αξιολόγηση, έκρινε ότι τα µέτρα αποτελούσαν κρατικές ενισχύσεις
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και ότι οι ενισχύσεις αυτές αποτελούσαν
ενισχύσεις λειτουργίας, για τις οποίες δεν κρίνεται εφαρµόσιµη καµία παρέκκλιση βάσει του άρθρου 87
παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης ΕΚ.

III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
(13)

Η καταγγέλλουσα, ένωση εµπόρων ακατέργαστων αδαµάντων, υποστηρίζει τα επιχειρήµατα που ανέπτυξε η
Επιτροπή στην απόφασή της περί κίνησης της διαδικασίας. Όντως, τα µέτρα συνεπάγονται πλεονεκτήµατα
για τη βελγική αδαµαντουργία και εξάλλου εισάγουν διακρίσεις µεταξύ των εµπόρων ακατέργαστων
αδαµάντων, δεδοµένου ότι όσοι δεν ασκούν δραστηριότητες κατεργασίας δεν αποκοµίζουν κανένα όφελος
από τα µέτρα αυτά. Τα µέτρα αντιτάσσονται στα συµφέροντα των εµπόρων αυτών: ένας βέλγος έµπορος
που αγοράζει ακατέργαστους αδάµαντες για να τους πωλήσει στη Γερµανία καταβάλλει φόρο, ενώ για την
ίδια συναλλαγή ένας µη βέλγος έµπορος δεν καταβάλλει τίποτα.

(14)

Το αντισταθµιστικό ταµείο της αδαµαντουργίας συµφωνεί µε τα επιχειρήµατα του Βελγίου.

IV. ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
(15)

Αρχικά, οι βελγικές αρχές εξεπλάγησαν για το ότι η απόφαση περί κίνησης της διαδικασίας βάσει του
άρθρου 88 παράγραφος 2 δεν αφορά µόνο το ακυρωθέν µέτρο αλλά και το προτεινόµενο, σχετικά µε το
οποίο δεν είχαν ακόµη ενηµερώσει επίσηµα την Επιτροπή.

(6) Προκύπτει ότι η φορολογική βάση περιλαµβάνει τις εξαγωγές αδαµάντων και αποκλείει τις εισαγωγές.
(7) Προσοχή: Στο εµπόριο αδαµάντων της Αµβέρσας είναι σύνηθες, πριν εξευρεθεί οριστικός πελάτης, µια οµάδα διαµαντιών να
πωλείται σε διαδοχικούς διαµεσολαβητές και διαπραγµατευτές και να αποτελεί, κατά συνέπεια, αντικείµενο πολλαπλών συναλλαγών. Ωστόσο, η συνεισφορά δεν αφορά τις συναλλαγές που δεν έχουν σκοπό τη δηµιουργία υπεραξίας.
(*) Επιχειρηµατικό απόρρητο.
(8) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της
συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30).
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(16)

Επιπλέον, το Βέλγιο ισχυρίστηκε ότι οι πόροι του ταµείου αδαµαντουργίας δεν αποτελούν κρατικούς
πόρους όπως απαιτεί ο ορισµός περί κρατικών ενισχύσεων που περιλαµβάνεται στο άρθρο 87 παράγραφος
1 και όπως προκύπτει από τη νοµολογία PreussenElektra (9). ∆εν υπάρχει καµία µεταφορά κρατικών
πόρων· οι εισφορές των εµπόρων αντικαθιστούν τις κοινωνικές εισφορές των εργοδοτών. Το δηµοσιονοµικό
αποτέλεσµα για το κράτος είναι ουδέτερο. Το γεγονός ότι οι εισφορές καταβάλλονται βάσει νοµοθετικών
διατάξεων δεν επηρεάζει το συλλογισµό αυτό.

(17)

Τρίτον, οι βελγικές αρχές ισχυρίζονται ότι το καθεστώς συνεπάγεται απλώς ενίσχυση του µηχανισµού αλληλεγγύης όπως αυτό ισχύει σε κάθε σύστηµα κοινωνικών ασφαλίσεων. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, οι εισφορές των εργοδοτών στην κοινωνική ασφάλιση δεν καταβάλλονται πλέον από τους βιοµηχανικούς εργοδότες, αλλά από ολόκληρο τον τοµέα της αδαµαντουργίας, συµπεριλαµβανοµένων και των εµπόρων
αδαµάντων. Πέραν αυτής της τροποποίησης του µηχανισµού αλληλεγγύης, καµία άλλη αλλαγή του συστήµατος δεν προκύπτει. Το επιχείρηµα αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι την είσπραξη των αντισταθµιστικών εισφορών µπορεί να την αναλάβει ένα συνεργαζόµενο µε την κοινωνική ασφάλιση θεσµικό
όργανο. Το καθεστώς της αδαµαντουργίας µπορεί να συγκριθεί µε ένα σύστηµα ειδικής κοινωνικής ασφάλισης του τοµέα, όπως υπάρχουν άλλα ειδικά συστήµατα, π.χ. εκείνο των ναυτικών.

(18)

Οι βελγικές αρχές προσθέτουν ότι το µέτρο δεν έχει καµία επίδραση στις συναλλαγές µεταξύ των κρατών
µελών. Η κατάσταση της Αµβέρσας είναι ιδιαίτερη. Η πόλη φιλοξενεί το πιο σηµαντικό κοινοτικό κέντρο
εµπορίου ακατέργαστων διαµαντιών στην Κοινότητα (10). Η Αµβέρσα αντιπροσωπεύει, κατά τις εκτιµήσεις,
το 80 % της εµπορίας ακατέργαστων διαµαντιών στην Κοινότητα. Μόλις το 0,1 % του εµπορίου ακατέργαστων διαµαντιών της Αµβέρσας αποστέλλεται προς άλλα κράτα µέλη για να υποστεί εκεί κατεργασία. Η
ετήσια αξία των ακατέργαστων διαµαντιών που µεταποιούνται στο Βέλγιο ανέρχεται σε περίπου 500 εκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ.

(19)

∆εν υπάρχει καµία στρέβλωση του ανταγωνισµού έναντι των εµπόρων ακατέργαστων διαµαντιών. Τα αντισταθµιστικά επιδόµατα αφορούν µόνο τη βιοµηχανική δραστηριότητα και δεν έχουν κανένα δυσµενές
αποτέλεσµα για τους εµπόρους. Επιπλέον, τα επιδόµατα µειώνουν το κόστος του κατεργασµένου διαµαντιού, πράγµα από το οποίο οι έµποροι αποκοµίζουν επίσης όφελος. Οι βελγικές αρχές παρέσχον µια ενδιάµεση έκθεση όπου αποδεικνύεται η θετική επίδραση για ολόκληρη την αδαµαντουργία της Αµβέρσας.

(20)

Το Βέλγιο αναφέρεται επίσης στην περίπτωση του «Künstlersozialversicherung» (κοινωνικής ασφάλισης
καλλιτεχνών) (11) που φαίνεται ότι εντάσσεται στην ίδια προοπτική µε το µέτρο υπέρ της αδαµαντουργίας.
Στην υπόθεση αυτή, προέκυψε ότι οι εκδοτικοί οίκοι και τα πρακτορεία τύπου καταβάλλουν υποχρεωτικά
εισφορές σε ορισµένους ασφαλιστικούς οργανισµούς που προορίζονται για τους καλλιτέχνες και τους
δηµοσιογράφους. Η Επιτροπή προσέβαλε το µέτρο γιατί οδηγούσε σε διπλή φορολόγηση. Σε καµία στιγµή
δεν επικαλέσθηκε την εφαρµογή των κανόνων στις κρατικές ενισχύσεις, παρότι η Γερµανία συµβάλλει επίσης
στο σύστηµα από τους ιδίους πόρους της.

(21)

Οι βελγικές αρχές προέβησαν σε µια ανάλυση την οποία πραγµατοποίησε ένα γραφείο οικονοµικών
ερευνών. Καταρχάς, η έκθεση αυτή περιγράφει τους ανταγωνιστές εντός και εκτός της Κοινότητας. Οι επιχειρήσεις αδαµαντουργίας στις Κάτω Χώρες είναι τοπικού χαρακτήρα και απευθύνονται κυρίως στους
τουρίστες του Άµστερνταµ και στην τοπική κοσµηµατοποιία. Η γερµανική βιοµηχανία είναι πιο προηγµένη
και λειτουργεί σε ευρύτερη κλίµακα από ότι η ολλανδική. Οι γερµανικές επιχειρήσεις είναι ειδικευµένες
στην κατεργασία ακατέργαστων διαµαντιών για ιατρικό σκοπό και σε επισκευαστικές δραστηριότητες. Εν
πάση περιπτώσει, οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν σχέση ανταγωνιστική µε τη βελγική αδαµαντουργία. Η
αδαµαντουργία αυτή ειδικεύεται στην κατεργασία σε µεγάλη κλίµακα διαµαντιών σχετικά µεγάλου µεγέθους
και µεγάλης αξίας. Οι σηµαντικότεροι ανταγωνιστές βρίσκονται στην Ινδία, το Ισραήλ, τις Κάτω Χώρες, την
Ταϊλάνδη, τη Σρι Λάνκα, την Κίνα, τη Ρωσία και τη Νότιο Αφρική.

(22)

Κατά δεύτερο λόγο, η έκθεση περιλαµβάνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το εµπόριο ακατέργαστων και κατεργασµένων διαµαντιών. Από τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτει καµία επίπτωση στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Οι αποστολές ακατέργαστων διαµαντιών προς τις Κάτω Χώρες, τη Γερµανία, τη Γαλλία
και την Ιταλία αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου που εφαρµόστηκαν τα βελγικά µέτρα. Το ποσοστό
αύξησης είναι ακόµη υψηλότερο από το ποσοστό εξαγωγών προς τρίτες χώρες. Οι βελγικές εξαγωγές
κατεργασµένων διαµαντιών προς τη Γαλλία µειώθηκαν µετά την εφαρµογή των µέτρων, εκείνες δε µε προορισµό τις Κάτω Χώρες, τη Γερµανία και την Ιταλία αυξήθηκαν. Η αύξηση συνεχίστηκε µετά την ακύρωση
του µέτρου, πράγµα που δηµιουργεί αµφιβολίες ως προς τις επιπτώσεις του µέτρου. Η έκθεση παρέχει
επίσης στοιχεία για τις εισαγωγές κατεργασµένων διαµαντιών στο Βέλγιο. Τα στοιχεία αυτά δεν οδηγούν σε
σαφές συµπέρασµα σχετικά µε τα αποτελέσµατα του µέτρου. Εν πάση περιπτώσει, το µεγαλύτερο µέρος των
εισαγωγών κατεργασµένων διαµαντιών (70-80 %) αφορά διαµάντια που έχουν εξαχθεί και επανεισαχθεί
µετά από επίβλεψη.

(9) Απόφαση της 13ης Μαρτίου 2001, στην υπόθεση C 379/98 PreussenElektra QG και Schleswag AG κατά Windpark
Reussenköge III GmbH, Συλλογή 2001, σ. I-2099.
(10) Η επιχείρηση De Beers ασκεί όντως µονοπώλιο. Σαράντα περίπου «επόπτες» πωλούν ακατέργαστα διαµάντια στην Αµβέρσα.
∆εν υπάρχουν «επόπτες» στα άλλα κράτη µέλη.
(11) Απόφαση της 8ης Μαρτίου 2001 στην υπόθεση C 68/99, Επιτροπή κατά Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, Συλλογή 2001, σ. I-1865.
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(23)

Κατά τρίτο λόγο, η έκθεση περιλαµβάνει ανάλυση των επιδράσεων του φόρου στους εµπόρους. Καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι ο φόρος δεν οδηγεί σε διάκριση που θα είχε ευνοϊκό αποτέλεσµα για τους «µεικτούς»
εµπόρους σε σχέση µε τους «καθαρούς» εµπόρους. Κανένας έµπορος δεν φαίνεται να χρησιµοποιεί τα έσοδα
από άλλες δραστηριότητες για να µειώσει την επίδραση του φόρου. Ο συλλογισµός αυτός συνεπάγεται
επίσης ότι δεν θα πρέπει να αναµένεται οι τιµές που καθορίζουν οι έµποροι να επηρεαστούν από τα επιδόµατα που τους καταβάλλονται λόγω των δραστηριοτήτων κατεργασίας. Επιπλέον, τα επιδόµατα αντιπροσωπεύουν µικρό µόνο τµήµα της συνολικής τιµής (περίπου 1,2 % του συνολικού κόστους), οι δε εισφορές
όπως και τα επιδόµατα αφορούν την ίδια γραµµή παραγωγής διαµαντιών, πράγµα που µειώνει την καθαρή
επίδραση.

(24)

Η έκθεση καταλήγει σε δύο γενικές παρατηρήσεις: πρώτον θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι το µέτρο αποτελεί
διόρθωση µε στόχο την αντιµετώπιση µιας κακής λειτουργίας της αγοράς. Το εµπόριο διαµαντιών ευνοείται
από την «εξωτερικότητα» που προκύπτει από την παρουσία της αδαµαντουργίας. Το µέτρο έχει ως αποτέλεσµα να «εσωτερικοποιεί» αυτές τις «εξωτερικότητες». Η δεύτερη γενικού χαρακτήρα παρατήρηση είναι ότι
το κόστος του εργατικού δυναµικού στο Βέλγιο είναι υψηλό και ότι το σύστηµα φόρων και κοινωνικών εισφορών δηµιουργεί στρεβλώσεις. Το µέτρο χρησιµεύει για την εξάλειψη των στρεβλώσεων αυτών.

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

V.1. Κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ
Κρατικές ενισχύσεις και απόφαση PreussenElektra
(25)

Τα καταβαλλόµενα ποσά πρέπει να θεωρηθούν κρατικοί πόροι. Το µέτρο συνίσταται σε εισφορά εξοµοιωµένη προς φόρους. Το ποσό και ο προορισµός των πόρων καθορίζονται από βελγικές νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις. Το ∆ικαστήριο απεφάνθη σε πολλές αποφάσεις ότι οι εισφορές εξοµοιούµενες προς
φόρους µπορούν να αποτελέσουν κρατικές ενισχύσεις (12). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση στην υπόθεση
C-379/98 [PreussenElektra (13)] δεν εφαρµόζεται στα συγκεκριµένα γεγονότα και καταστάσεις. Σε καµία
περίπτωση οι αδαµαντουργικές επιχειρήσεις δεν λαµβάνουν απευθείας τα επιδόµατα των συνεισφερουσών
επιχειρήσεων. Οι νοµοθετικές διατάξεις δεν καθορίζουν ελάχιστη τιµή για το συγκεκριµένο προϊόν, όπως
στην υπόθεση PreussenElektra. Στην περίπτωση του ταµείου αντιστάθµισης, πρόκειται για «κλασική» εισφορά εξοµοιούµενη προς φόρο, η οποία έχει θεσπιστεί από το νόµο και αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης
µέσω ενός ταµείου που έχει ιδρυθεί από τον ίδιο νόµο, τα δε ποσά εισπράττονται και τα επιδόµατα
καταβάλλονται από το ταµείο που έχει ιδρυθεί µε τον ίδιο νόµο. Το Υπουργείο Εργασίας εγκρίνει το ποσό
των επιδοµάτων αυτών. Ένας κυβερνητικός επίτροπος, που διορίζεται από τον βασιλιά προτάσει του
υπουργού «που είναι αρµόδιος για θέµατα εργασίας», παρίσταται στις συνεδριάσεις των οργάνων ελέγχου
µε συµβουλευτική γνώµη. Ωστόσο, µπορεί να ασκήσει έφεση κατά κάθε απόφασης που κρίνει αντίθετη προς
το νόµο ή το καταστατικό, η δε έφεση αυτή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Η συγκεκριµένη απόφαση καθίσταται οριστική υπό την προϋπόθεση ότι ο υπουργός δεν θα την κηρύξει άκυρη εντός προθεσµίας 20
ολοκλήρων ηµερών. Το σύστηµα διέπεται από το δηµόσιο δίκαιο. Στο ακυρωθέν καθεστώς, ο βασιλιάς ήταν
εκείνος που όριζε όλα τα µέλη του γενικού διαχειριστικού οργάνου και όλα τα µέλη της ειδικής διαχειριστικής επιτροπής, που έπρεπε να βοηθεί το όργανο αυτό. Στο προτεινόµενο καθεστώς, οι βελγικές αρχές
εξήγησαν ότι οι διατάξεις σχετικά µε τη διαχείριση του αντισταθµιστικού ταµείου αποτελούν ακόµα αντικείµενο διαπραγµατεύσεων και διαβουλεύσεων.

Επιλεκτικό πλεονέκτηµα και (ενδεχόµενη) στρέβλωση
(26)

Κάθε ενίσχυση που υπερβαίνει τις 100 000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά τριετία νοθεύει ή απειλεί να
νοθεύσει τον ανταγωνισµό ευνοώντας ορισµένες επιχειρήσεις. Κατά τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, µερική
απαλλαγή από τις κοινωνικές επιβαρύνσεις ενός ειδικού βιοµηχανικού τοµέα αποτελεί ενίσχυση κατά την

(12) Βλέπε, ιδίως, απόφαση της 22ας Μαρτίου 1977 στην υπόθεση C 78/76, Steinike και Weinlig κατά Γερµανίας, Συλλογή
1997, σ. 595. Στα σηµεία 21 και 22 του αιτιολογικού, το ∆ικαστήριο καθορίζει τα ακόλουθα: «Εννοείται ότι η απαγόρευση
του άρθρου 92, παράγραφος 1 περιλαµβάνει το σύνολο των ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη µέλη ή µε κρατικούς πόρους, χωρίς να πρέπει να γίνεται διάκριση αναλόγως του ανηενίσχυση χορηγείται απευθείας από το κράτος ή από
δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς που το κράτος ιδρύει για το σκοπό αυτό ή τους επιφορτίζει µε τη χορήγηση της ενίσχυσης. Ότι για την εφαρµογή του άρθρου 92, πρέπει να λαµβάνονται κυρίως υπόψη οι επιπτώσεις της ενίσχυσης επί των
ωφελούµενων επιχειρήσεων ή παραγωγών και όχι το καθεστώς των οργανισµών που είναι αρµόδιοι για τη διάθεση και τη διαχείριση της ενίσχυσης. Κρατικό µέτρο που ευνοεί ορισµένες επιχειρήσεις ή προϊόντα δεν χάνει το χαρακτήρα του χωρίς
αντάλλαγµα παρεχόµενου πλεονεκτήµατος λόγω του ότι χρηµατοδοτείται πλήρως ή εν µέρει µε εισφορές που επιβάλλει η
δηµόσια αρχή και εισπράττει από οικείες επιχειρήσεις».
(13) Βλέπε υποσηµείωση 9 ανωτέρω.
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έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, εάν το µέτρο αυτό προορίζεται να απαλλάξει εν µέρει
τις επιχειρήσεις αυτές από τις οικονοµικές επιβαρύνσεις τους που προκύπτουν από την κανονική εφαρµογή
του γενικού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, χωρίς η εξαίρεση αυτή να δικαιολογείται από το χαρακτήρα
ή την οικονοµία του εν λόγω συστήµατος (14). Τα αντισταθµιστικά επιδόµατα αποτελούν µια τέτοια
έκπτωση φόρου υπέρ των βελγικών επιχειρήσεων αδαµάντων και όσον αφορά το παλαιό καθεστώς, ιδιαίτερα
υπέρ της Lens Diamond Industries NV. Ούτε οι εργοδότες των αδαµαντουργικών επιχειρήσεων άλλων
κρατών µελών ούτε εκείνοι άλλων βιοµηχανικών κλάδων του Βελγίου δεν µπορούν να επωφεληθούν αντίστοιχης αντιστάθµισης για τις κοινωνικές τους επιβαρύνσεις. Η λογική του βελγικού κοινωνικού συστήµατος υπαγορεύει ότι οι εργοδότες συµβάλλουν κατ' αποκοπή στη χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης
των µισθωτών τους. Το µέτρο δηµιουργεί επιλεκτική εξαίρεση —εκτός του γενικού συστήµατος— για τους
εργοδότες της αδαµαντουργίας και οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισµού υπέρ των εργοδοτών αυτών.
Το επιχείρηµα ότι το ειδικό σύστηµα ενισχύει την αλληλεγγύη στο πλαίσιο της αδαµαντουργίας δεν επηρεάζει το συµπέρασµα αυτό. Το ίδιο το Βέλγιο θεωρεί το καθεστώς ως ειδική αναπροσαρµογή για την αδαµαντουργία και αναφέρεται σε ειδικές συνθήκες για τον τοµέα αυτό που το οδήγησαν να λάβει τα εν λόγω
µέτρα. Τούτο επιβεβαιώνει ότι το µέτρο δεν δικαιολογείται από το χαρακτήρα και την οικονοµία του βελγικού συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων. Στην υπόθεση Maribel α/β το ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι µια
πράξη που ακολουθεί µια πολιτική απασχόλησης µε µέσα που παρουσιάζουν άµεσο πλεονέκτηµα µόνο για
τη συγκυριακή κατάσταση των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων και αφορούν ορισµένους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας, δεν δικαιολογείται από το χαρακτήρα και την οικονοµία του βελγικού συστήµατος
κοινωνικών ασφαλίσεων (15).

(27)

Όσον αφορά την παρατήρηση του Βελγίου σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν άλλα ειδικά συστήµατα κοινωνικών ασφαλίσεων σε ορισµένους τοµείς, ιδίως σε εκείνο των ναυτικών, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στις κοινοτικές κατευθύνσεις περί κρατικών ενισχύσεων για τις θαλάσσιες µεταφορές έχει διευκρινίσει την έννοια
της κρατικής ενίσχυσης σχετικά και, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερα ειδικών χαρακτηριστικών του
τοµέα αυτού, τις συνθήκες υπό τις οποίες οι ενισχύσεις αυτές µπορούν να συµβιβάζονται µε την κοινή
αγορά (16).

(28)

Η κατάργηση του καθεστώτος από το Συµβούλιο Επικρατείας αφαίρεσε από το διαχειριστικό όργανο του
αντισταθµιστικού ταµείου το δικαίωµα να ασκεί διαχείριση. Ο υπουργός εργασίας ανέλαβε την προσωρινή
διαχείριση των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων. Για το σκοπό αυτό διόρισε άτοµα που ελέγχοντο από σώµα
εκκαθαριστών. Με την κατάργηση του συστήµατος εξέλιπε επίσης και η βάση για τις καταβολές στο ταµείο.
Κατά συνέπεια, το ταµείο ενεπλάκη σε ορισµένες δικαστικές διαδικασίες για την ανάκτηση των ανόµως
καταβληθέντων. Το σώµα των εκκαθαριστών έλαβε ωστόσο απόφαση αρχής να µην προβεί στην ανάκτηση
των καταβληθέντων και την επιστροφή των ποσών πριν ληφθεί µια πρώτη απόφαση αρχής σχετικά µε το
θέµα αυτό. Η Επιτροπή κατέληξε ότι η ανάκτηση δεν θα πραγµατοποιηθεί αµέσως και είναι αβέβαιη δεδοµένου ότι εξαρτάται από µεταγενέστερες αποφάσεις. Μέχρι σήµερα, το πλεονέκτηµα εξακολουθεί να ισχύει.
Όσον αφορά το προτεινόµενο καθεστώς, φαίνεται, βάσει των πληροφοριών που παρέσχε το Βέλγιο, ότι θα
δηµιουργήσει ανάλογα πλεονεκτήµατα και κατ' ουσίαν πολύ πιο σηµαντικά λόγω της εφαρµογής του για
απεριόριστο χρονικό διάστηµα.

Επηρεασµός των ενδοκοινοτικών συναλλαγών

(29)

Κατά τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, όταν µια οικονοµική ενίσχυση χορηγείται από το κράτος ενισχύει τη
θέση µιας επιχείρησης σε σχέση µε άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στις διεθνείς συναλλαγές, οι δε επιχειρήσεις αυτές θεωρείται ότι θίγονται από την ενίσχυση (17). Στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα επιδόµατα
ενισχύουν τη θέση των αδαµαντουργικών επιχειρήσεων στην αγορά των κατεργασµένων διαµαντιών. Οι επιχειρήσεις αυτές εξάγουν το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής τους, σηµαντικό τµήµα της οποίας προς
άλλα κράτη µέλη. Όπως ανέφερε το Βέλγιο, υπάρχουν µικρές συγκεντρώσεις της δραστηριότητας αυτής σε
άλλα κράτη µέλη, ιδίως στις Κάτω Χώρες (Άµστερνταµ) και στη Γερµανία (Idar-Oberstein).

(14) Απόφαση της 5ης Οκτωβρίου του 1999, στην υπόθεση C-251/97, Γαλλία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. I-6639,
σηµείο 36 του αιτιολογικού. Το σηµείο αυτό αναφέρεται στην απόφαση της 2ας Ιουλίου 1974, στην υπόθεση 173/73,
Ιταλία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1974, σ. 709, σηµείο 33 του αιτιολογικού και στην απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου
1990 στην υπόθεση C-301/87, Γαλλία κατά Επιτροπής, Συλλογή σ. I-307, σηµείο 41 του αιτιολογικού.
(15) Απόφαση της 17ης Ιουνίου 1999, στην υπόθεση C-75/97, Βέλγιο κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999 σ. I-3671, σηµείο 39
του αιτιολογικού.
(16) Κοινοτικές κατευθύνσεις περί κρατικών ενισχύσεων στις θαλάσσιες µεταφορές (ΕΕ C 205 της 5.7.1997).
17
( ) Αποφάσεις της 17ης Σεπτεµβρίου 1989 στην υπόθεση 730/79, Philip Morris κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, σ. 2671,
σηµείο 11 του αιτιολογικού και απόφαση της 30ής Απριλίου 1998, στην υπόθεση T-214/95, Vlaams Gewest κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. II-717, σηµείο 50 του αιτιολογικού.
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(30)

Η Επιτροπή δεν µπορεί να συµµεριστεί το επιχείρηµα βάσει του οποίου οι αδαµαντουργικές επιχειρήσεις
των Κάτω Χωρών και της Γερµανίας δεν βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε τις βελγικές επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισµός υπάρχει: αναµένεται ότι η τοπική πελατεία (οι τοπικοί κοσµηµατοπώλες, το χονδρικό εµπόριο της
κοσµηµατοποιίας, κ.λπ.) θα κάνει µια ανάλυση της σχέσης ποιότητας/τιµής των «τοπικών» αδαµάντων σε
σχέση µε εκείνους που εξάγει το Βέλγιο. Μπορούµε επίσης να θεωρήσουµε ότι οι τουρίστες κινούν τον
ανταγωνισµό αφού τα αδαµαντουργικά κέντρα είναι γνωστά σε ολόκληρο τον κόσµο. Ορισµένες επιχειρήσεις στο Άµστερνταµ, π.χ., πωλούν σηµαντικό µέρος της παραγωγής τους στους Αµερικανούς οι οποίοι
γνωρίζουν την επιχείρηση. Ο πελάτης έχει ήδη λάβει υπόψη του τον ανταγωνισµό µε την Αµβέρσα όταν
επιλέγει το ταξίδι του.

(31)

Επιπλέον, οι βελγικές αδαµαντουργικές επιχειρήσεις βρίσκονται γενικά στο ίδιο τµήµα της αγοράς µε τους
ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Η Αµβέρσα έχει ήδη απολέσει σηµαντικό µέρος της αγοράς σε σχέση µε τις
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε χώρες µε χαµηλό κόστος εργατικού δυναµικού. Οι βελγικές επιχειρήσεις θα
αναγκάζονται όλο και περισσότερο να ενισχύσουν τη θέση τους στο τµήµα της υψηλής ποιότητας. Είναι
ακριβώς αυτό το τµήµα όπου πολλές ολλανδικές επιχειρήσεις (και ίσως και γερµανικές) ασκούν τη δραστηριότητά τους. Η παρατήρηση του γραφείου οικονοµικών ερευνών στο οποίο ανέθεσε την ανάλυση το
Βέλγιο όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρξει διάκριση µεταξύ των ειδικευµένων βελγικών επιχειρήσεων
σε δραστηριότητες «µεγάλης κλίµακας» και των επιχειρήσεων άλλων κρατών µελών µε δραστηριότητες «µικρότερης κλίµακας» δεν ευσταθεί (18). Πρόκειται για την ίδια αγορά προϊόντος (19).

(32)

Παρότι η πρώτη συνέπεια των επιδοµάτων αυτών είναι η µείωση του κόστους απασχόλησης, δεν µπορεί να
αποκλειστεί το ότι ενισχύουν και τη θέση των δικαιούχων επιχειρήσεων στις αγορές εισαγωγών, ιδίως στην
αγορά ακατέργαστων διαµαντιών. Η επιχείρηση De Beers κατέχει µια ιδιαίτερα ισχυρή θέση. Σε ολόκληρη
την Ευρώπη επιτρέπει µόνο σε σαράντα περίπου «επόπτες» που είναι εγκατεστηµένοι στην Αµβέρσα να
πωλούν ακατέργαστα διαµάντια. Είναι γεγονός ότι τα ακατέργαστα διαµάντια αποτελούν αντικείµενο
πολλών διαδοχικών συναλλαγών πριν από την κατεργασία τους. Οι ίδιες οι βελγικές, ολλανδικές, γερµανικές κ.λπ. επιχειρήσεις συναντώνται στην αγορά αυτή.

(33)

Η Επιτροπή συµµερίζεται τα συµπεράσµατα της έκθεσης του γραφείου ερευνών όπου αναφέρεται (σ. 2) ότι
«τα εµπορικά αριθµητικά στοιχεία θα πρέπει να ερµηνευθούν µε µεγάλη προσοχή και δεν µπορούν να
παράσχουν αποδείξεις αποφασιστικής σηµασίας». Όντως, θα µπορούσαν να τεθούν υπό συζήτηση οι περίοδοι που λήφθηκαν υπόψη, οι προβλεπόµενες προθεσµίες για τη διαπίστωση των αποτελεσµάτων του
µέτρου, καθώς και σειρά άλλων παραγόντων που µπορεί να επηρεάσουν τα παρεχόµενα δεδοµένα. Εξάλλου,
δεν θα πρέπει να µειωθεί η σηµασία της βιοµηχανίας εκτός του Βελγίου και στο εσωτερικό της κοινής
αγοράς. Π.χ., βάσει των πληροφοριών που παρέχει το Βέλγιο, µπορούµε να υπολογίσουµε ότι το ποσοστό
των εργαζοµένων στην αδαµαντουργία στην Κοινότητα και εκτός Βελγίου ανέρχεται περίπου στο 7 έως
10 % του συνόλου (20).

(34)

Εν κατακλείδι, τόσο τα ακυρωθέντα µέτρα όσο και τα προτεινόµενα ενισχύουν την ανταγωνιστική σχέση
των βελγικών αδαµαντουργικών επιχειρήσεων σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους άλλων κρατών µελών.
Όσο το Βέλγιο δεν τηρεί τους όρους του κανονισµού περί ήσσονος σηµασίας, όπως τουλάχιστον συνέβη
µε την επιχείρηση Lens Diamond Industries NV, η Επιτροπή κρίνει ότι τόσο τα ακυρωθέντα µέτρα όσο
και τα προτεινόµενα επηρεάζουν τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών.

(35)

∆εδοµένου ότι όλα τα στοιχεία του ορισµού της ενίσχυσης υπάρχουν, η Επιτροπή κρίνει ότι η ακυρωθείσα
ενίσχυση και το νέο προβλεπόµενο καθεστώς, όσο το Βέλγιο δεν τηρεί τους όρους του κανονισµού περί
ήσσονος σηµασίας, συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1.

(36)

Το Βέλγιο έχει, κατά συνέπεια, παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ
χορηγώντας ενισχύσεις χωρίς προηγούµενη κοινοποίηση και έγκριση.

(18) Επιπλέον, οι περισσότερες βελγικές επιχειρήσεις είναι επίσης πολύ µικρές και υπάρχουν ακόµα «µεσαίες» επιχειρήσεις στο
Άµστερνταµ.
(19) Το Βέλγιο δεν έχει αποδείξει ότι το τµήµα της αδαµαντουργίας για ιατρική χρήση είναι τελείως χωριστό από τα άλλα
τµήµατα του τοµέα αυτού, ούτε έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει καµία βελγική επιχείρηση που να λειτουργεί στο τµήµα αυτό.
Ακόµα και αν όλες αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνταν, τούτο θα αποτελούσε εξαίρεση, ακόµα και στη Γερµανία: η IdarOberstein είναι γνωστή κυρίως για τη βιοµηχανία πολυτίµων λίθων, και όχι για τα χειρουργικά εργαλεία.
(20) Στο αριθµητικό αυτό στοιχείο δεν λαµβάνονται υπόψη οι διαφορές ποσοστού πρόσληψης και το γεγονός ότι ουσιαστικό
τµήµα της κατεργασίας των διαµαντιών πραγµατοποιείται στη µαύρη αγορά.
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Σύγκριση µε το «Künstlersozialversicherung»
(37)

Ο φάκελος της παράβασης που εξέτασε το ∆ικαστήριο στην υπόθεση C-68/99 είναι περιορισµένης σηµασίας όπως επισηµαίνεται στο σηµείο 14 του αιτιολογικού της απόφασης και δεν επηρεάζει την ανάλυση
των συγκεκριµένων µέτρων από µέρους της Επιτροπής όσον αφορά τις διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων.
Εν πάση περιπτώσει, η απουσία µιας τέτοιας ανάλυσης από µέρους της Επιτροπής δεν επηρεάζει την
ανάλυσή της σχετικά µε το αντισταθµιστικό ταµείο.

V.2. Συµβιβάσιµο της ενίσχυσης µε την κοινή αγορά
(38)

Η ενίσχυση που παρέχεται βάσει του παλαιού καθεστώτος και η οποία θα παρέχεται βάσει του προτεινόµενου καθεστώτος µειώνει τις τρέχουσες δαπάνες των δικαιούχων επιχειρήσεων, χωρίς να υπάρχει σχέση µε
επιδοτούµενο κόστος επένδυσης ή µε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή
θεωρεί την ενίσχυση ως ενίσχυση λειτουργίας.

(39)

Η Επιτροπή πρέπει να εξακριβώσει το συµβιβάσιµο της ενίσχυσης µε τη συνθήκη ΕΚ. Εξέτασε, ως εκ τούτου,
κατά πόσον µπορούν να εφαρµοστούν οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφοι 2 και
παράγραφος 3 της συνθήκης. Οι παρεκκλίσεις του άρθρου 87, παράγραφος 2 της συνθήκης δεν µπορούν
να εφαρµοστούν: τα συγκεκριµένα µέτρα α) δεν αποτελούν ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα που χορηγούνται σε µεµονωµένους καταναλωτές· β) δεν προορίζονται για την επανόρθωση ζηµιών που προκαλούνται
από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα και γ) δεν είναι αναγκαίες για την αντιστάθµιση των οικονοµικών
µειονεκτηµάτων από τη διαίρεση της Γερµανίας. Ούτε µπορούν να εφαρµοστούν οι παρεκκλίσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και δ) της συνθήκης, δεδοµένου ότι τα συγκεκριµένα µέτρα δεν αποτελούν ενισχύσεις που έχουν ως στόχο να προωθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη
περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση ούτε ενισχύσεις που προορίζονται για την προώθηση σηµαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος ή για την προώθηση του πολιτισµού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

(40)

Το Βέλγιο δεν έχει εξάλλου προσπαθήσει να δικαιολογήσει την ενίσχυση βάσει µιας των προαναφερθεισών
διατάξεων.

(41)

Το δεύτερο µέρος της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης, που αφορά
τις ενισχύσεις που προορίζονται για την προώθηση της ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών περιοχών, δεν
µπορεί να εφαρµοστεί γιατί η ενίσχυση δεν προορίζεται για αρχικές επενδύσεις ή για τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης σε µια περιοχή όπου οι επιχειρήσεις µπορούν να τύχουν αυτού του είδους ενίσχυσης. Η ενίσχυση δεν χορηγείται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιοχές. Ούτε µπορεί
να εφαρµοστεί το πρώτο τµήµα της παρέκκλισης αυτής που αφορά τις ενισχύσεις που προορίζονται για την
προώθηση της ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Πρώτον, η ενίσχυση δεν προορίζεται
για έρευνα και ανάπτυξη, για οικολογικούς στόχους ή για επενδύσεις που πραγµατοποιούν ΜΜΕ. Κατά
δεύτερο λόγο, η ενίσχυση έχει ως στόχο τη βοήθεια συγκεκριµένου τοµέα για τη διατήρηση της απασχόλησης, αλλά δεν συγκεντρώνονται οι όροι υπό τους οποίους η Επιτροπή µπορεί να θεωρήσει ότι οι ενισχύσεις αυτές συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά. Τόσο στις κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν τις ενισχύσεις στην απασχόληση (21), όσο και στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον έλεγχο των
κρατικών ενισχύσεων και τη µείωση του κόστους εργασίας (22), η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τέτοιους είδους
ενισχύσεις σε έναν ή περισσότερους «ευαίσθητους» τοµείς, που παρουσιάζουν υπερπροσφορά ή βρίσκονται
σε κρίση, δεν µπορούν κανονικά να αξιολογηθούν θετικά από µέρους της Επιτροπής όσον αφορά το συµβιβάσιµό τους µε την κοινή αγορά. Στο σηµείο 23 της τελευταίας αυτής κοινοποίησης επισηµαίνεται ότι
µια µείωση των κοινωνικών επιβαρύνσεων µπορεί να είναι πραγµατικά αποτελεσµατική µόνον εάν αφορά
τους λιγότερο εκτιθέµενους στο διεθνή ανταγωνισµό τοµείς, και ειδικότερα ορισµένες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών. Ο τοµέας της αδαµαντουργίας δεν προστατεύεται από το διεθνή ανταγωνισµό. Το
Βέλγιο ισχυρίζεται ότι τα συγκεκριµένα επιδόµατα θα επανορθώσουν ελαττώµατα της αγοράς που έχουν
σχέση µε τις «εξωτερικότητες» που προκύπτουν από το εµπόριο των διαµαντιών και οφείλονται στο υψηλό
επίπεδο των κοινωνικών επιβαρύνσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θεωρεί τα επιχειρήµατα αυτά επαρκή για να
στηρίξουν το συµβιβάσιµο. Η ύπαρξη τέτοιων ελαττωµάτων, που θα µπορούσε να διαπιστωθεί σε πολλούς
τοµείς, δεν πείθει την Επιτροπή ότι κατά τον καθορισµό των κατευθυντηρίων γραµµών και την κοινοποίηση
σχετικά µε τις ενισχύσεις στην απασχόληση που αναφέρονται στο σηµείο 41, τέτοια µέτρα θα µπορούσαν
να θεωρηθούν συµβιβάσιµα µε την κοινή αγορά, δεδοµένου ότι προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό.

(21) ΕΕ C 334 της 12.12.1995, σ. 4. Η παράταση της περιόδου ισχύος δηµοσιεύθηκε στην ΕΕ C 371 της 23.12.2000, σ. 12.
(22) ΕΕ C 1 της 3.1.1997, σ. 10.
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(42)

∆εδοµένου ότι καµία από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 87 δεν µπορεί να εφαρµοστεί,
τόσο τα ακυρωθέντα µέτρα όσο και τα προτεινόµενα, όσο το Βέλγιο δεν τηρεί τους όρους του κανονισµού
περί ήσσονος σηµασίας, δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά.

(43)

Η ανάκτηση της µη συµβιβάσιµης και παράνοµης ενίσχυσης αποτελεί υποχρέωση που επιβάλλεται στην
Επιτροπή από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, σχετικά µε
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (23). Το µέτρο αυτό είναι αναγκαίο για να
αποκατασταθεί η προηγούµενη κατάσταση και να καταργηθούν τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα των οποίων
έχει τύχει η δικαιούχος της παράνοµης ενίσχυσης επιχείρηση από την ηµεροµηνία καταβολής της ενίσχυσης
αυτής. Η επιστροφή της εν λόγω ενίσχυσης πρέπει να πραγµατοποιηθεί το συντοµότερο δυνατό και
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει η βελγική εθνική νοµοθεσία, εφόσον προβλέπει την άµεση και
αποτελεσµατική εκτέλεση. Η προς ανάκτηση ενίσχυση περιλαµβάνει τους τόκους που υπολογίζονται από
την ηµεροµηνία κατά την οποία η ενίσχυση καταβλήθηκε στον δικαιούχο µέχρι την ηµεροµηνία της
ανάκτησής της. Οι τόκοι υπολογίζονται βάσει του εµπορικού επιτοκίου που εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του ισοδύναµου επιδότησης των ενισχύσεων περιφερειακού σκοπού.
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(44)

Τα επιδόµατα στις βελγικές αδαµαντουργικές επιχειρήσεις, που χορηγούνται από το εσωτερικό του αδαµαντουργικού τοµέα αντισταθµιστικό ταµείο το οποίο είχε θεσπιστεί µε το ακυρωθέν καθεστώς, και ιδίως η
ενίσχυση υπέρ της Lens Diamond Industries NV, και τα επιδόµατα που χορηγούνται από το εσωτερικό
του αδαµαντουργικού τοµέα αντισταθµιστικό ταµείο όπως προβλέπει το Βέλγιο, αποτελούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ όσο το Βέλγιο δεν τηρεί τους
όρους του κανονισµού περί ήσσονος σηµασίας.

(45)

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το Βέλγιο εφήρµοσε παράνοµα τα µέτρα ενίσχυσης του 1999 κατά παράβαση
του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης. Το γεγονός ότι το µέτρο ακυρώθηκε από το Συµβούλιο Επικρατείας δεν επηρεάζει το παρόν συµπέρασµα.

(46)

Τα επιδόµατα στις αδαµαντουργικές επιχειρήσεις που χορηγούνται τόσο βάσει του ακυρωθέντος όσο και
του προτεινόµενου µέτρου, όσο το Βέλγιο δεν τηρεί τους όρους του κανονισµού περί ήσσονος σηµασίας,
πρέπει να θεωρηθούν ως ενισχύσεις λειτουργίας. ∆εδοµένου ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί καµία παρέκκλιση από τις προβλεπόµενες από το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και παράγραφος 3 της συνθήκης, οι ενισχύσεις είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά.

(47)

Οι παράνοµες ενισχύσεις πρέπει να επιστραφούν από µέρους των δικαιούχων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η κρατική ενίσχυση που παρέσχε το Βέλγιο στις αδαµαντουργικές επιχειρήσεις, όσο δεν τηρούνται οι όροι του
κανονισµού της Επιτροπής περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας και η ενίσχυση που προτίθεται να χορηγήσει το
Βέλγιο στις αδαµαντουργικές επιχειρήσεις, δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά.
Άρθρο 2
Το Βέλγιο λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την επιστροφή από µέρους των δικαιούχων, της ενίσχυσης που
αναφέρεται στο άρθρο 1 και η οποία τους έχει καταβληθεί παράνοµα.
Η ανάκτηση πρέπει να πραγµατοποιηθεί το συντοµότερο δυνατό σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει το
εθνικό δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές επιτρέπουν την άµεση και αποτελεσµατική εκτέλεση της παρούσας
απόφασης. Η προς ανάκτηση ενισχύσεις περιλαµβάνουν τους τόκους από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι ενισχύσεις αυτές καταβλήθηκαν στους δικαιούχους µέχρι την ηµεροµηνία ανάκτησής τους. Οι τόκοι υπολογίζονται
βάσει του επιτοκίου αναφοράς που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του ισοδύναµου επιδότησης για τις ενισχύσεις περιφερειακού σκοπού.
Άρθρο 3
Το Βέλγιο ενηµερώνει την Επιτροπή, εντός προθεσµίας δύο µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, για τα µέτρα που έχει λάβει προς συµµόρφωση προς την απόφαση αυτή.
(23) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου.
Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2002.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής

