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EL

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης ∆εκεµβρίου 2002
για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 83,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εγκαθίδρυση καθεστώτος ικανού να αποτρέπει τη νόθευση του ανταγωνισµού στην κοινή αγορά προϋποθέτει τη µεθόδευση της αποτελεσµατικής και οµοιόµορφης εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της
συνθήκης στην Κοινότητα. Ο κανονισµός αριθ. 17 του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1962, πρώτος
κανονισµός εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης (*) (4), επέτρεψε την ανάπτυξη κοινοτικής
πολιτικής στον τοµέα του ανταγωνισµού, η οποία µε τη σειρά της συνέβαλε στη διάδοση κλίµατος ανταγωνισµού στην Κοινότητα. Πάντως, σήµερα είναι σκόπιµη η αντικατάσταση του εν λόγω κανονισµού µε βάση
την κτηθείσα πείρα, ούτως ώστε να προβλεφθούν ρυθµίσεις οι οποίες να είναι προσαρµοσµένες στις
προκλήσεις της ενοποιηµένης πλέον αγοράς και της µελλοντικής διεύρυνσης της Κοινότητας.

(2)

Ενδείκνυται, ειδικότερα, να επανεξετασθεί ο τρόπος εφαρµογής της διάταξης που εισάγει εξαιρέσεις στην
απαγόρευση των συµφωνιών που περιστέλλουν τον ανταγωνισµό, η οποία περιλαµβάνεται στο άρθρο 81
παράγραφος 3 της συνθήκης. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιµο, βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης, να λαµβάνονται υπόψη, αφενός, η ανάγκη διασφάλισης αποτελεσµατικής εποπτείας
και, αφετέρου, η ανάγκη απλούστευσης της διοικητικής διαδικασίας στο µέτρο του δυνατού.

(3)

Το συγκεντρωτικό καθεστώς που θεσπίσθηκε µε τον κανονισµό αριθ. 17 δεν είναι πλέον ικανό να διασφαλίζει την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ των δύο αυτών στόχων. Αφενός, αποτελεί τροχοπέδη για την εφαρµογή
των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού από τα δικαστήρια και τις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών,
ενώ το σύστηµα κοινοποιήσεων που περιλαµβάνει εµποδίζει την Επιτροπή να επικεντρώσει το έργο της στην
καταστολή των πλέον σοβαρών παραβάσεων. Αφετέρου, συνεπάγεται σηµαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

(4)

Κατά συνέπεια, το καθεστώς αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σύστηµα εξαιρέσεων άµεσης εφαρµογής βάσει του οποίου οι αρχές ανταγωνισµού και τα δικαστήρια των κρατών µελών θα είναι αρµόδια να
εφαρµόζουν όχι µόνο το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης και το άρθρο 82 της συνθήκης, που είναι
άµεσα εφαρµοστέα σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά και το
άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης.

ΕΕ C 365 Ε της 19.12.2000, σ. 284.
ΕΕ C 72 Ε της 21.3.2002, σ. 305.
ΕΕ C 155 της 29.5.2001, σ. 73.
Ο τίτλος του κανονισµού αριθ. 17 προσαρµόστηκε προκειµένου να ληφθεί υπόψη η νέα αρίθµηση των άρθρων της συνθήκης
ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του Άµστερνταµ· η αρχική παραποµπή ήταν στα άρθρα 85 και 86 της
συνθήκης.
(4) ΕΕ 13 της 21.2.1962, σ. 204/62· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1216/1999
(ΕΕ L 148 της 15.6.1999, σ. 5).
(1)
(2)
(3)
(*)

L 1/1

L 1/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(5)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική επιβολή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού και ταυτόχρονα ο
σεβασµός θεµελιωδών δικαιωµάτων υπεράσπισης, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να ρυθµίζει το βάρος της
απόδειξης αναφορικά µε τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης. Θα πρέπει να είναι η πλευρά ή η αρχή που
προβάλλει τον ισχυρισµό παράβασης του άρθρου 81 παράγραφος 1 και του άρθρου 82 της συνθήκης
που οφείλει να αποδεικνύει την ύπαρξη παράβασης, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα νοµικά πρότυπα απόδειξης. Θα πρέπει να είναι η επιχείρηση ή η ένωση επιχειρήσεων που επικαλείται το ευεργέτηµα της υπεράσπισης, έναντι της διαπίστωσης µιας παράβασης, η οποία οφείλει να αποδεικνύει, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα νοµικά πρότυπα απόδειξης, ότι πληρούνται οι όροι για την εφαρµογή αυτής της υπεράσπισης. Ο
παρών κανονισµός δεν θίγει ούτε τους εθνικούς κανόνες περί των απαιτούµενων αποδεικτικών προτύπων
ούτε την υποχρέωση των αρχών ανταγωνισµού και των δικαστηρίων των κρατών µελών να εξακριβώνουν τα
κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά µιας υπόθεσης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω κανόνες και υποχρεώσεις
συνάδουν προς τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.

(6)

Για να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού, είναι σκόπιµο
όπως οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού αποκτήσουν πιο στενή σχέση µε την εφαρµογή της. Προς τούτο, οι
εν λόγω αρχές θα πρέπει να έχουν την εξουσία να εφαρµόζουν την κοινοτική νοµοθεσία.

(7)

Τα εθνικά δικαστήρια επιτελούν καίρια λειτουργία στο πλαίσιο της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας
ανταγωνισµού. Προασπίζουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο, εκδικάζοντας τις
νοµικές διαφορές που ανακύπτουν µεταξύ ιδιωτών, π.χ. επιδικάζοντας αποζηµίωση υπέρ εκείνων που έχουν
θιγεί από παραβάσεις. Υπό την έννοια αυτή, ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων συµπληρώνει το ρόλο των
αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών. Εποµένως, θα πρέπει να τους παρασχεθεί η εξουσία να εφαρµόζουν πλήρως τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης.

(8)

Για να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού και η ορθή λειτουργία των µηχανισµών συνεργασίας που περιλαµβάνει ο παρών κανονισµός, είναι απαραίτητο να υποχρεωθούν οι αρχές ανταγωνισµού και τα δικαστήρια των κρατών µελών, οσάκις εφαρµόζουν την εθνική
νοµοθεσία ανταγωνισµού σε συµφωνίες και πρακτικές που ενδέχεται να επηρεάζουν τις συναλλαγές µεταξύ
κρατών µελών, να εφαρµόζουν επίσης και τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης. Για να δηµιουργηθεί εντός
της εσωτερικής αγοράς ένα ενιαίο πλαίσιο χειρισµών προκειµένου για συµφωνίες, αποφάσεις οµίλων επιχειρήσεων και εναρµονισµένες πρακτικές, είναι επίσης ανάγκη να προσδιορισθεί, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 83 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της συνθήκης, η σχέση µεταξύ εθνικών διατάξεων και κοινοτικής
νοµοθεσίας ανταγωνισµού. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι η εφαρµογή των
εθνικών διατάξεων ανταγωνισµού σε συµφωνίες, αποφάσεις ή εναρµονισµένες πρακτικές κατά την έννοια
του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε απαγόρευση αυτού του είδους
συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών, όταν αυτές δεν απαγορεύονται και από την κοινοτική νοµοθεσία. Οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές αποτελούν αυτόνοµες έννοιες της
κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού που καλύπτουν το συντονισµό της συµπεριφοράς των επιχειρήσεων
στην αγορά σύµφωνα µε την ερµηνεία των κοινοτικών δικαστηρίων. Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να
εµποδίζει τα κράτη µέλη να θεσπίζουν και να εφαρµόζουν στο έδαφός τους αυστηρότερες εθνικές διατάξεις
για τον ανταγωνισµό οι οποίες να απαγορεύουν ή να επιβάλλουν κυρώσεις στην τυχόν µονοµερή συµπεριφορά στην οποία επιδίδονται οι επιχειρήσεις. Αυτές οι αυστηρότερες εθνικές διατάξεις είναι δυνατό να
περιλαµβάνουν διατάξεις που απαγορεύουν ή επιβάλλουν κυρώσεις για καταχρηστική συµπεριφορά έναντι
οικονοµικώς εξαρτηµένων επιχειρήσεων. Πέραν αυτού, ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε εθνικές
διατάξεις που επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα, εκτός εάν οι κυρώσεις αυτές συνιστούν
το µέσον δια του οποίου επιβάλλονται οι κανόνες ανταγωνισµού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις.

(9)

Τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης επιδιώκουν την προστασία του ανταγωνισµού στην αγορά. Ο παρών
κανονισµός, ο οποίος εκδίδεται για την εφαρµογή αυτών των διατάξεων της συνθήκης, δεν εµποδίζει τα
κράτη µέλη από του να εφαρµόζουν στο έδαφός τους εθνική νοµοθεσία η οποία προστατεύει άλλα νόµιµα
συµφέροντα, υπό τον όρον ότι η νοµοθεσία αυτή συµβαδίζει µε τις γενικές αρχές και τις λοιπές διατάξεις
της κοινοτικής νοµοθεσίας. Εφόσον η συγκεκριµένη εθνική νοµοθεσία επιδιώκει κατά κύριο λόγο στόχο
άλλον από την προστασία του ανταγωνισµού στην αγορά, οι αρχές του ανταγωνισµού και τα δικαστήρια
των κρατών µελών δύνανται να εφαρµόζουν την εν λόγω νοµοθεσία στο έδαφός τους. Ως εκ τούτου, τα
κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα, δυνάµει του παρόντος κανονισµού, να εφαρµόζουν στο έδαφός τους εθνική
νοµοθεσία που απαγορεύει ή επιβάλλει κυρώσεις στην άσκηση αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, είτε αυτές
είναι µονοµερείς είτε συµβατικές. Η νοµοθεσία αυτή επιδιώκει συγκεκριµένο στόχο, ανεξαρτήτως των πραγµατικών ή των υποτιθεµένων συνεπειών των πράξεων αυτών επί του ανταγωνισµού στην αγορά. Αυτό συµβαίνει ιδίως µε τη νοµοθεσία που απαγορεύει στις επιχειρήσεις να επιβάλλουν, να αποσπούν ή να επιχειρούν να αποσπάσουν από τους εµπορικούς τους εταίρους αδικαιολόγητους, δυσανάλογους ή µη ανταποδοτικούς όρους και προϋποθέσεις.

4.1.2003

4.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(10)

Ορισµένοι κανονισµοί, όπως οι κανονισµοί 19/65/ΕΟΚ (1), (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 (2), (ΕΟΚ) αριθ. 3976/
87 (3), (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91 (4) ή (ΕΟΚ) αριθ. 479/92 (5), παρέχουν την εξουσία στην Επιτροπή να εφαρµόζει το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης µέσω κανονισµών σχετικά µε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων και εναρµονισµένων πρακτικών. Στους τοµείς που διέπονται από
τους εν λόγω κανονισµούς, η Επιτροπή έχει εκδώσει και έχει το δικαίωµα να συνεχίσει να εκδίδει κανονισµούς απαλλαγής κατά κατηγορία µε τους οποίους κηρύσσει το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης
ανεφάρµοστο σε συγκεκριµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών. Όµως,
όταν οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές στις οποίες εφαρµόζονται αυτοί οι Κανονισµοί
έχουν αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης, η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών θα πρέπει να έχουν την εξουσία να ανακαλούν σε συγκεκριµένες περιπτώσεις το ευεργέτηµα του κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία.

(11)

Για να µπορεί να µεριµνά για την εφαρµογή των διατάξεων της συνθήκης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να απευθύνει αποφάσεις στις επιχειρήσεις και τις ενώσεις επιχειρήσεων προκειµένου αυτές να
θέσουν τέρµα στις παραβάσεις των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης. Εφόσον υπάρχει έννοµο συµφέρον, η
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να µπορεί να εκδίδει αποφάσεις µε τις οποίες να διαπιστώνεται η διάπραξη
παράβασης σε περιπτώσεις που η παράβαση έχει σταµατήσει, ακόµη και αν δεν επιβάλλεται πρόστιµο. Ο
παρών κανονισµός θα πρέπει επίσης να προβλέπει ρητώς την εξουσία έκδοσης διατακτικών αποφάσεων για
τη λήψη προσωρινών µέτρων, την οποία η Επιτροπή διαθέτει σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου.

(12)

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει ρητώς την εξουσία της Επιτροπής να επιβάλλει οποιοδήποτε
µέτρο, είτε συµπεριφοράς είτε διαρθρωτικού χαρακτήρα, το οποίο απαιτείται προκειµένου να παύσει η
παράβαση, λαµβανοµένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας. Μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα θα
πρέπει να επιβάλλονται µόνον εφόσον δεν υφίσταται εξίσου αποτελεσµατικό µέτρο συµπεριφοράς ή στην
περίπτωση που το εξίσου αποτελεσµατικό µέτρο συµπεριφοράς θα ήταν επαχθέστερο για την αφορώµενη
επιχείρηση από το µέτρο διαρθρωτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι διαρθρωτικές µεταβολές µιας επιχείρησης σε σχέση µε την κατάστασή της πριν από την παράβαση θα θεωρούνται ανάλογες µόνον εφόσον
υφίσταται σηµαντικός κίνδυνος διαρκούς ή κατ' εξακολούθηση παράβασης που απορρέει από την ίδια τη
διάρθρωση της επιχείρησης.

(13)

Όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας που µπορεί να οδηγήσει στην επιβολή απαγόρευσης, συµφωνίας ή πρακτικής, επιχειρήσεις προτείνουν στην Επιτροπή να αναλάβουν δεσµεύσεις ικανές να παραµερίσουν τις
αντιρρήσεις της, η Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να καθιστά τις δεσµεύσεις αυτές υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις, εκδίδοντας σχετική απόφαση. Οι αποφάσεις δέσµευσης θα πρέπει να διαπιστώνουν ότι δεν
συντρέχουν πλέον λόγοι δράσης από µέρους της Επιτροπής, δίχως να συνάγουν ότι υπήρχε ή ότι εξακολουθεί να υπάρχει παράβαση. Οι αποφάσεις δέσµευσης δεν θίγουν την αρµοδιότητα των αρχών ανταγωνισµού και των δικαστηρίων των κρατών µελών να προβαίνουν στη σχετική διαπίστωση και να αποφασίζουν
ως προς την υπόθεση. Σε περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή σκοπεύει να επιβάλει πρόστιµο, δεν ενδείκνυνται αποφάσεις δέσµευσης.

(1) Κανονισµός αριθ. 19/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Μαρτίου 1965, περί εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 3 της
συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών (οι τίτλοι των κανονισµών προσαρµόστηκαν προκειµένου
να ληφθεί υπόψη η νέα αρίθµηση των άρθρων της συνθήκης ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του Άµστερνταµ· η
αρχική παραποµπή ήταν στο άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης) (ΕΕ 36 της 6.3.1965, σ. 533)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1215/1999 (ΕΕ L 148 της 15.6.1999, σ. 1).
2
( ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1971, περί εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών (οι τίτλοι των κανονισµών προσαρµόστηκαν προκειµένου να ληφθεί υπόψη η νέα αρίθµηση των άρθρων της συνθήκης ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 12 της
συνθήκης του Άµστερνταµ· η αρχική παραποµπή ήταν στο άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης) (ΕΕ L 285 της
29.12.1971, σ. 46)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1995.
(3) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1987, για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των αεροπορικών
µεταφορών (οι τίτλοι των κανονισµών προσαρµόστηκαν προκειµένου να ληφθεί υπόψη η νέα αρίθµηση των άρθρων της
συνθήκης ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του Άµστερνταµ· η αρχική παραποµπή ήταν στο άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης) (ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 9)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης του 1994.
(4) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91 του Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 1991, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81
παράγραφος 3, της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα
των ασφαλίσεων (οι τίτλοι των κανονισµών προσαρµόστηκαν προκειµένου να ληφθεί υπόψη η νέα αρίθµηση των άρθρων της
συνθήκης ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του Άµστερνταµ· η αρχική παραποµπή ήταν στο άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης) (ΕΕ L 143 της 7.6.1991, σ. 1).
5
( ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 479/92 του Συµβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81
παράγραφος 3 της συνθήκης επί ορισµένων κατηγοριών συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών µεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραµµών (consortia) (οι τίτλοι των κανονισµών προσαρµόστηκαν προκειµένου να ληφθεί υπόψη η
νέα αρίθµηση των άρθρων της συνθήκης ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του Άµστερνταµ· η αρχική παραποµπή
ήταν στο άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης) (ΕΕ L 55 της 29.2.1992, σ. 3)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί επίσης να είναι σκόπιµη, για λόγους προστασίας του κοινοτικού δηµόσιου συµφέροντος, η έκδοση από την Επιτροπή απόφασης αναγνωριστικού χαρακτήρα µε την οποία να διαπιστώνεται ότι δεν είναι εφαρµοστέα η απαγόρευση που προβλέπει το άρθρο 81 ή το άρθρο 82 της
συνθήκης, προκειµένου να επιτυγχάνεται η αποσαφήνιση της νοµοθεσίας και να διασφαλίζεται η συνεπής
εφαρµογή της στην Κοινότητα, ιδίως όσον αφορά νέους τύπους συµφωνιών ή πρακτικών που δεν ρυθµίζονται από την υφισταµένη νοµολογία και διοικητική πρακτική.

(15)

Η Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών θα πρέπει να αποτελούν από κοινού ένα δίκτυο
δηµόσιων αρχών που θα συνεργάζονται στενά µε σκοπό την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας του
ανταγωνισµού. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να συγκροτηθούν κατάλληλοι µηχανισµοί ενηµέρωσης
και διαβουλεύσεων. Οι περαιτέρω λεπτοµέρειες για τη συνεργασία εντός του δικτύου καθορίζονται και αναθεωρούνται από την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη.

(16)

Παρά τις ενδεχόµενες αντίθετες εθνικές διατάξεις, θα πρέπει να επιτρέπεται µεταξύ των µελών του δικτύου
η ανταλλαγή πληροφοριών, ακόµη και εµπιστευτικού χαρακτήρα, καθώς και η χρησιµοποίηση τέτοιων
πληροφοριών ως αποδεικτικών στοιχείων. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιούνται για την
εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης, καθώς και για την παράλληλη εφαρµογή των εθνικών
διατάξεων για τον ανταγωνισµό, υπό τον όρο ότι η εφαρµογή των εθνικών διατάξεων αφορά την ίδια περίπτωση και δεν οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσµα. Οσάκις οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες χρησιµοποιούνται από την παραλήπτρια αρχή για επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις, δεν θα πρέπει να υπάρχει
άλλος περιορισµός στη χρησιµοποίηση των πληροφοριών πλην της υποχρέωσης να χρησιµοποιηθούν για
το σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν, δεδοµένου ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις είναι
του αυτού τύπου σε όλα τα συστήµατα. Τα δικαιώµατα υπεράσπισης των οποίων απολαύουν οι επιχειρήσεις στα διάφορα συστήµατα µπορούν να θεωρηθούν επαρκώς ισοδύναµα. Τα φυσικά, ωστόσο, πρόσωπα
µπορούν να υπόκεινται σε διαφόρου τύπου κυρώσεις ανάλογα µε τα διάφορα συστήµατα. Όταν συµβαίνει
αυτό, πρέπει απαραιτήτως να λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι πληροφορίες να µπορούν να χρησιµοποιηθούν
µόνον εφ' όσον έχουν συλλεγεί µε τρόπο που τηρεί το ίδιο επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων υπεράσπισης των φυσικών προσώπων όπως ορίζουν οι εθνικοί κανόνες της παραλήπτριας αρχής.

(17)

Τόσο για να διασφαλισθεί η συνεπής εφαρµογή της νοµοθεσίας ανταγωνισµού όσο και για να επιτευχθεί η
κατά το δυνατόν καλύτερη διαχείριση του δικτύου, επιβάλλεται να διατηρηθεί σε ισχύ ο κανόνας σύµφωνα
µε τον οποίον οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών παύουν αυτοδικαίως να είναι αρµόδιες αφ' ης
στιγµής η Επιτροπή κινήσει η ίδια διαδικασία για συγκεκριµένη υπόθεση. Όταν αρχή ανταγωνισµού
κράτους µέλους έχει επιληφθεί ήδη µιας υποθέσεως και η Επιτροπή σκοπεύει να κινήσει διαδικασία, θα
πρέπει να προσπαθεί να προβεί στην ενέργεια αυτή το συντοµότερο δυνατόν. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται µε την επιληφθείσα εθνική αρχή.

(18)

Για να διασφαλισθεί η µε τον καλύτερο τρόπο κατανοµή των υποθέσεων µεταξύ των µελών του δικτύου,
ενδείκνυται να θεσπισθεί διάταξη γενικού χαρακτήρα βάσει της οποίας µια αρχή ανταγωνισµού θα µπορεί
να αναστέλλει ή να περατώνει την εξέταση δεδοµένης υπόθεσης µε βάση το σκεπτικό ότι η ίδια υπόθεση
εξετάζεται ή έχει εξετασθεί από κάποια άλλη αρχή. Ο στόχος είναι κάθε υπόθεση να εξετάζεται µόνον από
µία αρχή. Η διάταξη αυτή δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα της Επιτροπής, η οποία έχει γίνει δεκτή
από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, να απορρίπτει µία καταγγελία λόγω έλλειψης κοινοτικού συµφέροντος
ακόµη και αν καµία άλλη αρχή ανταγωνισµού δεν έχει καταστήσει γνωστή την πρόθεσή της να επιληφθεί
της υποθέσεως.

(19)

Η λειτουργία της συµβουλευτικής επιτροπής συµπράξεων και δεσποζουσών θέσεων, η οποία συνεστήθη
δυνάµει του κανονισµού αριθ. 17, έχει αποδειχθεί λίαν ικανοποιητική. Η εν λόγω επιτροπή θα µπορούσε
να ενσωµατωθεί καλά στο νέο σύστηµα αποκεντρωµένης εφαρµογής. Εποµένως, ενδείκνυται να ληφθούν ως
βάση οι διατάξεις του κανονισµού αριθ. 17, µε ταυτόχρονη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των σχετικών εργασιών. Για το σκοπό αυτό, θα ήταν χρήσιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης γνωµών µε
έγγραφη διαδικασία. Εξάλλου, η συµβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να χρησιµεύει ως πλαίσιο
για τη συζήτηση υποθέσεων που εξετάζονται από τις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών, συντελώντας
µε τον τρόπο αυτό στη διατήρηση της συνεπούς εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού.

(20)

Η συµβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να συγκροτείται από εκπροσώπους των αρχών ανταγωνισµού των
κρατών µελών. Για τις συνεδριάσεις στις οποίες συζητούνται θέµατα γενικού χαρακτήρα, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να δικαιούνται να ορίσουν έναν πρόσθετο εκπρόσωπο. Αυτό δεν θίγει τη δυνατότητα των µελών της
συµβουλευτικής επιτροπής να επικουρούνται από άλλους εµπειρογνώµονες των κρατών µελών.
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(21)

Η συνεπής εφαρµογή της νοµοθεσίας του ανταγωνισµού προϋποθέτει επίσης τη συγκρότηση µηχανισµών
για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών και της Επιτροπής. Αυτό ισχύει για όλα τα
δικαστήρια των κρατών µελών που εφαρµόζουν τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης, ανεξάρτητα από το εάν
τα εφαρµόζουν σε δίκες µεταξύ ιδιωτών ή ενεργώντας ως δηµόσιες αρχές επιβολής του νόµου ή ως δευτεροβάθµια όργανα. Ειδικότερα, τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να µπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή
και να της ζητούν πληροφορίες ή τη γνώµη της σχετικά µε την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού. Εξάλλου, θα πρέπει να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή και στις αρχές ανταγωνισµού των κρατών
µελών η εξουσία να διατυπώνουν παρατηρήσεις, γραπτές ή προφορικές, ενώπιον των δικαστηρίων οσάκις
εφαρµόζονται τα άρθρα 81 ή 82 της συνθήκης. Οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται εντός
των πλαισίων των εθνικών δικονοµικών κανόνων και πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη
διασφάλιση των δικαιωµάτων των µερών. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να κατοχυρωθεί η δυνατότητα της
Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών να ενηµερώνονται επαρκώς για τις διαδικασίες
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

(22)

Στο πλαίσιο ενός συστήµατος παράλληλων αρµοδιοτήτων και προκειµένου να διασφαλισθεί η τήρηση των
αρχών της ασφάλειας δικαίου και της οµοιόµορφης εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού,
πρέπει να αποφεύγεται η έκδοση αντικρουόµενων αποφάσεων. Επιβάλλεται συνεπώς να αποσαφηνισθούν,
σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, τα αποτελέσµατα των αποφάσεων της Επιτροπής και των διαδικασιών στα δικαστήρια και τις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών. Οι αποφάσεις δέσµευσης που
λαµβάνονται από την Επιτροπή δεν θίγουν τις εξουσίες των δικαστηρίων και των αρχών ανταγωνισµού των
κρατών µελών να εφαρµόζουν τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης.

(23)

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει σε ολόκληρη την Κοινότητα την εξουσία να απαιτεί τις πληροφορίες που
είναι αναγκαίες για τον εντοπισµό συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών που απαγορεύονται βάσει του άρθρου 81 της συνθήκης, καθώς και περιπτώσεων καταχρηστικής εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, η οποία απαγορεύεται βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης. Οι επιχειρήσεις, όταν συµµορφώνονται µε απόφαση της Επιτροπής, δεν µπορούν να υποχρεωθούν να οµολογήσουν ότι διέπραξαν παράβαση, αλλά υποχρεούνται εν πάση περιπτώσει να απαντήσουν στις περί των γεγονότων ερωτήσεις και να
παράσχουν έγγραφα, ακόµη και αν οι πληροφορίες αυτές µπορεί να χρησιµοποιηθούν εναντίον τους ή
εναντίον άλλων επιχειρήσεων για τη θεµελίωση ύπαρξης παράβασης.

(24)

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει επίσης την εξουσία να προβαίνει σε κάθε αναγκαίο έλεγχο προς εξακρίβωση
συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών που απαγορεύονται βάσει του άρθρου 81 της
συνθήκης, καθώς και περιπτώσεων καταχρηστικής εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, η οποία απαγορεύεται βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης. Οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά µε την Επιτροπή για την άσκηση των εξουσιών αυτών.

(25)

Ο εντοπισµός των παραβάσεων της νοµοθεσίας του ανταγωνισµού γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος. Για το
λόγο αυτό είναι απαραίτητο, για την αποτελεσµατική προστασία του ανταγωνισµού, να συµπληρωθούν οι
ερευνητικές εξουσίες της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα πρέπει, ιδίως, να µπορεί να καλεί σε συνέντευξη
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενδεχοµένως διαθέτει χρήσιµες πληροφορίες και να καταγράφει τις
δηλώσεις του. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι εντεταλµένοι από την Επιτροπή υπάλληλοι θα
πρέπει να έχουν την εξουσία να θέτουν σφραγίδες κατά τη χρονική περίοδο που απαιτείται για τον έλεγχο.
Οι σφραγίδες δεν θα πρέπει κανονικά να παραµένουν για περισσότερες από 72 ώρες. Οι εντεταλµένοι από
την Επιτροπή υπάλληλοι θα πρέπει επίσης να έχουν την εξουσία να ζητούν οποιαδήποτε πληροφορία σε
σχέση µε το αντικείµενο και µε το σκοπό του ελέγχου.

(26)

Eξάλλου, η µέχρι σήµερα κτηθείσα πείρα έχει καταδείξει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα επαγγελµατικά
έγγραφα φυλάσσονται συχνά στην κατοικία των ιθυνόντων και των στελεχών της εκάστοτε επιχείρησης. Για
λόγους διασφάλισης της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων, οι υπάλληλοι της Επιτροπής και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα από αυτήν θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να εισέρχονται σε όλους τους
χώρους στους οποίους ενδεχοµένως φυλάσσονται επαγγελµατικά έγγραφα, περιλαµβανοµένων των ιδιωτικών κατοικιών. Ωστόσο, η άσκηση της εξουσίας αυτής θα πρέπει να γίνεται ύστερα από άδεια δικαστικής
αρχής.

(27)

Με την επιφύλαξη της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, θεωρείται χρήσιµο να καθοριστούν τα όρια του ελέγχου που µπορεί να ασκεί η εθνική δικαστική αρχή όταν παρέχει άδεια, όπως προβλέπεται από το εθνικό
δίκαιο και ως προληπτικό µέτρο, συνδροµής από τις αρχές επιβολής του νόµου προς αντιµετώπιση ενδεχόµενης άρνησης εκ µέρους µιας επιχείρησης ή για την εκτέλεση της απόφασης διενέργειας ελέγχων σε µη
επιχειρηµατικούς χώρους. Από τη νοµολογία απορρέει ότι η εθνική δικαστική αρχή µπορεί ιδίως να ζητήσει
από την Επιτροπή όποιες περαιτέρω πληροφορίες χρειάζεται για την διενέργεια του ελέγχου, ελλείψει των
οποίων µπορεί να αρνηθεί την παροχή άδειας. Η νοµολογία επιβεβαιώνει επίσης την αρµοδιότητα των
εθνικών δικαστηρίων να ελέγχουν την εφαρµογή των εθνικών κανόνων που διέπουν την επιβολή µέτρων
καταναγκασµού.
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(28)

Για να επιτευχθεί η δυνατότητα των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης, ενδείκνυται να τους παραχωρηθεί η δυνατότητα αµοιβαίας συνδροµής µε τη µορφή ελέγχων και άλλων µέτρων διαπίστωσης πραγµατικών περιστατικών.

(29)

Η τήρηση των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που οι επιχειρήσεις
και οι ενώσεις επιχειρήσεων υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να µπορούν να εξασφαλίζονται µε την επιβολή προστίµων και χρηµατικών ποινών. Για το σκοπό αυτό είναι σκόπιµο να προβλεφθούν πρόστιµα κατάλληλου ύψους και για τις παραβάσεις των δικονοµικών κανόνων.

(30)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική είσπραξη των προστίµων που επιβάλλονται στις ενώσεις
επιχειρήσεων για παραβάσεις που έχουν διαπράξει, είναι ανάγκη να καθορισθούν οι όροι υπό τους οποίους
η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει την πληρωµή του προστίµου από τα µέλη της ένωσης όταν η ένωση δεν είναι
αξιόχρεη. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της το σχετικό µέγεθος των επιχειρήσεων που ανήκουν στην ένωση και ιδίως την κατάσταση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η πληρωµή
του προστίµου από ένα ή περισσότερα µέλη µιας ένωσης πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των εθνικών
κανόνων περί ανακτήσεως του καταβληθέντος ποσού από τα λοιπά µέλη της ένωσης.

(31)

Οι κανόνες παραγραφής που ισχύουν για την επιβολή προστίµων και χρηµατικών ποινών θεσπίσθηκαν µε
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2988/74 του Συµβουλίου (1), ο οποίος αφορά επίσης τις κυρώσεις που
ισχύουν στον τοµέα των µεταφορών. Στο πλαίσιο ενός συστήµατος παράλληλων αρµοδιοτήτων επιβάλλεται
να συµπεριληφθούν στον κατάλογο των πράξεων που συνεπάγονται την αναστολή της παραγραφής οι
αυτοτελείς διαδικαστικές πράξεις των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών. Για λόγους αποσαφήνισης
του νοµοθετικού πλαισίου, είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2988/74 ούτως ώστε
να αποκλεισθεί η εφαρµογή του στο πεδίο που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισµό και να συµπεριληφθούν στον παρόντα κανονισµό διατάξεις σχετικές µε την παραγραφή.

(32)

Είναι σκόπιµο να αναγνωρίζεται στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις το δικαίωµα ακρόασης από την Επιτροπή,
να παρέχεται στους τρίτους, τα συµφέροντα των οποίων επηρεάζονται από την απόφαση, η ευκαιρία να
διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους πριν από την έκδοση αυτής και να δίδεται ευρεία δηµοσιότητα στις
εκδιδόµενες αποφάσεις. Είναι επιβεβληµένη η προστασία του επιχειρηµατικού απορρήτου, χωρίς όµως να
θίγονται τα δικαιώµατα υπεράσπισης των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων, και ιδίως το δικαίωµα πρόσβασης
στον φάκελο της υπόθεσης. Ακόµη, ενδείκνυται να διασφαλίζεται η προστασία της εµπιστευτικότητας των
πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του δικτύου.

(33)

Όλες οι αποφάσεις που η Επιτροπή λαµβάνει κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού υπόκεινται στον
έλεγχο του ∆ικαστηρίου υπό τους όρους που καθορίζονται στη συνθήκη. Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να
προβλεφθεί, κατ' εφαρµογή του άρθρου 229, η χορήγηση στο ∆ικαστήριο πλήρους δικαιοδοσίας για τις
αποφάσεις της Επιτροπής µε τις οποίες επιβάλλεται πρόστιµο ή χρηµατική ποινή.

(34)

Με βάση τις αρχές που περιέχονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης, όπως αυτές έχουν τεθεί σε εφαρµογή µε τον κανονισµό αριθ. 17, ο ρόλος που έχει ανατεθεί στα όργανα της Κοινότητας είναι κεντρικός. Ο
κεντρικός αυτός ρόλος είναι σκόπιµο να διατηρηθεί, µε ταυτόχρονη ενίσχυση της συµµετοχής των κρατών
µελών στην εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας οι οποίες διατυπώνονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, ο παρών κανονισµός δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προκειµένου να επιτύχει τον στόχο του, ο οποίος είναι η αποτελεσµατική
εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού.

(35)

Για να επιτευχθεί η πλήρης επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
διορίζουν και να εξουσιοδοτούν αρχές προκειµένου αυτές να εφαρµόζουν τα άρθρα 81 και 82 της
συνθήκης ως δηµόσιες αρχές επιβολής του νόµου. Θα πρέπει να µπορούν να διορίζουν διοικητικές και
δικαστικές αρχές για την εκτέλεση των διαφόρων καθηκόντων που ανατίθενται στις αρχές ανταγωνισµού
δυνάµει του παρόντος κανονισµού. Ο παρών κανονισµός αναγνωρίζει τις µεγάλες διαφορές που υφίστανται
µεταξύ των συστηµάτων επιβολής του νόµου των κρατών µελών. Οι συνέπειες του άρθρου 11 παράγραφος
6 του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις αρχές ανταγωνισµού. Κατ' εξαίρεση

(1) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2988/74 του Συµβουλίου, της 26ης Νοεµβρίου 1974, περί παραγραφής του δικαιώµατος διώξεως
και εκτελέσεως των αποφάσεων στους τοµείς του δικαίου των µεταφορών και του ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΕ L 319 της 29.11.1974, σ. 1).
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από τον γενικό κανόνα, όταν µια διωκτική αρχή προσφεύγει σε ανεξάρτητη δικαστική αρχή, το άρθρο 11
παράγραφος 6 θα πρέπει να εφαρµόζεται στη διωκτική αρχή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 35 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισµού. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, θα
πρέπει να εφαρµόζεται ο γενικός κανόνας. Εν πάση περιπτώσει, το άρθρο 11 παράγραφος 6 δεν θα πρέπει
να εφαρµόζεται στα δικαστήρια όταν ενεργούν ως δευτεροβάθµια όργανα.
(36)

Επειδή η νοµολογία έχει πλέον αποσαφηνίσει ότι οι κανόνες ανταγωνισµού εφαρµόζονται και στον τοµέα
των µεταφορών, οι δικονοµικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να ισχύουν και για τον εν
λόγω τοµέα. Ο κανονισµός αριθ. 141 του Συµβουλίου, της 26ης Νοεµβρίου 1962, περί µη εφαρµογής
του κανονισµού αριθ. 17 του Συµβουλίου στον τοµέα των µεταφορών (1) θα πρέπει εποµένως να
καταργηθεί, οι δε κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 (2), (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 (3) και (ΕΟΚ) αριθ. 3975/
87 (4) θα πρέπει να τροποποιηθούν ούτως ώστε να καταργηθούν οι ειδικές δικονοµικές διατάξεις τους.

(37)

Ο παρών κανονισµός σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, ειδικότερα,
από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, ο παρών κανονισµός θα
πρέπει να ερµηνεύεται και να εφαρµόζεται σύµφωνα µε αυτά τα δικαιώµατα και τις αρχές.

(38)

Η νοµική ασφάλεια των επιχειρήσεων που λειτουργούν βάσει των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού
συµβάλλει στην προαγωγή της καινοτοµίας και των επενδύσεων. Στις τυχόν περιπτώσεις στις οποίες γεννάται πραγµατική αβεβαιότητα, επειδή ανακύπτουν καινοφανή ή ανεπίλυτα ζητήµατα εφαρµογής των κανόνων
αυτών, οι αφορώµενες επιχειρήσεις ίσως θελήσουν να ζητήσουν άτυπες οδηγίες από την Επιτροπή. Ο
παρών κανονισµός δεν θίγει το δικαίωµα της Επιτροπής να εκδίδει τέτοιες άτυπες οδηγίες,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης
1.
Οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές οι οποίες υπάγονται στο άρθρο 81 παράγραφος 1
της συνθήκης και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης απαγορεύονται,
χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούµενη έκδοση σχετικής απόφασης.
2.
Οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές οι οποίες υπάγονται στο άρθρο 81 παράγραφος 1
της συνθήκης και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης δεν απαγορεύονται,
χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούµενη έκδοση σχετικής απόφασης.
3.
Η καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 82 της συνθήκης απαγορεύεται, χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούµενη έκδοση σχετικής απόφασης.
(1) ΕΕ 124 της 28.11.1962, σ. 2751/62· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό αριθ. 1002/67/ΕΟΚ
(ΕΕ 306 της 16.12.1967, σ. 1).
(2) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1968, περί εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού
στους τοµείς των σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών (ΕΕ L 175 της 23.7.1968, σ. 1)· κανονισµός
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(3) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1986, για τον καθορισµό του τρόπου εφαρµογής
των άρθρων 81 και 82 (ο τίτλος του κανονισµού προσαρµόστηκε προκειµένου να ληφθεί υπόψη η νέα αρίθµηση των άρθρων
της συνθήκης ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του Άµστερνταµ· η αρχική παραποµπή ήταν στα άρθρα 85 και 86
της συνθήκης) της συνθήκης στις θαλάσσιες µεταφορές (ΕΕ L 378 της 31.12.1986, σ. 4)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(4) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1987 σχετικά µε τον καθορισµότων των λεπτοµερειών εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών (ΕΕ
L 374 της 31.12.1987, σ. 1)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2410/92 (ΕΕ L
240 της 24.8.1992, σ. 18).
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Άρθρο 2
Βάρος αποδείξεως

Στο πλαίσιο του συνόλου των εθνικών και των κοινοτικών διαδικασιών εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της
συνθήκης, η απόδειξη της παράβασης του άρθρου 81 παράγραφος 1 ή του άρθρου 82 της συνθήκης βαρύνει το
µέρος ή την αρχή που ισχυρίζεται την παράβαση. Η απόδειξη ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 81
παράγραφος 3 της συνθήκης βαρύνει την επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που επικαλείται τη διάταξη αυτή.

Άρθρο 3
Σχέση µεταξύ των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης και των εθνικών νοµοθεσιών ανταγωνισµού
1.
Οσάκις οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών ή τα εθνικά δικαστήρια εφαρµόζουν την εθνική νοµοθεσία
ανταγωνισµού σε συµφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρµονισµένες πρακτικές κατά την έννοια του
άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης, οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών
κατά την έννοια της διάταξης αυτής, εφαρµόζουν επίσης το άρθρο 81 της συνθήκης, στις εν λόγω συµφωνίες,
αποφάσεις ή εναρµονισµένες πρακτικές. Όταν οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών ή τα εθνικά δικαστήρια
εφαρµόζουν την εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού σε τυχόν καταχρηστική πρακτική που απαγορεύεται από το
άρθρο 82 της συνθήκης, εφαρµόζουν επίσης το άρθρο 82 της συνθήκης.
2.
Η εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσµα την απαγόρευση
συµφωνιών, αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρµονισµένων πρακτικών οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν
το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, αλλά οι οποίες δεν περιορίζουν τον ανταγωνισµό κατά την έννοια του άρθρου
81 παράγραφος 1 της συνθήκης, ή οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 της
συνθήκης ή καλύπτονται από κανονισµό για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης. Ο
παρών κανονισµός δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να θεσπίζουν και να εφαρµόζουν στο έδαφός τους αυστηρότερες
εθνικές διατάξεις οι οποίες να απαγορεύουν ή να επιβάλλουν κυρώσεις σε µονοµερή συµπεριφορά στην οποία
επιδίδονται επιχειρήσεις.
3.
Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών και λοιπών διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας, οι παράγραφοι 1
και 2 δεν εφαρµόζονται όταν οι αρχές ανταγωνισµού και τα δικαστήρια των κρατών µελών εφαρµόζουν την εθνική
νοµοθεσία περί ελέγχου των συγχωνεύσεων, ούτε αποκλείουν την εφαρµογή των διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας που επιδιώκουν κατ' εξοχήν στόχο διάφορο του επιδιωκοµένου από τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 4
Αρµοδιότητες της Επιτροπής
Για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης, η Επιτροπή διαθέτει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 5
Αρµοδιότητες των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών
Οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών είναι αρµόδιες να εφαρµόζουν τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Προς το σκοπό αυτό, δύνανται, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, να εκδίδουν
τις ακόλουθες αποφάσεις:
— για την παύση της παράβασης,
— για τη λήψη προσωρινών µέτρων,
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— για την αποδοχή ανάληψης δεσµεύσεων,
— για την επιβολή προστίµου, χρηµατικής ποινής ή κάθε άλλης κύρωσης προβλεπόµενης από την εθνική τους
νοµοθεσία.
Εάν µε βάση τις πληροφορίες που διαθέτουν διαπιστώσουν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις µιας απαγόρευσης, δύνανται επίσης να αποφαίνονται ότι δεν συντρέχει λόγος δράσης από µέρους τους.

Άρθρο 6
Αρµοδιότητες των εθνικών δικαστηρίων
Τα εθνικά δικαστήρια διαθέτουν την αρµοδιότητα να εφαρµόζουν τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 7
∆ιαπίστωση και παύση της παράβασης
1.
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως, παράβαση του άρθρου 81 ή του
άρθρου 82 της συνθήκης, δύναται να υποχρεώσει µε απόφασή της τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να θέσουν τέλος στη διαπιστωθείσα παράβαση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται να τους
επιβάλλει µέτρα συµπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, ανάλογα προς τη διαπραχθείσα παράβαση και αναγκαία για την παύση της. Μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα επιτρέπεται να επιβάλλονται µόνο στην περίπτωση που
είτε δεν υφίστανται εξίσου αποτελεσµατικά µέτρα συµπεριφοράς, είτε όλα τα εξ ίσου αποτελεσµατικά µέτρα συµπεριφοράς είναι ενδεχοµένως οχληρότερα από τα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα. Εφόσον έχει σχετικό έννοµο
συµφέρον, η Επιτροπή µπορεί επίσης να διαπιστώνει ότι η παράβαση έχει διαπραχθεί στο παρελθόν.
2.
Νοµιµοποιούνται να υποβάλουν καταγγελία σύµφωνα µε την παράγραφο 1 τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που αποδεικνύουν ότι έχουν σχετικό έννοµο συµφέρον, καθώς και τα κράτη µέλη.

Άρθρο 8
Προσωρινά µέτρα
1.
Σε περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του ανταγωνισµού, η Επιτροπή, ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, µπορεί, µε βάση την εκ πρώτης όψεως διαπίστωση παράβασης, να διατάξει µε
απόφασή της τη λήψη προσωρινών µέτρων.
2.
Οι αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 1 εφαρµόζονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα και
δύνανται να παραταθούν εφ' όσον αυτό είναι απαραίτητο και ενδεδειγµένο.

Άρθρο 9
Αναλήψεις δεσµεύσεων
1.
Όταν η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση µε την οποία να απαιτεί την παύση µιας παράβασης και οι
εµπλεκόµενες επιχειρήσεις προσφέρονται να αναλάβουν ορισµένες δεσµεύσεις για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίµηση, τότε η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να καταστήσει αυτές τις δεσµεύσεις υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις. Η απόφαση της Επιτροπής δύναται να εκδοθεί για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και πρέπει να συµπεραίνει ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει δράση η
Επιτροπή.
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Η Επιτροπή δύναται κατόπιν αιτήµατος ή αυτεπαγγέλτως να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία:

α) σε περίπτωση ουσιαστικής µεταβολής των γεγονότων στα οποία βασίσθηκε η απόφαση·
β) αν οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αθετήσουν τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει, ή
γ) αν η απόφαση έχει στηριχθεί σε ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες των εµπλεκοµένων µερών.

Άρθρο 10
∆ιαπίστωση του ανεφάρµοστου
Εφόσον το απαιτεί το κοινοτικό δηµόσιο συµφέρον σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της
συνθήκης, η Επιτροπή µπορεί αυτεπαγγέλτως να αποφανθεί µε απόφασή της ότι το άρθρο 81 της συνθήκης δεν
είναι εφαρµοστέο ως προς µια συµφωνία, απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή εναρµονισµένη πρακτική, είτε επειδή
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης είτε επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης.
Η Επιτροπή µπορεί να προβεί σε ανάλογη διαπίστωση αναφορικά µε το άρθρο 82 της συνθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 11
Συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών
1.
Η Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών συνεργάζονται στενά για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού.
2.
Η Επιτροπή διαβιβάζει στις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών αντίγραφο των σηµαντικότερων στοιχείων που έχει συλλέξει µε σκοπό την εφαρµογή των άρθρων 7, 8, 9 και 10 και του άρθρου 29 παράγραφος 1.
Κατόπιν αιτήσεως της αρχής ανταγωνισµού κράτους µέλους, η Επιτροπή της διαβιβάζει αντίγραφο άλλων υφιστάµενων εγγράφων που είναι αναγκαία για την εκτίµηση της υπόθεσης.
3.
Όταν οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών ενεργούν κατ' εφαρµογή του άρθρου 81 ή του άρθρου 82
της συνθήκης, ενηµερώνουν εγγράφως την Επιτροπή πριν ή αµέσως µετά την έναρξη του πρώτου τυπικού µέτρου
έρευνας. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να διαβιβασθούν και στις αρχές ανταγωνισµού των λοιπών κρατών
µελών.
4.
Το αργότερο 30 ηµέρες πριν από την έκδοση απόφασης µε την οποία θα διατάσσεται η παύση µιας παράβασης, θα γίνονται δεκτές αναλήψεις δεσµεύσεων ή θα ανακαλείται το ευεργέτηµα ενός κανονισµού περί απαλλαγής κατά κατηγορία, οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών ενηµερώνουν την Επιτροπή. Προς το σκοπό
αυτό, παρέχουν στην Επιτροπή την περίληψη της υποθέσεως, την προβλεπόµενη απόφαση ή, εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε άλλο έγγραφο που επισηµαίνει τον προτεινόµενο τρόπο δράσης. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να
διαβιβασθούν και στις αρχές ανταγωνισµού των λοιπών κρατών µελών. Κατ' αίτηση της Επιτροπής, η αρχή ανταγωνισµού που έχει κινήσει τη διαδικασία θέτει στη διάθεση της Επιτροπής άλλα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στην
κατοχή της και είναι αναγκαία για την εκτίµηση της υπόθεσης. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή
µπορούν να διαβιβασθούν στις αρχές ανταγωνισµού των λοιπών κρατών µελών. Οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού
µπορούν επίσης να ανταλλάξουν µεταξύ τους πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίµηση υπόθεσης της
οποίας έχουν επιληφθεί δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης.
5.
Οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών δύνανται να συµβουλεύονται την Επιτροπή σχετικά µε οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας.
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6.
Η κίνηση διαδικασίας µε σκοπό την έκδοση απόφασης κατ' εφαρµογή του κεφαλαίου ΙΙΙ από την Επιτροπή
συνεπάγεται την απώλεια από τις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών της αρµοδιότητάς τους να εφαρµόζουν
τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης. Εάν η αρχή ανταγωνισµού κράτους µέλους έχει ήδη επιληφθεί µιας υπόθεσης,
η Επιτροπή κινεί διαδικασία µόνον κατόπιν διαβούλευσης µε αυτή την εθνική αρχή ανταγωνισµού.

Άρθρο 12
Ανταλλαγές πληροφοριών
1.
Προκειµένου για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης, η Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών έχουν την εξουσία να ανταλλάσσουν και να χρησιµοποιούν ως αποδεικτικό µέσο οποιοδήποτε πραγµατικό ή νοµικό στοιχείο, περιλαµβανοµένων των πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα.
2.
Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά µέσα µόνο προκειµένου για την
εφαρµογή των άρθρων 81 ή του άρθρου 82 της συνθήκης και για το αντικείµενο για το οποίο τις συνέλεξε η
αρχή η οποία τις διαβιβάζει. Ωστόσο, όταν στην ίδια υπόθεση εφαρµόζεται εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού εκ
παραλλήλου µε την κοινοτική νοµοθεσία ανταγωνισµού και δεν οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσµα, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάµει του παρόντος άρθρου είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού.
3.
Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάµει της παραγράφου 1 µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδείξεις για την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα µόνον εάν:
— η νοµοθεσία της διαβιβάζουσας αρχής προβλέπει κυρώσεις αναλόγου είδους σε σχέση µε παράβαση του
άρθρου 81 ή του άρθρου 82 της συνθήκης ή, ελλείψει νοµοθετικών διατάξεων,
— οι πληροφορίες έχουν συλλεγεί µε τρόπο που τηρεί το ίδιο επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων υπεράσπισης
των φυσικών προσώπων όπως ορίζουν οι εθνικοί κανόνες της παραλήπτριας αρχής. Ωστόσο, στην περίπτωση
αυτή, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την παραλήπτρια αρχή για
την επιβολή στερητικών της ελευθερίας ποινών.

Άρθρο 13
Αναστολή ή περάτωση της διαδικασίας
1.
Όταν η ίδια καταγγελία υποβάλλεται στις αρχές ανταγωνισµού δύο ή περισσοτέρων κρατών µελών ή όταν
περισσότερες αρχές ανταγωνισµού διεξάγουν αυτεπαγγέλτως διαδικασία δυνάµει του άρθρου 81 ή του άρθρου
82 της συνθήκης κατά της ίδιας συµφωνίας, απόφασης ενώσεως ή πρακτικής, το γεγονός ότι µια αρχή ασχολείται
µε την υπόθεση αποτελεί για τις άλλες αρχές ικανό λόγο για την αναστολή της διαδικασίας που διεξάγουν οι ίδιες
ή για την απόρριψη της καταγγελίας. Η Επιτροπή δύναται επίσης να απορρίψει µια καταγγελία µε το σκεπτικό ότι
αρχή ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους ασχολείται ήδη µε την υπόθεση.
2.
Όταν αρχή ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους ή η Επιτροπή λαµβάνει καταγγελία σχετικά µε µια συµφωνία, απόφαση ενώσεως ή πρακτική µε την οποία έχει ήδη ασχοληθεί µία άλλη αρχή ανταγωνισµού, δύναται να
την απορρίψει.

Άρθρο 14
Συµβουλευτική επιτροπή
1.
Πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης κατ' εφαρµογή των άρθρων 7, 8, 9, 10, 23, του άρθρου 24
παράγραφος 2 και του άρθρου 29 παράγραφος 1 η Επιτροπή ζητεί τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής
συµπράξεων και δεσποζουσών θέσεων.
2.
Για τη συζήτηση συγκεκριµένων υποθέσεων, η συµβουλευτική επιτροπή συγκροτείται από αντιπροσώπους
των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών. Για τις συνεδριάσεις κατά τις οποίες συζητούνται άλλα ζητήµατα
εκτός των συγκεκριµένων υποθέσεων, τα κράτη µέλη δύνανται να διορίζουν πρόσθετο αντιπρόσωπο αρµόδιο σε
θέµατα ανταγωνισµού. Ο αντιπρόσωπος µπορεί, εφόσον δεν είναι σε θέση να παραστεί, να αντικατασταθεί από
άλλον αντιπρόσωπο.

L 1/11

L 1/12

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3.
Οι διαβουλεύσεις µπορούν να πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο σύσκεψης την οποία συγκαλεί και της οποίας
προεδρεύει η Επιτροπή, δεκατέσσερις ηµέρες τουλάχιστον µετά την αποστολή της ειδοποίησης για τη σύγκλησή
της, η οποία συνοδεύεται από περίληψη των δεδοµένων της υπόθεσης, µνεία των σηµαντικότερων εγγράφων και
προσχέδιο απόφασης. Για αποφάσεις δυνάµει του άρθρου 8, η σύσκεψη µπορεί να πραγµατοποιείται επτά ηµέρες
µετά την αποστολή του διατακτικού του σχεδίου απόφασης. Όταν η Επιτροπή αποστέλλει ειδοποίηση για τη
σύγκληση της σύσκεψης µε την οποία προβλέπεται µικρότερη προθεσµία από αυτές που αναφέρονται παραπάνω,
η σύσκεψη µπορεί να πραγµατοποιείται την προτεινόµενη ηµεροµηνία, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιο
κράτος µέλος. Η συµβουλευτική επιτροπή γνωµοδοτεί εγγράφως επί του προσχεδίου απόφασης της Επιτροπής και
δύναται να εκδώσει γνώµη ακόµη και αν ορισµένα µέλη απουσιάζουν και δεν εκπροσωπούνται. Κατ' αίτηση ενός ή
περισσοτέρων µελών, οι θέσεις που εκφράζονται στη γνώµη αιτιολογούνται.
4.
Οι διαβουλεύσεις είναι επίσης δυνατόν να διεξάγονται µε γραπτή διαδικασία. Ωστόσο, εάν αυτό ζητηθεί από
κράτος µέλος, η Επιτροπή συγκαλεί σύσκεψη. Στην περίπτωση γραπτής διαδικασίας, η Επιτροπή τάσσει χρονική
προθεσµία τουλάχιστον δεκατεσσάρων ηµερών, εντός της οποίας τα κράτη µέλη οφείλουν να διατυπώσουν τις
παρατηρήσεις τους προκειµένου να διαβιβαστούν σε όλα τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Σε περίπτωση αποφάσεων
δυνάµει του άρθρου 8, η προθεσµία των δεκατεσσάρων ηµερών αντικαθίσταται από προθεσµία επτά ηµερών. Όταν
η Επιτροπή τάσσει χρονική προθεσµία για τη γραπτή διαδικασία µικρότερη από αυτές που αναφέρονται παραπάνω,
εφαρµόζεται η προτεινόµενη προθεσµία, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιο κράτος µέλος.
5.
Η Επιτροπή λαµβάνει απόλυτα υπόψη της τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής και ενηµερώνει την εν
λόγω επιτροπή για τον τρόπο µε τον οποίο ελήφθη υπόψη η γνώµη της.
6.
Εφόσον η συµβουλευτική επιτροπή γνωµοδοτεί εγγράφως, η γνώµη της αυτή επισυνάπτεται στο σχέδιο απόφασης. Εάν η συµβουλευτική επιτροπή συνιστά τη δηµοσίευση της γνώµης, η Επιτροπή προβαίνει στη δηµοσίευση
αυτή, λαµβάνοντας υπόψη το έννοµο συµφέρον των επιχειρήσεων για την προστασία των επιχειρηµατικών τους
απορρήτων.
7.
Κατόπιν αιτήσεως αρχής ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους, η Επιτροπή συµπεριλαµβάνει στην ηµερήσια
διάταξη της συµβουλευτικής επιτροπής υποθέσεις µε τις οποίες ασχολείται αρχή ανταγωνισµού ενός κράτους
µέλους δυνάµει του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 της συνθήκης. Η Επιτροπή µπορεί να πράξει το ίδιο αυτεπάγγελτα. Η Επιτροπή, και στις δύο περιπτώσεις, ενηµερώνει την ενδιαφερόµενη αρχή ανταγωνισµού.
Μπορεί ιδίως να υποβληθεί αίτηση από αρχή ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους για τις υποθέσεις ως προς τις
οποίες η Επιτροπή προτίθεται να κινήσει διαδικασία µε τα αποτελέσµατα του άρθρου 11 παράγραφος 6.
Η συµβουλευτική επιτροπή δεν γνωµοδοτεί επί υποθέσεων µε τις οποίες ασχολούνται οι αρχές ανταγωνισµού των
κρατών µελών. Η συµβουλευτική επιτροπή δύναται επίσης να συζητήσει γενικά θέµατα σε σχέση µε την κοινοτική
νοµοθεσία ανταγωνισµού.

Άρθρο 15
Συνεργασία µε τα εθνικά δικαστήρια
1.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών εφαρµογής του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 της συνθήκης, τα δικαστήρια
των κρατών µελών δύνανται να ζητούν από την Επιτροπή να τους διαβιβάσει πληροφορίες που κατέχει ή τη γνώµη
της επί ζητηµάτων που άπτονται της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού.
2.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή αντίγραφο οιασδήποτε γραπτής απόφασης εθνικού δικαστηρίου
επί της εφαρµογής του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 της συνθήκης. Το εν λόγω αντίγραφο διαβιβάζεται το συντοµότερο δυνατόν µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία κοινοποιείται στα µέρη η πλήρης γραπτή απόφαση.
3.
Οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών µπορούν να υποβάλλουν εξ ιδίας πρωτοβουλίας γραπτές
παρατηρήσεις στα εθνικά δικαστήρια της χώρας τους σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 ή του άρθρου 82
της συνθήκης. Με την άδεια του εν λόγω δικαστηρίου, µπορούν επίσης να υποβάλλουν προφορικές παρατηρήσεις
στα εθνικά δικαστήρια των οικείων κρατών µελών. Όταν το απαιτεί η συνεπής εφαρµογή του άρθρου 81 και του
άρθρου 82 της συνθήκης, η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει εξ ιδίας πρωτοβουλίας γραπτές παρατηρήσεις στα
δικαστήρια των κρατών µελών. Με την άδεια του εν λόγω δικαστηρίου µπορεί επίσης να υποβάλλει προφορικές
παρατηρήσεις.
Προκειµένου να προετοιµάσουν τις παρατηρήσεις τους και µόνο, οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών και η
Επιτροπή δύνανται να ζητούν από το οικείο δικαστήριο του κράτους µέλους να τους διαβιβάσει οποιοδήποτε
αναγκαίο έγγραφο για την αξιολόγηση της υπόθεσης ή να εξασφαλίσει τη διαβίβασή του.
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4.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει την ευρύτερη εξουσία υποβολής παρατηρήσεων ενώπιον των δικαστηρίων την
οποία παρέχει στις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών η εθνική τους νοµοθεσία.

Άρθρο 16
Οµοιόµορφη εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού
1.
Όταν τα εθνικά δικαστήρια κρίνουν συµφωνίες, αποφάσεις ή πρακτικές δυνάµει του άρθρου 81 ή του
άρθρου 82 της συνθήκης, οι οποίες έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο απόφασης της Επιτροπής, δεν µπορούν να
λαµβάνουν αποφάσεις που συγκρούονται µε την απόφαση την οποία έχει λάβει η Επιτροπή. Πρέπει επίσης να αποφεύγουν να λαµβάνουν αποφάσεις που ενδέχεται να συγκρούονται µε απόφαση την οποία σκοπεύει να λάβει η
Επιτροπή κατά διαδικασία που έχει κινήσει. Προς το σκοπό αυτό, το εθνικό δικαστήριο µπορεί να εκτιµήσει µήπως
πρέπει να αναστείλει τη διαδικασία του. Η υποχρέωση αυτή δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις δυνάµει
του άρθρου 234 της συνθήκης.
2.
Όταν οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών αποφαίνονται για συµφωνίες, αποφάσεις ή πρακτικές δυνάµει του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 της συνθήκης, οι οποίες έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο απόφασης της
Επιτροπής, δεν δύνανται να λαµβάνουν αποφάσεις που να συγκρούονται µε την απόφαση που έχει λάβει η Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 17
Έρευνες σε κλάδους της οικονοµίας ή σε τύπους συµφωνιών
1.
Όταν η πορεία των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ κρατών µελών, η δυσκαµψία των τιµών ή άλλες περιστάσεις δηµιουργούν υπόνοιες για πιθανό περιορισµό ή στρέβλωση του ανταγωνισµού στο εσωτερικό της κοινής
αγοράς, η Επιτροπή δύναται να διεξαγάγει την έρευνά της σε συγκεκριµένο κλάδο της οικονοµίας ή σε συγκεκριµένους τύπους συµφωνιών σε διάφορους κλάδους. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, η Επιτροπή µπορεί να
ζητήσει από τις σχετικές επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρµογή
των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης, καθώς επίσης να διενεργήσει κάθε αναγκαίο προς τούτο έλεγχο.
Η Επιτροπή δύναται ιδίως να ζητήσει από τις σχετικές επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να της καταστήσουν
γνωστή οποιαδήποτε συµφωνία, απόφαση και εναρµονισµένη πρακτική.
Η Επιτροπή δύναται να δηµοσιεύσει έκθεση για τα αποτελέσµατα της έρευνάς της σε συγκεκριµένους κλάδους της
οικονοµίας ή συγκεκριµένους τύπους συµφωνιών σε διάφορους κλάδους και να ζητήσει από τους ενδιαφερόµενους να διατυπώσουν παρατηρήσεις.
2.

Οι διατάξεις των άρθρων 14, 18, 19, 20, 22, 23 και 24 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 18
Αιτήσεις παροχής πληροφοριών
1.
Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν απλής αιτήσεως ή βάσει αποφάσεως, να ζητήσει από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
2.
Κατά την υποβολή απλής αίτησης παροχής πληροφοριών προς επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, η Επιτροπή
αναφέρει τη νοµική βάση και το σκοπό της αίτησης, προσδιορίζει τι είδους πληροφορίες χρειάζεται και καθορίζει
την προθεσµία υποβολής των ζητούµενων πληροφοριών, καθώς και τις κυρώσεις που επισύρει η παροχή ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών σύµφωνα µε το άρθρο 23.
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3.
Όταν η Επιτροπή απαιτεί από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν πληροφορίες µε απόφασή
της, στην εν λόγω απόφαση αναφέρονται η νοµική βάση και ο σκοπός της αίτησης, προσδιορίζονται οι ζητούµενες
πληροφορίες και τάσσεται προθεσµία για την παροχή τους. Επίσης µνηµονεύονται οι κυρώσεις που προβλέπει το
άρθρο 23 και µνηµονεύονται ή επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 24. Στην απόφαση αναφέρεται
περαιτέρω το δικαίωµα να ζητηθεί η εξέταση της απόφασης από το ∆ικαστήριο.
4.
Οι επιχειρηµατίες ή οι αντιπρόσωποί τους και, στην περίπτωση των νοµικών προσώπων, των εταιρειών ή των
ενώσεων που στερούνται νοµικής προσωπικότητας, τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε την εκπροσώπησή
τους βάσει του νόµου ή του καταστατικού τους, οφείλουν να παράσχουν τις ζητούµενες πληροφορίες για λογαριασµό της εµπλεκόµενης επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων. Τις πληροφορίες είναι δυνατόν να παράσχουν δεόντως εξουσιοδοτηµένοι δικηγόροι εξ ονόµατος των πελατών τους. Οι τελευταίοι εξακολουθούν να ευθύνονται
πλήρως για την παροχή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών.
5.
Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως αντίγραφο της απλής αίτησης ή της απόφασης προς την αρχή ανταγωνισµού
του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου ευρίσκονται η έδρα της επιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων,
καθώς και στην αρχή ανταγωνισµού του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου λαµβάνει χώρα η σχετική
δραστηριότητα.
6.
Κατ' αίτηση της Επιτροπής, οι κυβερνήσεις και οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών της παρέχουν όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 19
Εξουσία διεξαγωγής ακροάσεων
1.
Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή δύναται
να καλεί σε ακρόαση κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συναινεί προς αυτό για το σκοπό της συλλογής
πληροφοριών σχετικά µε το αντικείµενο της εκάστοτε έρευνας.
2.
Όταν στους χώρους µιας επιχείρησης λαµβάνει χώρα ακρόαση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, η
Επιτροπή ενηµερώνει την αρχή ανταγωνισµού του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου λαµβάνει χώρα η
ακρόαση. Εάν το ζητήσει η αρχή ανταγωνισµού του εν λόγω κράτους µέλους, οι υπάλληλοί της µπορούν να επικουρούν τους υπαλλήλους και τα λοιπά συνοδεύοντα άτοµα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή να
διεξάγουν ακροάσεις.

Άρθρο 20
Εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής
1.
Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή δύναται
να διενεργεί κάθε αναγκαίο έλεγχο σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων.
2.
Οι υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα άτοµα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή για τη διενέργεια ελέγχου έχουν την εξουσία:
α) να εισέρχονται σε κάθε χώρο, γήπεδο και µεταφορικό µέσο των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων·
β) να ελέγχουν τα βιβλία καθώς και κάθε άλλο έγγραφο επαγγελµατικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως της
µορφής αποθήκευσής του·
γ) να λαµβάνουν ή να αποκτούν υπό οποιαδήποτε µορφή αντίγραφο ή απόσπασµα των εν λόγω βιβλίων και
εγγράφων·
δ) να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο και βιβλία ή έγγραφα κατά την περίοδο και στο βαθµό που
απαιτούνται για τον έλεγχο·
ε) να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων επεξηγήσεις
περί των γεγονότων ή εγγράφων που σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό του ελέγχου και να καταγράφουν τις απαντήσεις.

4.1.2003

4.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3.
Οι υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα άτοµα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή για τη διενέργεια ελέγχου ασκούν τις εξουσίες τους αφού προηγουµένως επιδείξουν γραπτή εντολή, στην οποία προσδιορίζονται το αντικείµενο και ο σκοπός του ελέγχου, καθώς και οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 σε περίπτωση ελλιπούς επίδειξης των ζητούµενων βιβλίων ή λοιπών επαγγελµατικών εγγράφων ή σε περίπτωση που αποδειχθούν ανακριβείς ή παραπλανητικές οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί κατ' εφαρµογή της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή ενηµερώνει την αρχή ανταγωνισµού του κράτους µέλους στο
έδαφος του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος σε εύθετο χρόνο πριν από τη διενέργεια αυτού.
4.
Οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις επιχειρήσεων οφείλουν να υποβάλλονται στους ελέγχους που η Επιτροπή έχει
διατάξει µε απόφασή της. Στην απόφαση προσδιορίζονται το αντικείµενο και ο σκοπός του ελέγχου, καθορίζεται
η ηµεροµηνία έναρξής του και µνηµονεύονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 23 και 24, καθώς και
το δικαίωµα να ζητηθεί η εξέταση της απόφασης από το ∆ικαστήριο. Η Επιτροπή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις
κατόπιν διαβούλευσης µε την αρχή ανταγωνισµού του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος.
5.
Οι υπάλληλοι καθώς και οι εντεταλµένοι ή οι διορισθέντες από τη αρχή ανταγωνισµού του κράτους µέλους
στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος οφείλουν, κατ' αίτηση της εν λόγω αρχής ή της Επιτροπής, να παρέχουν την ενεργό συνδροµή τους στους υπαλλήλους και στα λοιπά συνοδεύοντα άτοµα που έχουν
εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή. Για το σκοπό αυτό απολαύουν των εξουσιών που καθορίζονται στην παράγραφο 2.
6.
Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα άτοµα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή διαπιστώσουν ότι µια επιχείρηση εναντιώνεται στη διενέργεια ελέγχου που έχει διαταχθεί δυνάµει του παρόντος άρθρου, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος τους παρέχει κάθε αναγκαία συνδροµή, ζητώντας εφόσον κρίνεται
σκόπιµο, τη συνδροµή της αστυνοµίας ή ισότιµης αρχής επιβολής του νόµου, προκειµένου να καταστούν ικανοί
να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα.
7.
Εάν για τη συνδροµή που προβλέπεται στην παράγραφο 6 απαιτείται άδεια δικαστικής αρχής σύµφωνα µε
την εθνική νοµοθεσία, ζητείται ή άδεια αυτή. Η εν λόγω άδεια µπορεί επίσης να ζητηθεί ως προληπτικό µέτρο.
8.
Όταν ζητείται η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 7, η εθνική δικαστική αρχή ελέγχει τη γνησιότητα
της απόφασης της Επιτροπής, καθώς και ότι τα σχεδιαζόµενα µέτρα καταναγκασµού δεν είναι αυθαίρετα ούτε
υπέρµετρα αυστηρά σε σχέση µε το αντικείµενο του ελέγχου. Κατά τον έλεγχο της αναλογικότητας των µέτρων
καταναγκασµού, η εθνική δικαστική αρχή µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή, απ' ευθείας ή µέσω της αρχής
ανταγωνισµού του κράτους µέλους, λεπτοµερείς εξηγήσεις, ιδίως για τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή
έχει υπόνοιες ότι υπάρχει παράβαση των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης, καθώς και για τη σοβαρότητα της εικαζόµενης παράβασης και τη φύση της εµπλοκής της συγκεκριµένης επιχείρησης. Ωστόσο, η εθνική δικαστική αρχή
δεν νοµιµοποιείται ούτε να αµφισβητήσει την αναγκαιότητα του ελέγχου ούτε να ζητήσει να της προσκοµισθούν
οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον φάκελο της Επιτροπής. Η αρµοδιότητα για τον έλεγχο της νοµιµότητας της απόφασης της Επιτροπής ανήκει αποκλειστικά στο ∆ικαστήριο.

Άρθρο 21
Έλεγχος άλλων χώρων
1.
Η Επιτροπή µπορεί µε απόφασή της να διατάξει τη διενέργεια ελέγχου σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, γήπεδο
και µεταφορικό µέσο, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα έγγραφα που συνδέονται µε την επιχείρηση και το αντικείµενο του ελέγχου, τα οποία ενδέχεται να είναι σχετικά για την απόδειξη
σοβαρής παράβασης του άρθρου 81 ή 82 της συνθήκης, συµπεριλαµβανοµένων των κατοικιών των επιχειρηµατιών, διευθυνόντων συµβούλων και λοιπών µελών του προσωπικού των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων και ενώσεων
επιχειρήσεων.
2.
Στην απόφαση διευκρινίζονται το αντικείµενο και ο σκοπός του ελέγχου, ορίζεται η ηµεροµηνία κατά την
οποία θα αρχίσει ο έλεγχος και αναφέρεται το δικαίωµα να ζητηθεί η εξέταση της απόφασης από το ∆ικαστήριο.
Μνηµονεύονται ιδίως οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν την Επιτροπή να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν υπόνοιες κατά την έννοια της παραγράφου 1. Η Επιτροπή λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις κατόπιν διαβούλευσης µε
την αρχή ανταγωνισµού του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου θα διενεργηθεί ο έλεγχος.
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3.
Απόφαση λαµβανόµενη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεν µπορεί να εκτελεσθεί χωρίς προηγούµενη άδεια
της εθνικής δικαστικής αρχής του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους. Η εθνική δικαστική αρχή ελέγχει τη
γνησιότητα της απόφασης της Επιτροπής καθώς και ότι τα σχεδιαζόµενα µέτρα καταναγκασµού δεν είναι αυθαίρετα ούτε υπέρµετρα αυστηρά σε σχέση, ιδίως, µε τη σοβαρότητα της εικαζόµενης παράβασης, τη σηµασία των
ζητούµενων αποδείξεων, την εµπλοκή της συγκεκριµένης επιχείρησης και τη λογική προσδοκία ότι τα λογιστικά
βιβλία και έγγραφα που αποτελούν αντικείµενο ελέγχου φυλάσσονται στους χώρους για τους οποίους ζητείται η
άδεια. Η εθνική δικαστική αρχή µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή, απ' ευθείας ή µέσω της αρχής ανταγωνισµού
του κράτους µέλους, λεπτοµερείς εξηγήσεις για τα στοιχεία που απαιτούνται προκειµένου να ελεγχθεί η αναλογικότητα των σχεδιαζόµενων µέτρων καταναγκασµού.
Ωστόσο, η εθνική δικαστική αρχή δεν νοµιµοποιείται ούτε να αµφισβητήσει την αναγκαιότητα του ελέγχου ούτε
να ζητήσει να του προσκοµισθούν οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στο φάκελο της Επιτροπής. Η αρµοδιότητα για τον έλεγχο της νοµιµότητας της απόφασης της Επιτροπής ανήκει αποκλειστικά στο ∆ικαστήριο.
4.
Οι υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα άτοµα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή για τη διενέργεια ελέγχου που διατάσσεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαθέτουν τις εξουσίες που
προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ). Το άρθρο 20 παράγραφοι 5 και 6 εφαρµόζεται
κατ' αναλογία.

Άρθρο 22
Έρευνες από τις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών
1.
Η αρχή ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους δύναται να λάβει στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους παν
µέτρο ελέγχου ή άλλο µέτρο εξακρίβωσης περιστατικών κατ' εφαρµογή της εθνικής της νοµοθεσίας επ' ονόµατι
και για λογαριασµό της αρχής ανταγωνισµού ενός άλλου κράτους µέλους, προκειµένου να εξακριβωθεί κατά
πόσον υφίσταται παράβαση του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 της συνθήκης. Οι συλλεγόµενες πληροφορίες
ανταλλάσσονται και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 12.
2.
Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών διενεργούν τους ελέγχους που
η Επιτροπή κρίνει σκόπιµους σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 1 ή τους οποίους έχει διατάξει µε απόφαση
εκδοθείσα κατ' εφαρµογή του άρθρου 20 παράγραφος 4. Οι υπάλληλοι των αρχών ανταγωνισµού των κρατών
µελών στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια αυτών των ελέγχων, καθώς και εκείνοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί ή
διορισθεί από αυτές ασκούν τις εξουσίες τους σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία.
Εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή ή από την αρχή ανταγωνισµού του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου
πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος, υπάλληλοι της Επιτροπής και λοιπά συνοδεύοντα άτοµα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή δύνανται να παράσχουν συνδροµή στους υπαλλήλους της ενδιαφερόµενης αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 23
Πρόστιµα
1.
Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να επιβάλλει σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιµα που
δεν υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, σε περίπτωση
που αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αµελείας:
α) έχουν παράσχει πληροφορία η οποία είναι ανακριβής ή παραπλανητική σε απάντηση αίτησης που τους έχει
υποβληθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 17 ή του άρθρου 18 παράγραφος 2·
β) απαντώντας σε αίτηση που τους έχει υποβληθεί µε απόφαση εκδοθείσα κατ' εφαρµογή του άρθρου 17 ή του
άρθρου 18 παράγραφος 3, παρέχουν ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή δεν παρέχουν
πληροφορίες εντός της ταχθείσας προθεσµίας·
γ) παρουσιάζουν κατά τρόπο ελλιπή τα βιβλία ή άλλα έγγραφα επαγγελµατικού περιεχοµένου κατά τη διάρκεια
ελέγχων που διενεργούνται δυνάµει του άρθρου 20 ή αρνούνται να υποβληθούν σε έλεγχο ο οποίος έχει διαταχθεί µε απόφαση εκδοθείσα κατ' εφαρµογή του άρθρου 20 παράγραφος 4·
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δ) απαντώντας σε ερώτηµα που τους έχει τεθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο ε):
— δίνουν ανακριβή ή παραπλανητική απάντηση,
— παραλείπουν να διορθώσουν εντός της προθεσµίας που έθεσε η Επιτροπή ανακριβή, ελλιπή ή παραπλανητική απάντηση που έδωσε µέλος του προσωπικού τους, ή
— παραλείπουν ή αρνούνται να δώσουν πλήρη απάντηση για ζητήµατα που άπτονται του αντικειµένου και
του σκοπού του ελέγχου που διατάσσεται µε απόφαση εκδιδόµενη δυνάµει του άρθρου 20 παράγραφος 4·
ε) έχουν διαρρήξει σφραγίδες οι οποίες ετέθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο δ) από τους
υπαλλήλους ή τα λοιπά συνοδεύοντα άτοµα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή.
2.
Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να επιβάλει σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιµα, σε περίπτωση που αυτές, εκ προθέσεως ή εξ αµελείας:
α) διαπράττουν παράβαση των διατάξεων του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 της συνθήκης, ή
β) ενεργούν κατά τρόπο που αντιβαίνει σε εκδοθείσα δυνάµει του άρθρου 8 απόφαση µε την οποία διατάσσεται η
λήψη προσωρινών µέτρων, ή
γ) δεν εκπληρώνουν αναληφθείσα από τις ίδιες δέσµευση η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική µε απόφαση κατ'
εφαρµογή του άρθρου 9.
Για καθεµία από τις επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην παράβαση, το πρόστιµο δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
Όταν η παράβαση που διέπραξε η ένωση επιχειρήσεων συνδέεται µε τις δραστηριότητες των µελών της, το πρόστιµο δεν υπερβαίνει το 10 % του αθροίσµατος του συνολικού κύκλου εργασιών κάθε µέλους που συµµετέχει
ενεργά στην αγορά που έχει επηρεασθεί από την παράβαση που διέπραξε η ένωση.
3.

Ο καθορισµός του ύψους του προστίµου γίνεται µε βάση τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης.

4.
Σε περίπτωση που επιβάλλεται πρόστιµο σε ένωση επιχειρήσεων, λαµβανοµένου υπόψη του κύκλου εργασιών των µελών της και η ένωση δεν είναι αξιόχρεη, η ένωση είναι υποχρεωµένη να ζητήσει συνεισφορές από τα
µέλη της προκειµένου να καλύψει το ποσό του προστίµου.
Εάν δεν πραγµατοποιηθούν οι συνεισφορές αυτές εντός της προθεσµίας που έχει ορίσει η Επιτροπή, η Επιτροπή
δύναται να απαιτήσει την καταβολή του προστίµου απευθείας από καθεµία από τις επιχειρήσεις οι εκπρόσωποι
των οποίων ανήκαν στα εµπλεκόµενα όργανα λήψης αποφάσεων της ένωσης.
Η Επιτροπή, όταν έχει απαιτήσει πληρωµή σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη
για την εξασφάλιση της ολοσχερούς πληρωµής του προστίµου, µπορεί να απαιτήσει πληρωµή του υπολοίπου από
οποιοδήποτε µέλος της ένωσης που είχε ενεργή δράση στην αγορά στην οποία συνέβη η παράβαση.
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν απαιτεί πληρωµή βάσει του δευτέρου ή τρίτου εδαφίου από επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι δεν εφήρµοσαν την παράνοµη απόφαση της ένωσης και ότι είτε δεν είχαν αντιληφθεί την ύπαρξή της
είτε αποστασιοποιήθηκαν ενεργά από αυτήν πριν αρχίσει η Επιτροπή να διερευνά την υπόθεση.
Η οικονοµική ευθύνη κάθε επιχείρησης όσον αφορά την καταβολή του προστίµου δεν υπερβαίνει το 10 % του
συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
5.

Οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα.

Άρθρο 24
Χρηµατικές ποινές
1.
Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να επιβάλλει σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων χρηµατικές ποινές
που µπορούν να φθάσουν το 5 % του µέσου ηµερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος
για κάθε ηµέρα από την ηµεροµηνία που έχει καθορίσει στην απόφασή της, προκειµένου να τις εξαναγκάσει:
α) να θέσουν τέλος σε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 81 ή του άρθρου 82 της συνθήκης σύµφωνα µε
απόφαση εκδοθείσα κατ' εφαρµογή του άρθρου 7·
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β) να συµµορφωθούν µε απόφαση µε την οποία διατάσσεται η λήψη προσωρινών µέτρων και η οποία έχει εκδοθεί
κατ' εφαρµογή του άρθρου 8·
γ) να σεβασθούν µια δέσµευση η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική µε απόφαση κατ' εφαρµογή του άρθρου 9·
δ) να της διαθέσουν µε πληρότητα και ακρίβεια πληροφορίες που τους έχει ζητήσει µε απόφαση εκδοθείσα κατ'
εφαρµογή του άρθρου 17 ή του άρθρου 18 παράγραφος 3·
ε) να υποβληθούν σε έλεγχο που έχει διατάξει µε απόφαση εκδοθείσα κατ' εφαρµογή του άρθρου 20 παράγραφος 4.
2.
Αφ' ης στιγµής οι επιχειρήσεις ή οι ενώσεις επιχειρήσεων εκπληρώσουν την υποχρέωση για την τήρηση της
οποίας επιβλήθηκε χρηµατική ποινή, η Επιτροπή δύναται να καθορίσει το οριστικό ύψος της ποινής αυτής σε
επίπεδο κατώτερο από εκείνο που προκύπτει από την αρχική απόφαση. Το άρθρο 23 παράγραφος 4 εφαρµόζεται
ανάλογα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 25
Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων
1.
Οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάµει των άρθρων 23 και 24 υπόκεινται στις ακόλουθες προθεσµίες παραγραφής:
α) τρία έτη για τις παραβάσεις των διατάξεων σχετικά µε τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών ή τη διενέργεια ελέγχων·
β) πέντε έτη για όλες τις υπόλοιπες παραβάσεις.
2.
Η παραγραφή αρχίζει από την ηµέρα διάπραξης της παράβασης. Ωστόσο, αν µια παράβαση είναι διαρκής ή
έχει διαπραχθεί κατ' εξακολούθηση, η παραγραφή αρχίζει από την ηµέρα παύσης της παράβασης.
3.
Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίµων ή χρηµατικών ποινών διακόπτεται από κάθε πράξη της
Επιτροπής ή της αρχής ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους η οποία αποβλέπει στη διερεύνηση ή σε διαδικασίες
κατά της παράβασης. Η διακοπή της παραγραφής ισχύει από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης σε µια
τουλάχιστον επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που µετείχε στην παράβαση. Στις πράξεις που συνεπάγονται τη διακοπή της παραγραφής συγκαταλέγονται οι εξής:
α) οι γραπτές αιτήσεις της Επιτροπής ή της αρχής ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους για την παροχή πληροφοριών·
β) οι γραπτές εντολές διεξαγωγής ελέγχου που χορηγεί στους υπαλλήλους της η Επιτροπή ή η αρχή ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους·
γ) η κίνηση διαδικασίας από την Επιτροπή ή από την αρχή ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους·
δ) η κοινοποίηση έκθεσης αιτιάσεων από την Επιτροπή ή την αρχή ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους.
4.
Η διακοπή της παραγραφής ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην
παράβαση.
5.
Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου µετά από κάθε διακοπή. Ωστόσο, η παραγραφή επέρχεται το αργότερο την
ηµέρα παρέλευσης προθεσµίας ίσης µε το διπλάσιο της προθεσµίας παραγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή δεν έχει επιβάλει πρόστιµο ή χρηµατική ποινή. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστηµα ίσο
µε το χρόνο αναστολής της παραγραφής κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 6.
6.
Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίµων και χρηµατικών ποινών αναστέλλεται για όσο καιρό η
απόφαση της Επιτροπής αποτελεί αντικείµενο εκκρεµούσας διαδικασίας ενώπιον του ∆ικαστηρίου.
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Άρθρο 26
Παραγραφή της εκτέλεσης των ποινών

1.
Η εξουσία της Επιτροπής να εκτελεί τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εφαρµογή των άρθρων 23 και 24
υπόκειται σε πενταετή προθεσµία παραγραφής.
2.

Η παραγραφή αρχίζει από την ηµέρα κατά την οποία η απόφαση καθίσταται οριστική.

3.

Η παραγραφή της εκτέλεσης των ποινών διακόπτεται:

α) από την κοινοποίηση απόφασης µε την οποία τροποποιείται το αρχικό ποσό του προστίµου ή της χρηµατικής
ποινής ή απορρίπτεται αίτηση τροποποίησης του ποσού αυτού·
β) από κάθε πράξη της Επιτροπής ή κράτους µέλους, που ενεργεί κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, η οποία
αποβλέπει να εκτελέσει την αναγκαστική είσπραξη του ποσού του προστίµου ή της χρηµατικής ποινής.
4.

Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου µετά από κάθε διακοπή.

5.

Η παραγραφή της εκτέλεσης των ποινών αναστέλλεται:

α) για όσο χρονικό διάστηµα επιτρέπεται η πραγµατοποίηση της πληρωµής·
β) για όσο χρονικό διάστηµα η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της πληρωµής τελεί υπό αναστολή βάσει
αποφάσεως του ∆ικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Άρθρο 27
Ακρόαση των µερών, των καταγγελλόντων και των λοιπών τρίτων ενδιαφεροµένων
1.
Πριν από τη λήψη των αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 23 και στο άρθρο 24 παράγραφος 2, η Επιτροπή παρέχει στις επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η διαδικασία που έχει
κινήσει η Επιτροπή τη δυνατότητα ακρόασης σχετικά µε τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή θεµελιώνει τις
αποφάσεις της µόνο στις αιτιάσεις για τις οποίες δόθηκε στα µέρη η δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Οι καταγγέλλοντες µετέχουν στενά στη διαδικασία.
2.
Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα υπεράσπισης των εµπλεκόµενων
µερών, τα οποία έχουν το δικαίωµα να αποκτούν γνώση του φακέλου της Επιτροπής, µε την επιφύλαξη του έννοµου συµφέροντος των επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηµατικού απόρρητου. Το δικαίωµα πρόσβασης
στο φάκελο δεν καλύπτει τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης της Επιτροπής ή των
αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών. Από το δικαίωµα πρόσβασης εξαιρούνται ιδίως η αλληλογραφία µεταξύ
της Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών ή µεταξύ των τελευταίων, συµπεριλαµβανοµένων
των εγγράφων που συντάσσονται κατ' εφαρµογή των άρθρων 11 και 14. Καµία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εµποδίζει την Επιτροπή να δηµοσιοποιεί και να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για να
αποδειχθεί µια παράβαση.
3.
Εφόσον η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο µπορεί να δεχθεί σε ακρόαση και άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
Εάν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ζητήσει να γίνει δεκτό σε ακρόαση επικαλούµενο σχετικό έννοµο συµφέρον, το
αίτηµά του γίνεται δεκτό. Οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών µπορούν επίσης να ζητήσουν από την Επιτροπή να δεχθεί σε ακρόαση και άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
4.
Όταν η Επιτροπή προτίθεται να λάβει απόφαση κατ' εφαρµογή του άρθρου 9 ή του άρθρου 10, δηµοσιεύει
περίληψη της υπόθεσης και το βασικό περιεχόµενο των δεσµεύσεων ή των προτεινόµενων ενεργειών. Τα ενδιαφερόµενα τρίτα µέρη µπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσµίας την οποία ορίζει η Επιτροπή
στη δηµοσίευσή της και η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη του ενός µηνός. Στη δηµοσίευση λαµβάνεται
υπόψη το έννοµο συµφέρον των επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηµατικού τους απορρήτου.
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Άρθρο 28
Επαγγελµατικό απόρρητο

1.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των άρθρων 12 και 15, οι πληροφορίες που συλλέγονται δυνάµει των
άρθρων 17 έως 22 επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο για το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν.
2.
Με την επιφύλαξη της ανταλλαγής και της χρησιµοποίησης πληροφοριών, οι οποίες προβλέπονται στις
διατάξεις των άρθρων 11, 12, 14, 15 και 27, η Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών, οι
υπάλληλοί τους, το λοιπό προσωπικό τους και τα άλλα πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία των εν λόγω
αρχών, καθώς και οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό άλλων αρχών των κρατών µελών οφείλουν να µην δηµοσιοποιούν τα στοιχεία που συγκεντρώνουν ή ανταλλάσσουν κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και τα
οποία, ως εκ της φύσεώς τους, καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελµατικού απόρρητου. Η υποχρέωση
αυτή ισχύει επίσης για όλους τους αντιπροσώπους και εµπειρογνώµονες των κρατών µελών που συµµετέχουν στις
συνεδριάσεις της συµβουλευτικής επιτροπής κατ' εφαρµογή του άρθρου 14.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 29
Ατοµική ανάκληση
1.
Όταν η Επιτροπή, εξουσιοδοτηµένη δυνάµει κανονισµού του Συµβουλίου, όπως οι κανονισµοί αριθ. 19/65/
ΕΟΚ, (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71, (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87, (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91 ή (ΕΟΚ) αριθ. 479/92, να εφαρµόζει
το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης εκδίδοντας κανονισµούς, έχει κηρύξει το άρθρο 81 παράγραφος 1 της
συνθήκης ανεφάρµοστο σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρµονισµένων
πρακτικών, δύναται, µε πρωτοβουλία της ή κατόπιν καταγγελίας, να ανακαλέσει το ευεργέτηµα του κανονισµού
απαλλαγής εφόσον διαπιστώσει ότι σε συγκεκριµένη περίπτωση συµφωνία, απόφαση ή εναρµονισµένη πρακτική
που εµπίπτει στον κανονισµό απαλλαγής παράγει αποτελέσµατα τα οποία δεν συµβιβάζονται µε το άρθρο 81
παράγραφος 3 της συνθήκης.
2.
Όταν σε συγκεκριµένη περίπτωση συµφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρµονισµένες πρακτικές
που εµπίπτουν σε κανονισµό της Επιτροπής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, παράγουν αποτελέσµατα τα
οποία δεν συµβιβάζονται µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης στο έδαφος ενός κράτους µέλους, ή σε
τµήµα του εδάφους αυτού, το οποίο συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά µιας αυτοτελούς γεωγραφικής αγοράς,
η αρχή ανταγωνισµού του εν λόγω κράτους µέλους δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτηµα της εφαρµογής του εν
λόγω κανονισµού απαλλαγής στο συγκεκριµένο έδαφος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
∆ηµοσίευση των αποφάσεων
1.

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις αποφάσεις τις οποίες λαµβάνει κατ' εφαρµογή των άρθρων 7 έως 10, 23 και 24.

2.
Στη δηµοσίευση µνηµονεύονται τα ενδιαφερόµενα µέρη και τα ουσιώδη στοιχεία της απόφασης, περιλαµβανοµένων των κυρώσεων που επιβάλλονται. Επίσης λαµβάνεται υπόψη το έννοµο συµφέρον των επιχειρήσεων για
την προστασία του επαγγελµατικού απόρρητου.
Άρθρο 31
Έλεγχος από το ∆ικαστήριο
Το ∆ικαστήριο διαθέτει πλήρη δικαιοδοσία για τον έλεγχο των αποφάσεων µε τις οποίες η Επιτροπή επιβάλλει
πρόστιµο ή χρηµατική ποινή. Το ∆ικαστήριο δύναται να καταργεί, να µειώνει ή να επαυξάνει τα πρόστιµα ή τις
χρηµατικές ποινές που έχουν επιβληθεί.
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Άρθρο 32
Εξαιρέσεις

Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα ακόλουθα:
α) διεθνείς µεταφορές µε ελεύθερα φορτηγά πλοία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α)
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86·
β) θαλάσσιες µεταφορές που πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µεταξύ λιµένων του ίδιου κράτους µέλους, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86·
γ) εναέριες µεταφορές µεταξύ κοινοτικών αερολιµένων και τρίτων χωρών.

Άρθρο 33
Εκτελεστικές διατάξεις
1.
Η Επιτροπή νοµιµοποιείται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο µε σκοπό την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Τα µέτρα αυτά είναι δυνατόν, µεταξύ άλλων, να αφορούν:
α) τη µορφή, το περιεχόµενο και τις λοιπές λεπτοµέρειες των καταγγελιών που υποβάλλονται κατ' εφαρµογή του
άρθρου 7, καθώς και τη διαδικασία για την απόρριψη των καταγγελιών·
β) τις πρακτικές ρυθµίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται από το
άρθρο 11·
γ) τις πρακτικές ρυθµίσεις που ισχύουν για τις ακροάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 27.
2.
Η Επιτροπή, πριν λάβει οποιαδήποτε µέτρο δυνάµει της παραγράφου 1, δηµοσιεύει σχέδιό του και καλεί
όλους τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός προθεσµίας την οποία καθορίζει και η οποία δεν
πρέπει να είναι βραχύτερη του ενός µηνός. Η Επιτροπή, πριν δηµοσιεύσει σχέδιο µέτρου και πριν προβεί στη λήψη
του, ζητεί τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής συµπράξεων και δεσποζουσών θέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή κατ' εφαρµογή του άρθρου 2 του κανονισµού αριθ. 17, οι
κοινοποιήσεις που γίνονται κατ' εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 του εν λόγω κανονισµού, καθώς και οι αντίστοιχες
αιτήσεις και κοινοποιήσεις που υποβάλλονται κατ' εφαρµογή των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68, (ΕΟΚ) αριθ.
4056/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
2.
Οι διαδικαστικές πράξεις που διενεργούνται κατ' εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 17 και των κανονισµών
(ΕΟΚ) αριθ. 1017/68, (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 εξακολουθούν να ισχύουν για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 35
Ορισµός των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών
1.
Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των
άρθρων 81 και 82 της συνθήκης κατά τρόπο ώστε να τηρούνται όντως οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Τα
µέτρα που είναι αναγκαία για την παραχώρηση στις αρχές αυτές της εξουσίας να εφαρµόζουν τα εν λόγω άρθρα
λαµβάνονται πριν από την 1η Μαΐου 2004. Οι οριζόµενες αρχές ενδέχεται να περιλαµβάνουν δικαστήρια.
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2.
Όταν η επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε εθνικές διοικητικές και δικαστικές
αρχές, τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν διάφορες εξουσίες και καθήκοντα στις διάφορες αυτές εθνικές αρχές,
είτε είναι διοικητικές είτε δικαστικές.
3.
Τα αποτελέσµατα του άρθρου 11 παράγραφος 6 εφαρµόζονται στις αρχές που ορίζουν τα κράτη µέλη,
περιλαµβανοµένων των δικαστηρίων που ασκούν καθήκοντα σχετικά µε την προπαρασκευή και την έκδοση τύπων
αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5. Tα αποτελέσµατα του άρθρου 11 παράγραφος 6 δεν εκτείνονται στα
δικαστήρια εφόσον αυτά ενεργούν ως δευτεροβάθµια όργανα σε σχέση µε τους τύπους αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5.
4.
Παρά την παράγραφο 3, όταν στα κράτη µέλη, για την έκδοση ορισµένων τύπων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5, µια αρχή προσφεύγει σε δικαστική αρχή που είναι ανεξάρτητη και διάφορη της διωκτικής
αρχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, τα αποτελέσµατα του άρθρου 11
παράγραφος 6 εφαρµόζονται µόνο στη συγκεκριµένη διωκτική αρχή, η οποία αποσύρει την αίτησή της προς τη
δικαστική αρχή µόλις κινήσει διαδικασία η Επιτροπή, µε αυτή δε την απόσυρση λήγει πράγµατι η εθνική διαδικασία.

Άρθρο 36
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 καταργείται.
2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η φράση «Η απαγόρευση του άρθρου 2» αντικαθίσταται από τη φράση «Η απαγόρευση του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης».
3. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, η φράση «Οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που αναφέρονται
στο άρθρο 2» αντικαθίσταται από την φράση «Οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές
σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης»·
β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Εάν η εφαρµογή οποιασδήποτε συµφωνίας, απόφασης ή εναρµονισµένης πρακτικής που καλύπτεται
από την παράγραφο 1 έχει, σε δεδοµένη υπόθεση, αποτελέσµατα που δεν συµβιβάζονται µε τις απαιτήσεις
του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης, µπορεί να ζητηθεί από τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να θέσουν τέλος στα αποτελέσµατα αυτά.»
4. Τα άρθρα 5 έως 29 καταργούνται, µε εξαίρεση το άρθρο 13 παράγραφος 3 το οποίο εξακολουθεί να εφαρµόζεται στις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 πριν
από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, έως τη λήξη της ισχύος των εν λόγω αποφάσεων.
5. Στο άρθρο 30, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 διαγράφονται.

Άρθρο 37
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2988/74
Στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2988/74 παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7α
Εξαίρεση
Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003
του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (*).
(*) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.»
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Άρθρο 38
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Παράβαση υποχρέωσης
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι αθετήσουν υποχρέωση η οποία έχει επιβληθεί, βάσει του άρθρου
5, σε σχέση µε την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 3, η Επιτροπή, προκειµένου να θέσει τέλος
σε αυτήν την παράβαση και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (*), δύναται να εκδώσει απόφαση η
οποία είτε απαγορεύει στους ενδιαφερόµενους τη συνέχιση αυτής είτε απαιτεί από αυτούς συγκεκριµένες ενέργειες, ή αποσύρει το ευεργέτηµα απαλλαγής κατά κατηγορία το οποίο απελάµβαναν.
(*) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.»
β) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
i) στο στοιχείο α), η φράση «υπό τους όρους που καθορίζονται στο τµήµα ΙΙ» αντικαθίσταται από τη
φράση «υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003»·
ii) στο στοιχείο γ) σηµείο i) δεύτερο εδάφιο, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Συγχρόνως, αποφασίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, αν δέχεται τις
δεσµεύσεις που προσφέρονται να αναλάβουν οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, προκειµένου, µεταξύ άλλων,
να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στην αγορά επιχειρήσεων µη µελών της διάσκεψης.»
2. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 διαγράφεται·
β) στην παράγραφο 2 οι λέξεις «σύµφωνα µε το άρθρο 10» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003»·
γ) η παράγραφος 3 καταργείται.
3. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, οι λέξεις «συµβουλευτική επιτροπή του άρθρου 15» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«συµβουλευτική επιτροπή του άρθρου 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003»·
β) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «συµβουλευτική επιτροπή του άρθρου 15» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«συµβουλευτική επιτροπή του άρθρου 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003»·
4. Τα άρθρα 10 έως 25 καταργούνται, µε εξαίρεση το άρθρο 13 παράγραφος 3 το οποίο εξακολουθεί να εφαρµόζεται στις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης πριν από
την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, έως τη λήξη της ισχύος των εν λόγω αποφάσεων.
5. Στο άρθρο 26, η φράση τη µορφή, το περιεχόµενο και άλλες λεπτοµέρειες των καταγγελιών που προβλέπονται
στο άρθρο 10, των αιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 και των ακροάσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 διαγράφεται.

Άρθρο 39
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87
Τα άρθρα 3 έως 19 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 καταργούνται, µε εξαίρεση το άρθρο 6 παράγραφος 3
το οποίο εξακολουθεί να εφαρµόζεται στις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, έως τη λήξη της ισχύος των
εν λόγω αποφάσεων.
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Άρθρο 40
Τροποποίηση των κανονισµών αριθ. 19/65/ΕΟΚ, (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91
Το άρθρο 7 του κανονισµού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 και το άρθρο
7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91 καταργούνται.
Άρθρο 41
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
Πριν από τη δηµοσίευση σχεδίου κανονισµού και πριν από την έκδοση κανονισµού, η Επιτροπή συµβουλεύεται
τη συµβουλευτική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα
81 και 82 της συνθήκης (*).
(*) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.»
2. Το άρθρο 7 καταργείται.
Άρθρο 42
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 479/92
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 479/92 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
Πριν από τη δηµοσίευση του σχεδίου κανονισµού και πριν από την έκδοση του κανονισµού, η Επιτροπή ζητά
τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1/2003
του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (*).
(*) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.»
2. Το άρθρο 6 καταργείται.
Άρθρο 43
Κατάργηση των κανονισµών αριθ. 17 και αριθ. 141
1.
Ο κανονισµός αριθ. 17 καταργείται, µε εξαίρεση το άρθρο 8 παράγραφος 3 το οποίο εξακολουθεί να εφαρµόζεται στις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης πριν από
την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, έως τη λήξη της ισχύος των εν λόγω αποφάσεων.
2.

Ο κανονισµός αριθ. 141 καταργείται.

3.

Κάθε παραποµπή στους καταργούµενους κανονισµούς νοείται ως παραποµπή στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 44
Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού

Πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τη λειτουργία του παρόντος κανονισµού, και ειδικότερα για την εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 6 και του άρθρου 17.
Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή εκτιµά κατά πόσον ενδείκνυται να προτείνει στο Συµβούλιο αναθεώρηση
του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 45
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2004.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
M. FISCHER BOEL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 όσον αφορά ορισµένες διαδικασίες για την
εφαρµογή της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, καθώς και για την εφαρµογή
της ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,

Άρθρο 1
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 7α έως 7ζ:
«Άρθρο 7α

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Γενική ρήτρα διασφάλισης και ρήτρα σπάνεως

(1)

Το Συµβούλιο διεξάγει επί του παρόντος ενέργειες για τη
σύναψη συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, η
οποία υπεγράφη στο Λουξεµβούργο, στις 29 Οκτωβρίου
2001 (εφεξής «συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης»).

1.
Όταν ένα κράτος µέλος ζητάει από την Επιτροπή την
εφαρµογή µέτρων σύµφωνα µε τα άρθρα 25 και 26 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, τα άρθρα 38 και 39 της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, της παρέχει, προς
επίρρωση του αιτήµατός του, και τις αναγκαίες πληροφορίες
για να το αιτιολογήσει.

(2)

Στο µεταξύ, στις 29 Οκτωβρίου 2001, το Συµβούλιο
προέβη στη σύναψη ενδιάµεσης συµφωνίας για το εµπόριο
και τα εµπορικά θέµατα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου
(εφεξής «ενδιάµεση συµφωνία») (1). Η ενδιάµεση συµφωνία
άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 2002 αλλά εφαρµόστηκε
προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2002.

2.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη συµβουλευτική επιτροπή
που συστήνεται µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3285/94 του Συµβουλίου (*) (εφεξής “η επιτροπή”).

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 (2) θεσπίζει ορισµένες
διαδικασίες εφαρµογής ορισµένων διατάξεων των εν λόγω
συµφωνιών. Είναι ωστόσο αναγκαίο να καθοριστούν οι διαδικασίες εφαρµογής ορισµένων πρόσθετων διατάξεων των εν
λόγω συµφωνιών.

(4)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης ∆εκεµβρίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(5)

Όσον αφορά τα µέτρα εµπορικής άµυνας, κρίνεται σκόπιµο
να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις όσον αφορά τους γενικούς
κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/
96 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, για την
άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο
ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (4).

(6)

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρµόζεται
µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης,

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

ΕΕ L 330 της 14.12.2001, σ. 3.
ΕΕ L 304 της 21.11.2001, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ.
1).

3.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

5.
Αν η Επιτροπή, αιτήσει ενός κράτους µέλους ή µε δική
της πρωτοβουλία, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι που
καθορίζονται στα άρθρα 25 και 26 της ενδιάµεσης συµφωνίας
και, στη συνέχεια, στα άρθρα 38 και 39 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης:
— ενηµερώνει τα κράτη µέλη αµέσως, αν ενεργεί µε δική της
πρωτοβουλία, ή, εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, αν ενεργεί κατόπιν
αιτήσεως κράτους µέλους,
— προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε την επιτροπή σχετικά µε τα
προτεινόµενα µέτρα,
— ταυτοχρόνως ενηµερώνει την Κροατία και κοινοποιεί σε
αυτήν την έναρξη των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της
ενδιάµεσης επιτροπής και στη συνέχεια του συµβουλίου
σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 25 παράγραφος 4 και στο άρθρο 26 παράγραφος 3
της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο
38 παράγραφος 4 και στο άρθρο 39 παράγραφος 3 της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης,
— παράλληλα, παρέχει στην ενδιάµεση επιτροπή και, στη
συνέχεια, στο συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης,
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διενέργεια των
σχετικών διαβουλεύσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 25
παράγραφος 3 και στο άρθρο 26 παράγραφος 3 της ενδιάµεσης συµφωνίας, και στα άρθρα 38 παράγραφος 3 και 39
παράγραφος 3 της συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης.
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6.
Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και εφόσον δεν
κατέστη δυνατός άλλος διακανονισµός, η Επιτροπή µπορεί,
κατόπιν διαβουλεύσεως µε την επιτροπή, να αποφασίσει τη
λήψη των κατάλληλων µέτρων που προβλέπονται στα άρθρα
25 και 26 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στα
άρθρα 38 και 39 της συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης.
Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται αµέσως στο Συµβούλιο,
καθώς και στην ενδιάµεση επιτροπή και, στη συνέχεια, στο συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Η εν λόγω απόφαση εφαρµόζεται αµέσως.
7.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει στο Συµβούλιο την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 6, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της
κοινοποίησης της απόφασης αυτής.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί να
λάβει διαφορετική απόφαση εντός δύο µηνών.
8.
Αν η Επιτροπή αποφασίσει να µην λάβει µέτρα όπως
προβλέπεται στα άρθρα 25 και 26 της ενδιάµεσης συµφωνίας
και, στη συνέχεια, στα άρθρα 38 και 39 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, ενηµερώνει σχετικά το Συµβούλιο
εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής
της αίτησης του κράτους µέλους.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει στο Συµβούλιο την
απόφαση της Επιτροπής εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την
κοινοποίηση της απόφασης αυτής.
Αν το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία,
εκδηλώσει την πρόθεσή του να λάβει διαφορετική απόφαση, η
Επιτροπή ενηµερώνει αµελλητί την Κροατία και της κοινοποιεί
την έναρξη διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της ενδιάµεσης επιτροπής και, στη συνέχεια, του συµβουλίου σταθεροποίησης και
σύνδεσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 3 και
4 και στο άρθρο 26 παράγραφος 3 της ενδιάµεσης συµφωνίας
και, στη συνέχεια, στο άρθρο 38 παράγραφοι 3 και 4 και στο
άρθρο 39 παράγραφος 3 της συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης.
9.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία,
µπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός δύο µηνών από
την περάτωση των διαβουλεύσεων µε την Κροατία στο πλαίσιο
της ενδιάµεσης επιτροπής και, στη συνέχεια, του συµβουλίου
σταθεροποίησης και σύνδεσης.
10. Οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της ενδιάµεσης επιτροπής
και, στη συνέχεια, του συµβουλίου σταθεροποίησης και
σύνδεσης, θεωρούνται περατωθείσες 30 ηµέρες µετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 8.
Άρθρο 7β
Εξαιρετικές και κρίσιµες περιστάσεις
1.
Σε εξαιρετικές και κρίσιµες περιστάσεις, κατά την έννοια
του άρθρου 25 παράγραφος 4 στοιχείο β) και του άρθρου 26
παράγραφος 4 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, µετέπειτα, του
άρθρου 38 παράγραφος 4 στοιχείο β) και του άρθρου 39
παράγραφος 4 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η
Επιτροπή δύναται να λάβει αµέσως µέτρα όπως προβλέπεται
στα άρθρα 25 και 26 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 38 και 39 της συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης.
Αν η Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους µέλους, αποφασίζει εντός
πέντε εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης.
2.

Η Επιτροπή κοινοποιεί στο Συµβούλιο την απόφασή της.
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3.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει στο Συµβούλιο την απόφαση της Επιτροπής εντός δέκα εργάσιµων ηµερών
από την παραλαβή της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί να
λάβει διαφορετική απόφαση εντός δύο µηνών.
Άρθρο 7γ
Ρήτρα διασφάλισης για τα γεωργικά προϊόντα και τα
προϊόντα αλιείας
Παρά τις διαδικασίες των άρθρων 7α και 7β, τα απαραίτητα
µέτρα για τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα αλιείας δυνάµει των άρθρων 18 ή 25 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη
συνέχεια, των άρθρων 31 ή 38 της συµφωνίας σταθεροποίησης
και σύνδεσης ή δυνάµει διατάξεων των παραρτηµάτων σχετικά
µε τα εν λόγω προϊόντα, καθώς και του πρωτοκόλλου αριθ. 3,
µπορεί να ληφθούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους κανόνες περί κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών ή των αγορών προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, ή από τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει
του άρθρου 308 της συνθήκης και οι οποίες εφαρµόζονται
στα προϊόντα που προκύπτουν από τη µεταποίηση γεωργικών
προϊόντων και προϊόντων αλιείας, τηρουµένων των όρων που
καθορίζονται στο άρθρο 18 της ενδιάµεσης συµφωνίας και,
στη συνέχεια, στο άρθρο 31 της συµφωνίας σταθεροποίησης
και σύνδεσης ή στο άρθρο 25 παράγραφοι 3, 4 και 5 της
ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 38 παράγραφοι 3, 4 και 5 της συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης.
Άρθρο 7δ
Ντάµπινγκ
Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν την εκ
µέρους της Κοινότητας εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 της ενδιάµεσης συµφωνίας
και, στη συνέχεια, στο άρθρο 37 παράγραφος 1 της συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης, αποφασίζεται η λήψη µέτρων
αντιντάµπινγκ, σύµφωνα µε τις διατάξεις που καθορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (**) και κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Άρθρο 7ε
Ανταγωνισµός
1.
Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν
την εκ µέρους της Κοινότητας εφαρµογή των µέτρων που
προβλέπονται στο άρθρο 35 της ενδιάµεσης συµφωνίας και,
στη συνέχεια, στο άρθρο 70 της συµφωνίας σταθεροποίησης
και σύνδεσης, η Επιτροπή, αφού εξετάσει τον φάκελο, ιδία πρωτοβουλία ή αιτήσει ενός κράτους µέλους, αποφασίζει αν οι
πρακτικές αυτές συµβιβάζονται µε τη συµφωνία. Προτείνει,
ενδεχοµένως, τη λήψη µέτρων διασφάλισης στο Συµβούλιο, το
οποίο αποφασίζει µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 133 της συνθήκης, εκτός από τις περιπτώσεις ενισχύσεων στις οποίες εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2026/97 του Συµβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1997, για την
άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο επιδοτήσεων εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (***), οπότε τα µέτρα αυτά λαµβάνονται σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισµό.
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Τα µέτρα λαµβάνονται µόνον υπό τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 9 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 70 παράγραφος 9 της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
2.
Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν
την εκ µέρους της Κροατίας εφαρµογή µέτρων έναντι της Κοινότητας δυνάµει του άρθρου 35 της ενδιάµεσης συµφωνίας
και, στη συνέχεια, του άρθρου 70 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η Επιτροπή, αφού εξετάσει την υπόθεση,
αποφασίζει αν οι εν λόγω πρακτικές είναι σύµφωνες µε τις
αρχές που καθορίζονται στην ενδιάµεση συµφωνία και, στη
συνέχεια, στη συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Εφόσον
κρίνεται σκόπιµο, λαµβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις µε βάση
τα κριτήρια που απορρέουν από την εφαρµογή των άρθρων
81, 82 και 87 της συνθήκης.

Άρθρο 7στ
Απάτη ή αδυναµία παροχής διοικητικής συνεργασίας
1.
Για τους σκοπούς ερµηνείας του άρθρου 30 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, του άρθρου 43 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, ως αδυναµία παροχής
διοικητικής συνεργασίας όπως προβλέπεται για τον έλεγχο της
απόδειξης καταγωγής νοείται µεταξύ άλλων:
— η απουσία διοικητικής συνεργασίας, όπως η αδυναµία
παροχής ονοµάτων και διευθύνσεων τελωνειακών ή
κυβερνητικών αρχών αρµόδιων για την έκδοση και τον
έλεγχο πιστοποιητικών καταγωγής, ή υποδειγµάτων σφραγίδων που χρησιµοποιούνται για την επικύρωση των πιστοποιητικών, ή η αδυναµία προσαρµογής αυτών των στοιχείων όταν κρίνεται απαραίτητο,
— επανειληµµένη έλλειψη ή ανεπάρκεια δράσης για τον
έλεγχο του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και την
εκπλήρωση των λοιπών απαιτήσεων του πρωτοκόλλου αριθ.
4 των συµφωνιών, καθώς και για τον εντοπισµό ή την
πρόληψη της καταστρατήγησης των κανόνων καταγωγής,
— επανειληµµένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη
διενέργεια, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, του επακόλουθου ελέγχου της απόδειξης καταγωγής και στην έγκαιρη
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του,
— επανειληµµένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσον
αφορά την έγκριση της διενέργειας αποστολών διοικητικής
και διερευνητικής συνεργασίας στην Κροατία, προκειµένου
να επαληθευτεί η γνησιότητα εγγράφων ή η ακρίβεια των
στοιχείων που αφορούν τη χορήγηση της προτιµησιακής
µεταχείρισης όπως προβλέπεται στο πλαίσιο των συµφωνιών, ή για να πραγµατοποιηθούν ή να προγραµµατιστούν
οι κατάλληλες έρευνες για τον εντοπισµό ή την πρόληψη
παραβάσεων των κανόνων καταγωγής,
— επανειληµµένη µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5 για την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε
τελωνειακά θέµατα στο µέτρο που αφορά την εφαρµογή
των εµπορικών διατάξεων της ενδιάµεσης συµφωνίας και
στη συνέχεια της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
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2.
Όταν η Επιτροπή, βάσει πληροφοριών που παρέχει
κράτος µέλος ή µε δική της πρωτοβουλία, διαπιστώσει ότι
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 30 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 43 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης:
— ενηµερώνει το Συµβούλιο,
— προβαίνει αµέσως σε διαβουλεύσεις µε την Κροατία για την
εξεύρεση της κατάλληλης λύσης, όπως προβλέπεται στις
σχετικές διατάξεις.
Επίσης, µπορεί:
— να καλέσει τα κράτη µέλη να λάβουν όλα τα απαιτούµενα
προληπτικά µέτρα για τη διαφύλαξη των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας,
— να προβεί σε δηµοσίευση, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοίνωσης στην οποία αναφέρει ότι υπάρχουν βάσιµες αµφιβολίες σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου
30 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, του
άρθρου 43 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
3.
Εν αναµονή της εξεύρεσης αµοιβαία ικανοποιητικής
λύσης κατά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα
που θεωρεί απαραίτητα σύµφωνα µε το άρθρο 30 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, το άρθρο 43 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, καθώς και σύµφωνα µε τη
διαδικασία της παραγράφου 5.
4.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα, που συστήνεται µε το άρθρο 248α του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (****).
5.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
6.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 7ζ
Κοινοποιήσεις
Η Επιτροπή διενεργεί, εξ ονόµατος της Κοινότητας, τις κοινοποιήσεις προς την ενδιάµεση επιτροπή και, στη συνέχεια, το
συµβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως προβλέπεται
από την ενδιάµεση συµφωνία και, στη συνέχεια, από τη συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης.
(*) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 53· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2474/
2000 (ΕΕ L 286 της 11.11.2000, σ. 1).
(**) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/
2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1).
(***) ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1973/2002
(ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 4).
(****) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2700/2000 (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).»
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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, 19 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
L. ESPERSEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 153/2002 όσον αφορά ορισµένες διαδικασίες για την
εφαρµογή της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου,
καθώς και για την εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Συµβούλιο διεξάγει επί του παρόντος ενέργειες για τη
σύναψη συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Λουξεµβούργο, στις 9 Απριλίου 2001 (εφεξής «συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης»).

(2)

Στο µεταξύ, στις 9 Απριλίου 2001, το Συµβούλιο προέβη
στη σύναψη ενδιάµεσης συµφωνίας για το εµπόριο και τα
εµπορικά θέµατα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας, αφετέρου (1), η οποία προβλέπει την ταχεία
έναρξη ισχύος των εµπορικών και συναφών διατάξεων της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης (εφεξής «ενδιάµεση
συµφωνία»). Η ενδιάµεση συµφωνία άρχισε να ισχύει την 1η
Ιουνίου 2001.

(3)

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 153/2002 (2), θεσπίζει ορισµένες
διαδικασίες για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων των εν
λόγω συµφωνιών. Είναι, ωστόσο, αναγκαίο να καθοριστούν
οι διαδικασίες για την εφαρµογή ορισµένων πρόσθετων
διατάξεων των εν λόγω συµφωνιών.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(5)

Όσον αφορά τα µέτρα εµπορικής άµυνας, κρίνεται σκόπιµο
να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις όσον αφορά τους γενικούς
κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/
96 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, για την
άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο
ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (4).

(6)

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρµόζεται
µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης,

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

ΕΕ L 124 της 4.5.2001, σ. 2.
ΕΕ L 25 της 29.1.2002, σ. 16.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ.
1).

Άρθρο 1
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 153/2002 παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 7α
Γενική ρήτρα διασφάλισης και ρήτρα σπάνεως
1.
Όταν ένα κράτος µέλος ζητά από την Επιτροπή να λάβει
µέτρα διασφάλισης σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, τα άρθρα 37 και 38 της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, της παρέχει, προς
επίρρωση του αιτήµατός του, και τις αναγκαίες πληροφορίες
για να το αιτιολογήσει.
2.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη συµβουλευτική επιτροπή
που συστήνεται µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3285/94 του Συµβουλίου (*) (εφεξής “η επιτροπή”).
3.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του
Συµβουλίου.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

5.
Αν η Επιτροπή, αιτήσει ενός κράτους µέλους ή µε δική
της πρωτοβουλία, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 37 και 38 της συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης:
— ενηµερώνει τα κράτη µέλη αµέσως, αν ενεργεί µε δική της
πρωτοβουλία, ή, εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, αν ενεργεί κατόπιν
αιτήσεως κράτους µέλους,
— προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε την επιτροπή σχετικά µε τα
προτεινόµενα µέτρα,
— ταυτοχρόνως ενηµερώνει την Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και κοινοποιεί σε αυτήν την
έναρξη των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του συµβουλίου
συνεργασίας και, στη συνέχεια, της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24
παράγραφος 4 και στο άρθρο 25 παράγραφος 3 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 37 παράγραφος 4 και στο άρθρο 38 παράγραφος 3 της συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης,
— παράλληλα, παρέχει στο συµβούλιο συνεργασίας και, στη
συνέχεια, στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης,
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διενέργεια των
σχετικών διαβουλεύσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 24
παράγραφος 3 και στο άρθρο 25 παράγραφος 3 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 37 παράγραφος 3 και στο άρθρο 38 παράγραφος 3 της συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης.
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6.
Κατά τον τερµατισµό των διαβουλεύσεων και αν δεν είναι
δυνατός άλλος διακανονισµός, η Επιτροπή, µετά από συνεννόηση µε την επιτροπή, δύναται να αποφασίσει για τη λήψη
των κατάλληλων µέτρων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 24 και
25 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 37
και 38 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται αµέσως στο Συµβούλιο·
επίσης, κοινοποιείται στο συµβούλιο συνεργασίας και, στη
συνέχεια, στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Η εν λόγω απόφαση εφαρµόζεται αµέσως.
7.
Κάθε κράτος µέλος δύναται να παραπέµπει στο Συµβούλιο την απόφαση της Επιτροπής, που αναφέρεται στην παράγραφο 6, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση
της απόφασης αυτής.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί να
λάβει διαφορετική απόφαση εντός δύο µηνών.
8.
Αν η Επιτροπή αποφασίσει να µην λάβει µέτρα, όπως
προβλέπεται στα άρθρα 24 και 25 της ενδιάµεσης συµφωνίας
και, στη συνέχεια, στα άρθρα 37 και 38 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, ενηµερώνει σχετικά το Συµβούλιο
εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής
της αίτησης του κράτους µέλους.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει στο Συµβούλιο την
απόφαση της Επιτροπής εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την
κοινοποίηση της απόφασης αυτής.
Αν το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, εκδηλώνει την πρόθεσή του να λάβει διαφορετική απόφαση, η Επιτροπή ενηµερώνει αµελλητί την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και της κοινοποιεί την έναρξη διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του συµβουλίου συνεργασίας και, στη
συνέχεια, της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο
25 παράγραφος 3 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια,
στο άρθρο 37 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 38 παράγραφος 3 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
9.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία,
µπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός δύο µηνών µετά
την περάτωση των διαβουλεύσεων µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, στο πλαίσιο του συµβουλίου
συνεργασίας και, στη συνέχεια, της επιτροπής σταθεροποίησης
και σύνδεσης.
10. Οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του συµβουλίου συνεργασίας και, στη συνέχεια, της επιτροπής σταθεροποίησης και
σύνδεσης θεωρούνται περατωθείσες 30 ηµέρες µετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 8.
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3.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει στο Συµβούλιο την απόφαση της Επιτροπής εντός δέκα εργάσιµων ηµερών
από την παραλαβή της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης.
Το Συµβούλιο δύναται να λάβει διαφορετική απόφαση, µε
ειδική πλειοψηφία, εντός διµήνου.
Άρθρο 7γ
Ρήτρα διασφάλισης για τα γεωργικά προϊόντα και τα
προϊόντα αλιείας
Παρά τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 7α και 7β,
µπορεί να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για τα γεωργικά
προϊόντα και τα προϊόντα αλιείας δυνάµει των άρθρων 17 ή 24
της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, των άρθρων 30 ή
37 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ή δυνάµει
διατάξεων των παραρτηµάτων σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα,
καθώς και του πρωτοκόλλου αριθ. 3, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους σχετικούς κανόνες για την
εγκαθίδρυση της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών ή
αγορών για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ή από
τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 308
της συνθήκης και οι οποίες εφαρµόζονται στα προϊόντα που
προκύπτουν από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων και
προϊόντων αλιείας, τηρουµένων των όρων που καθορίζονται
στο άρθρο 17 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια,
στο άρθρο 30 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ή
στο άρθρο 24 παράγραφοι 3, 4 και 5 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 37 παράγραφοι 3, 4 και 5
της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Άρθρο 7δ
Ντάµπινγκ
Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν εφαρµογή, εκ µέρους της Κοινότητας, των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 της ενδιάµεσης συµφωνίας
και, στη συνέχεια, στο άρθρο 36 παράγραφος 1 της συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης, αποφασίζεται η λήψη µέτρων
αντιντάµπινγκ, σύµφωνα µε τις διατάξεις που καθορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (**) και κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στο άρθρο 36 παράγραφος 2 της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Άρθρο 7ε

Άρθρο 7β

Ανταγωνισµός

Εξαιρετικές και κρίσιµες περιστάσεις

1.
Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν
την εκ µέρους της Κοινότητας εφαρµογή των µέτρων που
προβλέπονται στο άρθρο 33 της ενδιάµεσης συµφωνίας και,
στη συνέχεια, στο άρθρο 69 της συµφωνίας σταθεροποίησης
και σύνδεσης, η Επιτροπή, αφού εξετάσει τον φάκελο, ιδία πρωτοβουλία ή αιτήσει ενός κράτους µέλους, αποφασίζει αν οι
πρακτικές αυτές συµβιβάζονται µε τη συµφωνία. Προτείνει,
ενδεχοµένως, τη λήψη µέτρων διασφάλισης στο Συµβούλιο, το
οποίο αποφασίζει µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 133 της συνθήκης, εκτός από τις περιπτώσεις ενισχύσεων στις οποίες εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2026/97 του Συµβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1997, για την
άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο επιδοτήσεων εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (***), οπότε τα µέτρα αυτά λαµβάνονται σύµφωνα µε τις

1.
Σε εξαιρετικές και κρίσιµες περιστάσεις, κατά την έννοια
του άρθρου 24 παράγραφος 4 στοιχείο β) και του άρθρου 25
παράγραφος 4 της ενδιάµεσης συµφωνίας, και µετέπειτα του
άρθρου 37 παράγραφος 4 στοιχείο β) και του άρθρου 38
παράγραφος 4 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η
Επιτροπή δύναται να λάβει αµέσως µέτρα που προβλέπονται
στα άρθρα 24 και 25 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, στα άρθρα 37 και 38 της συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης.
Αν η Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους µέλους, αποφασίζει, εντός
πέντε εργάσιµων ηµερών, από την παραλαβή της αίτησης.
2.

Η Επιτροπή κοινοποιεί στο Συµβούλιο την απόφασή της.
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διαδικασίες που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισµό. Τα
µέτρα λαµβάνονται µόνο υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 5 της ενδιάµεσης συµφωνίας
και, στη συνέχεια, στο άρθρο 69 παράγραφος 5 της συµφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης.

2.
Όταν η Επιτροπή, βάσει πληροφοριών που παρέχει
κράτος µέλος ή µε δική της πρωτοβουλία, διαπιστώσει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29
της ενδιάµεσης συµφωνίας, και στη συνέχεια, στο άρθρο 42
της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης:

2.
Στην περίπτωση πρακτικών ικανών να δικαιολογήσουν
την εκ µέρους της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας εφαρµογή µέτρων έναντι της Κοινότητας δυνάµει
του άρθρου 33 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια,
του άρθρου 69 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης,
η Επιτροπή, αφού εξετάσει την υπόθεση, αποφασίζει εάν οι εν
λόγω πρακτικές είναι σύµφωνες µε τις αρχές που καθορίζονται
στην ενδιάµεση συµφωνία και, στη συνέχεια, στη συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, λαµβάνει
τις κατάλληλες αποφάσεις µε βάση τα κριτήρια που απορρέουν
από την εφαρµογή των άρθρων 81, 82 και 87 της συνθήκης.

— ενηµερώνει το Συµβούλιο,

Άρθρο 7στ
Απάτη ή µη παροχή διοικητικής συνεργασίας
1.
Προς το σκοπό της ερµηνείας του άρθρου 29 της ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, του άρθρου 42 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η µη παροχή διοικητικής
συνεργασίας, όπως απαιτείται για την επαλήθευση της απόδειξης καταγωγής, σηµαίνει, µεταξύ άλλων:
— την απουσία διοικητικής συνεργασίας, όπως µη παροχή
ονοµάτων και διευθύνσεων τελωνειακών ή κρατικών υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την έκδοση και τον έλεγχο των
πιστοποιητικών καταγωγής, ή ειδών σφραγίδων που χρησιµοποιούνται για την εξακρίβωση της γνησιότητας των
πιστοποιητικών, ή την µη ενηµέρωση στοιχείων, εφόσον
χρειάζεται,
— επανειληµµένη απουσία ή ανεπάρκεια δράσης σε ό,τι αφορά
την επαλήθευση του καθεστώτος καταγωγής των προϊόντων
και την πλήρωση των λοιπών απαιτήσεων του πρωτοκόλλου
αριθ. 4 των συµφωνιών και τον εντοπισµό ή τη πρόληψη
παράβασης των κανόνων καταγωγής,
— επανειληµµένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση
πραγµατοποίησης, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, επακόλουθης επαλήθευσης της απόδειξης καταγωγής και
έγκαιρης γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων της,
— επανειληµµένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη
χορήγηση άδειας για τη πραγµατοποίηση αποστολών
διοικητικής και διερευνητικής συνεργασίας στην Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, που έχουν
σκοπό την επαλήθευση της γνησιότητας των εγγράφων ή
της ακρίβειας των πληροφοριών που αφορούν την παροχή
της προτιµησιακής µεταχείρισης που παραχωρείται δυνάµει
των συµφωνιών, ή την πραγµατοποίηση ή διακανονισµό
των κατάλληλων ερευνών για τον εντοπισµό ή την πρόληψη
παραβάσεων των κανόνων καταγωγής,
— επανειληµµένη µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5 για την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε
τελωνειακά θέµατα, στο µέτρο που αφορά την εφαρµογή
των εµπορικών διατάξεων της ενδιάµεσης συµφωνίας και
στη συνέχεια της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

— προβαίνει αµέσως σε διαβουλεύσεις µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, για την εξεύρεση της
κατάλληλης λύσης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις αυτές.
Επιπλέον δύναται:
— να καλέσει τα κράτη µέλη να λάβουν όλα τα απαιτούµενα
προληπτικά µέτρα για τη διαφύλαξη των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας,
— να προβεί σε δηµοσίευση, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοίνωσης στην οποία αναφέρει ότι υπάρχουν βάσιµες αµφιβολίες σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων για την εφαρµογή του άρθρου 29 της
ενδιάµεσης συµφωνίας και, στη συνέχεια, του άρθρου 42
της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
3.
Μέχρι να εξευρεθεί µια αµοιβαία ικανοποιητική λύση στο
πλαίσιο των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο
2, η Επιτροπή δύναται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα που
θεωρεί αναγκαία, σύµφωνα µε το άρθρο 29 της ενδιάµεσης
συµφωνίας, και στη συνέχεια, το άρθρο 42 της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, καθώς και µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στη παράγραφο 5.
4.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα, η οποία συγκροτείται βάσει του άρθρου 248α του
κανονισµού (ΕΟΚ) 2313/92 (****).
5.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
6.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 7ζ
Κοινοποίηση
Η Επιτροπή έχει την ευθύνη, ενεργώντας εξ ονόµατος της Κοινότητας, σε ό,τι αφορά τις κοινοποιήσεις προς το συµβούλιο
συνεργασίας και, στη συνέχεια, το συµβούλιο σταθεροποίησης
και σύνδεσης και την επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης,
όπως ορίζει η ενδιάµεση συµφωνία και, στη συνέχεια, η συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης.
(*) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 53· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2474/
2000 (ΕΕ L 286 της 11.11.2000, σ. 1).
(**) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1972/
2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1).
(***) ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1973/2002
(ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 4).
(****) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ.
2700/2000 (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).»
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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, 19 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
L. ESPERSEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 4/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιανουαρίου 2003
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. 1947/2002 (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 4 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 3ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

0702 00 00

052
204
999

50,6
29,2
39,9

0707 00 05

052
999

125,1
125,1

0709 90 70

052
204
999

116,8
41,9
79,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
999

50,5
60,8
55,6

0805 20 10

204
999

70,9
70,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
999

66,8
66,8

0805 50 10

052
600
999

69,4
72,4
70,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

37,4
99,3
107,1
124,1
92,0

0808 20 50

052
400
999

157,0
87,5
122,3

1

(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. 5/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2002
για τον καθορισµό, για το έτος 2003, των λεπτοµερειών εφαρµογής των δασµολογικών ποσοστώσεων
για τα προϊόντα του βοείου κρέατος καταγωγής Κροατίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας και της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας
του Συµβουλίου, της 9ης Απριλίου 2001, για τη σύναψη
ενδιάµεσης συµφωνίας για το εµπόριο και τα εµπορικά
θέµατα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της
πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
αφετέρου (8), προβλέπουν ετήσιες προτιµησιακές δασµολογικές ποσοστώσεις 9 400 και 1 650 τόνων, αντίστοιχα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συµβουλίου, της 18ης
Σεπτεµβρίου 2000, για τη θέσπιση εκτάκτων εµπορικών µέτρων για
χώρες και εδάφη που συµµετέχουν ή συνδέονται µε τη διαδικασία
σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2820/98, καθώς και την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1763/1999 και (ΕΚ) αριθ.
6/2000 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2487/2001 της Επιτροπής (2), ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος
2 και το άρθρο 6,

(3)

Για τους σκοπούς του ελέγχου, βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2007/2000, η εισαγωγή στο πλαίσιο των ποσοστώσεων «baby-beef» που προβλέπεται για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, συµπεριλαµβανοµένου και του Κοσσυφοπεδίου, υπόκειται σε υποβολή πιστοποιητικού γνησιότητας το οποίο πιστοποιεί ότι τα προϊόντα κατάγονται από τη χώρα έκδοσης και
ανταποκρίνονται επακριβώς προς τον ορισµό του παραρτήµατος ΙΙ του εν λόγω κανονισµού. Για λόγους εναρµόνισης, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί επίσης για τις εισαγωγές στο πλαίσιο των ποσοστώσεων «baby beef», που
προέρχονται από την Κροατία και την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η υποβολή πιστοποιητικού γνησιότητας το οποίο πιστοποιεί ότι τα προϊόντα
κατάγονται από τη χώρα έκδοσης και ανταποκρίνονται επακριβώς προς τον ορισµό του παραρτήµατος III των ενδιάµεσων συµφωνιών µε την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας και την Κροατία. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καταρτισθεί υπόδειγµα των πιστοποιητικών
γνησιότητας και να θεσπιστούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
που αφορούν τη χρήση τους.

(4)

Σύµφωνα µε το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών, της 10ης Ιουνίου 1999, το Κοσσυφοπέδιο τέθηκε υπό τη διεθνή πολιτική διοίκηση της αποστολής των Ηνωµένων Εθνών (MINUK), η οποία εγκαθίδρυσε επίσης χωριστή τελωνειακή διοίκηση. Ως εκ τούτου,
πρέπει να προβλεφθεί ειδικό πιστοποιητικό γνησιότητας για
τα εµπορεύµατα προέλευσης Ο∆Γ/Κοσσυφοπεδίου.

(5)

Η διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων πρέπει να πραγµατοποιείται µε τη χρήση πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το
σκοπό αυτό εφαρµόζονται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, οι διατάξεις του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου
2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (9), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/2001 (10), και
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της
26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής
στον τοµέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (11), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2492/2001 (12).

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο
32 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2248/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Νοεµβρίου 2001, σχετικά µε ορισµένες διαδικασίες εφαρµογής της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, καθώς και της ενδιάµεσης συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας (5), και ιδίως το άρθρο 2,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 153/2002 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιανουαρίου 2002, σχετικά µε ορισµένες διαδικασίες εφαρµογής της
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
αφετέρου, καθώς και της ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας (6), και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιµώντας τα ακόλοθα:
(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2007/2000 προβλέπει ετήσια προτιµησιακή δασµολογική
ποσόστωση κρέατος «baby beef» 11 475 τόνων, που
κατανέµεται µεταξύ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, συµπεριλαµβανοµένου και του Κοσσυφοπεδίου.

(2)

Οι ενδιάµεσες συµφωνίες µε την Κροατία και την πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας που εγκρίθηκαν µε την απόφαση 2002/107/ΕΚ του Συµβουλίου, της
28ης Ιανουαρίου 2002, για τη σύναψη ενδιάµεσης συµφωνίας για το εµπόριο και τα εµπορικά θέµατα µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της
Κροατίας, αφετέρου (7) και µε την απόφαση 2001/330/ΕΚ

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

240 της 23.9.2000, σ. 1.
335 της 19.12.2001, σ. 9.
160 της 26.6.1999, σ. 21.
315 της 1.12.2001, σ. 29.
304 της 21.11.2001, σ. 1.
25 της 29.1.2002, σ. 16.
40 της 12.2.2002, σ. 9.

(8) ΕΕ L 124 της 4.5.2001, σ. 1.
(9) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
(10) ΕΕ L 308 της 27.11.2002, σ. 19.
(11) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35.
(12) ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 18.
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(6)

Για να διασφαλισθεί η ορθή διαχείριση της εισαγωγής των εν
λόγω προϊόντων, πρέπει να προβλεφθεί ότι η έκδοση των
πιστοποιητικών εισαγωγής υπόκειται σε εξακρίβωση, κυρίως
των ενδείξεων που αναγράφονται στα πιστοποιητικά
γνησιότητας.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης βοείου
κρέατος,
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ανάλογα µε την περίπτωση, του παραρτήµατος II του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2007/2000 ή του παραρτήµατος III των ενδιάµεσων
συµφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
Άρθρο 2
Η εισαγωγή των ποσοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 1 υπόκειται, κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στην προσκόµιση
πιστοποιητικού εισαγωγής, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις:
α) στην αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό
αναγράφεται, στη θέση 8, η ένδειξη της χώρας ή του τελωνειακού εδάφους καταγωγής· το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από την αναγραφόµενη χώρα ή το αναγραφόµενο τελωνειακό έδαφος·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, ανοίγονται οι ακόλουθες δασµολογικές ποσοστώσεις:
— 9 400 τόνοι «baby beef», εκφρασµένοι σε βάρος σφαγίου,
καταγωγής Κροατίας,

β) στην αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό
αναγράφεται, στη θέση 20, µια από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— «Baby beef» [Reglamento (CE) no 5/2003]
— »Baby beef« (forordning (EF) nr. 5/2003)

— 1 500 τόνοι «baby beef», εκφρασµένοι σε βάρος σφαγίου,
καταγωγής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,

— „Baby beef“ [Verordnung (EG) Nr. 5/2003]

— 1 650 τόνοι «baby beef», εκφρασµένοι σε βάρος σφαγίου,
καταγωγής πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,

— ‘Baby beef’ (Regulation (EC) No 5/2003)

— 9 975 τόνοι «baby beef», εκφρασµένοι σε βάρος σφαγίου,
καταγωγής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας,
συµπεριλαµβανοµένου του Κοσσυφοπεδίου.
Οι τέσσερις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
φέρουν τους αύξοντες αριθµούς 09.4503, 09.4504, 09.4505 και
09.4506, αντιστοίχως.
Για τον καταλογισµό στις εν λόγω ποσοστώσεις, 100 χιλιόγραµµα
ζώντος βάρους ισοδυναµούν µε 50 χιλιόγραµµα βάρους σφαγίου.
2.
Οι δασµοί που εφαρµόζονται στο πλαίσιο των ποσοστώσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθορίζονται σε 20 % του
κατ' αξία δασµού και σε 20 % του ειδικού δασµού που προβλέπεται
από το κοινό δασµολόγιο.
3.
Η εισαγωγή στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 αφορά µόνον ορισµένα ζώντα ζώα και ορισµένα
κρέατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ:
— ex 0102 90 51,
ex 0102 90 79,

ex 0102 90 59,

ex 0102 90 71

και

— ex 0201 10 00 και ex 0201 20 20,
— ex 0201 20 30,
— ex 0201 20 50,
που αναφέρονται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2007/2000 και στο παράρτηµα III των ενδιάµεσων συµφωνιών που
συνήφθησαν µε την Κροατία και µε την πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.
4.
Κάθε αίτηση εισαγωγής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας που εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές της
χώρας ή του τελωνειακού εδάφους εξαγωγής και πιστοποιεί ότι τα
προϊόντα κατάγονται από τη σχετική χώρα ή το σχετικό τελωνειακό
έδαφος και ανταποκρίνονται προς τον συγκεκριµένο ορισµό,

— «Baby beef» [κανονισµóς (EK) αριθ. 5/2003]
— «Baby beef» [règlement (CE) no 5/2003]
— «Baby beef» [regolamento (CE) n. 5/2003]
— „Baby beef” (Verordening (EG) nr. 5/2003)
— «Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 5/2003]
— ”Baby beef” (asetus (EY) N:o 5/2003)
— ”Baby beef” (förordning (EG) nr 5/2003)
γ) το πρωτότυπο του πιστοποιητικού γνησιότητας που συντάσσεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 υποβάλλεται, µε ένα αντίγραφο,
στην αρµόδια αρχή, συγχρόνως µε την αίτηση έκδοσης του
πρώτου πιστοποιητικού εισαγωγής το οποίο έχει σχέση µε το
πιστοποιητικό γνησιότητας.
Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού γνησιότητας κρατείται από
την προαναφερόµενη αρχή·
δ) µέχρις εξαντλήσεως της αναγραφόµενης ποσότητας, ένα πιστοποιητικό γνησιότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την έκδοση
περισσοτέρων του ενός πιστοποιητικών εισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια αρχή θεωρεί το πιστοποιητικό γνησιότητας µε αναγραφή της καταλογιζόµενης ποσότητας·
ε) η αρµόδια αρχή µπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό εισαγωγής,
µόνον αφού διασφαλισθεί ότι όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό γνησιότητας αντιστοιχούν στα στοιχεία
που έχουν ληφθεί από την Επιτροπή στις εβδοµαδιαίες ανακοινώσεις επί του θέµατος αυτού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται
αµέσως.
Άρθρο 3
1. Το πιστοποιητικό γνησιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2,
συντάσσεται σε ένα πρωτότυπο και σε δύο αντίγραφα, τα οποία
εκτυπώνονται και συµπληρώνονται σε µια από τις επίσηµες γλώσσες
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εµφαίνεται στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, III IV και V, για τις χώρες ή το τελωνειακό έδαφος εξαγωγής· µπορούν επίσης να εκτυπωθούν και να
συµπληρωθούν στην επίσηµη γλώσσα ή σε µια από τις επίσηµες
γλώσσες της χώρας ή του τελωνειακού εδάφους εξαγωγής.
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Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους όπου έχει υποβληθεί η
αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού εισαγωγής µπορούν να ζητήσουν
µετάφραση του πιστοποιητικού.
2.
Το πρωτότυπο και τα αντίγραφα αυτού είναι είτε δακτυλογραφηµένα είτε χειρόγραφα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρέπει
να είναι γραµµένα µε µαύρη µελάνη και κεφαλαία γράµµατα.
3.
Οι διατάσεις των πιστοποιητικών είναι 210 × 297 χιλιοστά.
Το χαρτί που χρησιµοποιείται πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 40
γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο. Το πρωτότυπο είναι χρώµατος
λευκού, το πρώτο αντίγραφο χρώµατος ροζ και το δεύτερο αντίγραφο χρώµατος κίτρινου.
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στα πιστοποιητικά γνησιότητας, ιδίως όσον αφορά τον αριθµό
του πιστοποιητικού, τον εξαγωγέα, τον παραλήπτη, τη χώρα
προορισµού, το προϊόν (ζώντα ζώα/κρέας), το καθαρό βάρος και
την ηµεροµηνία υπογραφής.
2. Ο κατάλογος του παραρτήµατος VΙ µπορεί να αναθεωρείται
από την Επιτροπή όταν δεν πληρούται πλέον ο όρος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ή όταν ένας οργανισµός εκδόσεως παραλείψει να εκπληρώσει µια των υποχρεώσεων τις οποίες
έχει αναλάβει ή όταν καθορισθεί νέος οργανισµός εκδόσεως.
Άρθρο 5

4.
Κάθε πιστοποιητικό έχει το δικό του αύξοντα αριθµό µετά
από τον οποίο αναγράφεται η ονοµασία της χώρας ή του τελωνειακού εδάφους εκδόσεως.

Τα πιστοποιητικά γνησιότητας και τα πιστοποιητικά εισαγωγής
ισχύουν για τρεις µήνες από την ηµεροµηνία της έκδοσής τους.
Ωστόσο, η ισχύς τους λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2003.

Τα αντίγραφα φέρουν τον ίδιο αύξοντα αριθµό και την ίδια ονοµασία µε το πρωτότυπο.

Άρθρο 6

5.
Ένα πιστοποιητικό γνησιότητας ισχύει µόνον εάν είναι δεόντως θεωρηµένο από οργανισµό εκδόσεως που αναγράφεται στον
κατάλογο του παραρτήµατος VΙ.
6.
Το πιστοποιητικό είναι δεόντως θεωρηµένο εφόσον αναφέρει
τον τόπο και την ηµεροµηνία έκδοσης και φέρει τη σφραγίδα του
οργανισµού έκδοσης και την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να το υπογράψουν.
Άρθρο 4
1.
Ο οργανισµός εκδόσεως µπορεί να περιλαµβάνεται στον
κατάλογο του παραρτήµατος VΙ µόνον εάν:
α) έχει αναγνωρισθεί ως τέτοιος από τη χώρα ή το τελωνειακό
έδαφος εξαγωγής·
β) αναλαµβάνει την υποχρέωση να επαληθεύει τις ενδείξεις που
εµφαίνονται στα πιστοποιητικά γνησιότητας·
γ) αναλαµβάνει τη δέσµευση να παρέχει στην Επιτροπή, τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, οποιαδήποτε χρήσιµη πληροφορία
που επιτρέπει την επαλήθευση των ενδείξεων που αναγράφονται

Οι αρχές των ενδιαφερόµενων χωρών ή του ενδιαφερόµενου τελωνειακού εδάφους εξαγωγής κοινοποιούν στην Επιτροπή τα δείγµατα
των αποτυπωµάτων των σφραγίδων που χρησιµοποιούνται από τους
οργανισµούς εκδόσεώς τους, καθώς και τα ονοµατεπώνυµα και τις
υπογραφές των ατόµων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να υπογράφουν
τα πιστοποιητικά γνησιότητας. Η Επιτροπή ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.
Άρθρο 7
Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισµό, οι
κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1445/95 εφαρµόζονται στις εξαγωγές βάσει των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 1.
Άρθρο 8
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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L 1/43

L 1/44

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Εκδίδοντες οργανισµοί:
— ∆ηµοκρατία της Κροατίας: «Euroinspekt», Zagreb, Κροατία
— Βοσνία-Ερζεγοβίνη
— Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
— Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (1): «YU Institute for Meat Hygiene and Technology», Kacanskog 13, Belgrade, Γιουγκοσλαβία
— Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας/Κοσσυφοπέδιο

(1) Εξαιρουµένου του Κοσσυφοπεδίου, σύµφωνα µε το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, της 10ης Ιουνίου
1999.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
περί της διάδοσης των στατιστικών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1172/98 του Συµβουλίου, της 25ης
Μαΐου 1998, σχετικά µε τις στατιστικές καταγραφές των οδικών
µεταφορών εµπορευµάτων (1), και ιδίως τα άρθρα 6 και 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Είναι σκόπιµο να αξιοποιηθούν τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων, στα οποία
αναφέρεται ο κανονισµός (EK) αριθ. 1172/98, στο µέγιστο
δυνατό βαθµό, τηρώντας παράλληλα το απόρρητο των
αρχείων ατοµικών στοιχείων.

(2)

Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ένα λογικό επίπεδο
ποιότητας στις διαδιδόµενες πληροφορίες και η διατήρηση
των υφιστάµενων στατιστικών σειρών.

(3)

Είναι απαραίτητο να διατεθούν ορισµένα στοιχεία στα κράτη
µέλη προκειµένου να συµπληρώσουν τη στατιστική κάλυψη
των οδικών µεταφορών σε εθνικό επίπεδο.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

που περιλαµβάνουν συγκεντρωτικές τιµές οι οποίες προκύπτουν
από την άθροιση των στοιχείων. Η Επιτροπή (Eurostat) διαδίδει
τους προκύπτοντες στατιστικούς πίνακες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 2 και 3.
Άρθρο 2
Επιτρέπεται η διάδοση για τους στατιστικούς πίνακες που αναφέρονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 3
1. Η διάδοση των πινάκων σε χρήστες πέραν των εθνικών αρχών
των κρατών µελών υπόκειται στον όρο ότι κάθε τετραγωνίδιο θα
βασίζεται σε τουλάχιστον δέκα εγγραφές οχηµάτων ανάλογα µε τη
συγκεκριµένη µεταβλητή. Όταν ένα τετραγωνίδιο βασίζεται σε λιγότερες από δέκα εγγραφές οχηµάτων, οµαδοποιείται µε άλλα τετραγωνίδια ή αντικαθίσταται από κατάλληλη ένδειξη. Οι πίνακες που
αναφέρονται στο σηµείο Α του παραρτήµατος εξαιρούνται από
αυτόν τον κανόνα.
2. Οι πίνακες που περιέχουν συγκεντρωτικές τιµές οι οποίες
βασίζονται σε λιγότερες από δέκα εγγραφές οχηµάτων µπορούν να
παρέχονται στις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τις στατιστικές µεταφορών της Κοινότητας στα κράτη µέλη υπό τον όρον
ότι οι εθνικές αρχές εφαρµόζουν τον όρο που προβλέπει η παράγραφος 1 σε οποιονδήποτε πίνακα διαδίδεται σε άλλους χρήστες.

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Τα αρχεία ατοµικών στοιχείων που διαβιβάζουν στην Επιτροπή
(Eurostat) τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τον κανονισµό (EK) αριθ.
1172/98 χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών πινάκων

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 163 της 6.6.1998, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ
Α. Συνέχεια των υφιστάµενων πινάκων
Προκειµένου να διατηρηθεί η συνέχεια, οι υφιστάµενοι πίνακες µπορούν να διαδοθούν από την Επιτροπή (Eurostat).
Β. Κύριοι πίνακες
Το ακόλουθο σύνολο πινάκων και υποσύνολά του µπορούν να διαδίδονται.
Περιγραφή
Σηµείωση 1

Πίνακας

Περίοδος αναφοράς

Μονάδες
Σηµείωση 2

Σηµειώσεις

B1

Περίληψη δραστηριότητας ανά είδος πράξης και είδος µεταφοράς

Έτος, τρίµηνο

1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
οχηµατοχιλιόµετρα

Σηµείωση 3
Σηµείωση 4

B2

Μεταφορά, ανά είδος πράξης

Έτος, τρίµηνο

1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα

Σηµείωση 3

B3

Μεταφορά, ανά είδος εµπορευµάτων

Έτος

1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα

B4.1

∆ιεθνείς µεταφορές, ανά κράτος φόρτωσης και εκφόρτωσης (σύνολο
όλων των δηλούντων κρατών)

Έτος

1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα

B4.2

Όπως για τον πίνακα B4.1, αλλά µε πρόσθετη διαίρεση ανά είδος
εµπορευµάτων

Έτος

1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα

B4.3

∆ιεθνείς µεταφορές, ανά κράτος φόρτωσης και εκφόρτωσης (µε διαίρεση ανά δηλούν κράτος)

Έτος

1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα

B4.4

Όπως για τον πίνακα B4.3, αλλά µε πρόσθετη διαίρεση ανά είδος
εµπορευµάτων

Έτος

1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα

B5.1

Μεταφορές, ανά περιφέρεια φόρτωσης

Έτος

1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Κινήσεις

B5.2

Μεταφορές, ανά περιφέρεια εκφόρτωσης

Έτος

1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Κινήσεις

B6.1

Μεταφορές, ανά κλάση απόστασης

Έτος

1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις

B6.2

Όπως για τον πίνακα B6.1, αλλά µε πρόσθετη διαίρεση ανά είδος
εµπορευµάτων

Έτος

1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις

B7

Μεταφορές, ανά διάταξη των αξόνων

Έτος

Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις

B8

Μεταφορές, ανά παλαιότητα του οχήµατος

Έτος

Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις
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Μονάδες
Σηµείωση 2

B9

Μεταφορές, ανά µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος του οχήµατος

Έτος

Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις

B10

Μεταφορές, ανά ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος

Έτος

Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις

B11

Μεταφορές, ανά κλάση δραστηριότητας NACE

Έτος

Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις

B12

Κινήσεις του οχήµατος, µε φορτίο και χωρίς φορτίο

Έτος

Εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις

B13.1

Κινήσεις υπό καθεστώς διαµετακόµισης, ανά κράτος διέλευσης, µε
φορτίο/χωρίς φορτίο και ανά µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος του οχήµατος (σύνολο όλων των δηλούντων κρατών)

Έτος, τρίµηνο

1 000 τόνοι
Κινήσεις

B13.2

Κινήσεις υπό καθεστώς διαµετακόµισης, ανά κράτος διέλευσης (µε
διαίρεση ανά δηλούν κράτος)

Έτος

1 000 τόνοι
Κινήσεις

B14

Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, ανά είδος επικίνδυνου εµπορεύµατος

Έτος

Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις

B15

Μεταφορές, ανά είδος φορτίου

Έτος

Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις

Σηµείωση 1

Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι πίνακες περιλαµβάνουν διαίρεση ανά δηλούν κράτος.

Σηµείωση 2

Σηµειώσεις

Οι ακόλουθες µονάδες µέτρησης υπολογίζονται εσωτερικά για όλους τους πίνακες:
1 000 τόνοι
Εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα
Εκατοµµύρια οχηµατοχιλιόµετρα (µε φορτίο, χωρίς φορτίο)
Κινήσεις (µε φορτίο, χωρίς φορτίο)
Αριθµός εγγραφών οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για να υπολογιστεί το τετραγωνίδιο του πίνακα
Η στήλη αυτή περιλαµβάνει τις µονάδες µέτρησης που θα χρησιµοποιούνται κυρίως από τους χρήστες. Εφόσον ζητηθεί από τους χρήστες, µπορεί να διαδοθούν και
άλλες σχετικές µονάδες µέτρησης.
Σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών, οι πίνακες µπορούν να βασίζονται σε µεταβλητές που σχετίζονται µε τη διαδροµή (πληροφορίες από σύνολα στοιχείων του Α2)
ή σε µεταβλητές που σχετίζονται µε το εµπόρευµα (πληροφορίες από τα σύνολα στοιχείων του Α3) [βλέπε κανονισµό (EK) αριθ. 1172/98]. Ως εκ τούτου, οι κινήσεις
αναφέρονται είτε ως αριθµός διαδροµών είτε ως αριθµός στοιχειωδών πράξεων µεταφοράς. Οι µεταφορές υπό καθεστώς διαµετακόµισης εντάσσονται στην τελευταία
κατηγορία.

Σηµείωση 3

Το είδος πράξης µεταφοράς διαιρείται ως εξής:
— Εθνική διαδροµή: τόσο ο τόπος φόρτωσης όσο και ο τόπος εκφόρτωσης βρίσκονται στο δηλούν κράτος
— ∆ιεθνής διαδροµή: ο τόπος φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή και οι δύο βρίσκονται σε κράτη εκτός του δηλούντος (= το σύνολο των τεσσάρων ακόλουθων κατηγοριών)
(εκ των οποίων):
—
—
—
—

Σηµείωση 4

προς το εξωτερικό (τα εµπορεύµατα φορτώνονται στο δηλούν κράτος): η διαδροµή αρχίζει στο δηλούν κράτος και τελειώνει αλλού,
προς το εσωτερικό (τα εµπορεύµατα εκφορτώνονται στο δηλούν κράτος): η διαδροµή αρχίζει αλλού και τελειώνει στο δηλούν κράτος,
µεταξύ τρίτων κρατών: διαδροµή µεταξύ δύο κρατών διαφορετικών από το δηλούν,
καµποτάζ: διαδροµή µεταξύ τόπων εντός ενός κράτους διαφορετικού από το δηλούν.

Η µορφή του παρόντος πίνακα παρατίθεται στο τµήµα E του παραρτήµατος.
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Γ. Πίνακες σχετικά µε το καµποτάζ
Προκειµένου να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά µε το καµποτάζ ισοδύναµες µε εκείνες που διατίθενται στο πλαίσιο του
κανονισµού (EK) αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου (1), µπορούν να διαδοθούν το ακόλουθο σύνολο πινάκων και υποσύνολά
τους:
Περιγραφή

Περίοδος

Μονάδα

Γ1

Καµποτάζ που πραγµατοποιήθηκε από µεταφορείς από κάθε δηλούν κράτος, ανά δηλούν
κράτος

Έτος

τονοχιλιόµετρα

Γ2

Καµποτάζ που πραγµατοποιήθηκε από µεταφορείς από όλα τα δηλούντα κράτη, ανά κράτος
στο οποίο πραγµατοποιείται το καµποτάζ

Έτος

τονοχιλιόµετρα

Γ3

Καµποτάζ ανά δηλούν κράτος και ανά κράτος στο οποίο πραγµατοποιείται το καµποτάζ

Έτος

τονοχιλιόµετρα

∆. Πίνακες για τις εθνικές αρχές των κρατών µελών
Προκειµένου να δοθεί στις εθνικές αρχές των κρατών µελών πέραν του δηλούντος κράτους η δυνατότητα να καταρτίσει
πλήρεις στατιστικές σχετικά µε τις πράξεις οδικής µεταφοράς στο εθνικό τους έδαφος, µπορούν να διατεθούν στις εθνικές
αρχές τα ακόλουθα αρχεία συγκεντρωτικών στοιχείων:
Περιγραφή

Περίοδος

Συγκεντρωτικά µεγέθη ανά διάσταση

δηλούν κράτος
κράτος φόρτωσης
κράτος εκφόρτωσης
είδος εµπορευµάτων

Μονάδες (1)

∆1

Πράξεις µεταφοράς σε εθνικό επίπεδο
(διαδροµές µε φορτίο)

Έτος

—
—
—
—

Τόνοι
Τονοχιλιόµετρα
Οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις
Αριθµός αρχείων
οχηµάτων

∆2

Πράξεις µεταφοράς σε εθνικό επίπεδο
(διαδροµές χωρίς φορτίο)

Έτος

— δηλούν κράτος
— κράτος καταγωγής
— κράτος προορισµού

Οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις
Αριθµός εγγράφων οχηµάτων

∆3

Πράξεις µεταφοράς σε περιφερειακό
επίπεδο (διαδροµές µε φορτίο)

Έτος

— δηλούν κράτος
— περιφέρεια καταγωγής
— περιφέρεια προορισµού

Τόνοι
Τονοχιλιόµετρα
Οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις
Αριθµός εγγράφων οχηµάτων

∆4

Πράξεις µεταφοράς σε περιφερειακό
επίπεδο (διαδροµές χωρίς φορτίο)

Έτος

— δηλούν κράτος
— περιφέρεια καταγωγής
— περιφέρεια προορισµού

Οχηµατοχιλιόµετρα
Κινήσεις
Αριθµός εγγράφων οχηµάτων

∆5

Μεταφορές υπό καθεστώς διαµετακόµισης (διαδροµές µε φορτίο και χωρίς
φορτίο)

Έτος

— κράτος διέλευσης υπό καθεστώς
διαµετακόµισης
— δηλούν κράτος
— µε φορτίο/χωρίς φορτίο

Τόνοι
Κινήσεις
Αριθµός εγγράφων οχηµάτων

(1) Οι κινήσεις µπορεί να αναφέρονται είτε στον αριθµό διαδροµών είτε στον αριθµό στοιχειωδών πράξεων µεταφοράς.

Σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών, οι διαστάσεις και οι µονάδες που αναφέρονται στους πίνακες για τις εθνικές αρχές των
κρατών µελών µπορούν να περιλαµβάνουν πρόσθετες µεταβλητές που καλύπτονται από τη συλλογή στοιχείων σύµφωνα µε τον
κανονισµό (EK) αριθ. 1172/98 µε τη σύµφωνη γνώµη των κρατών µελών.

(1) ΕΕ L 279 της 12.11.1993, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 7/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων
αποδεικνύονται οι πλέον ευνοϊκές για την εξαγωγή, οι δε
τιµές στο διεθνές εµπόριο καθορίζονται αφού ληφθούν
υπόψη ιδίως:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

α) οι τιµές που εφαρµόζονται στις αγορές τρίτων χωρών·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

β) οι τιµές οι πλέον ευνοϊκές κατά την εισαγωγή, προελεύσεως από τρίτες χώρες, στις τρίτες χώρες προορισµού·

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3,

γ) οι τιµές στην παραγωγή που διαπιστώνονται στις τρίτες
χώρες εξαγωγείς, λαµβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση,
τις επιδοτήσεις που χορηγούνται από τις χώρες αυτές·
δ) οι τιµές προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» της Κοινότητας.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του άρθρου 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999, η διαφορά µεταξύ των τιµών στο διεθνές εµπόριο των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί µε µια επιστροφή κατά την
εξαγωγή εντός των ορίων που προκύπτουν από τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 300 της
συνθήκης.

(4)

Κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999, η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι
ειδικές απαιτήσεις ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(5)

Το άρθρο 31 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 προβλέπει ότι ο κατάλογος των προϊόντων για
τα οποία χορηγείται µια επιστροφή κατά την εξαγωγή και το
ποσό της επιστροφής αυτής καθορίζονται τουλάχιστον µία
φορά κάθε τέσσερις εβδοµάδες. Το ποσό της επιστροφής
δύναται να διατηρηθεί στο αυτό επίπεδο περισσότερο από
τέσσερις εβδοµάδες.

(6)

Βάσει του άρθρου 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 174/1999
της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 1999, περί ειδικών
λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 804/68
του Συµβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής
και των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2279/
2002 (4). Η επιστροφή που χορηγείται στα ζαχαρούχα
γαλακτοκοµικά προϊόντα ισούται µε το άθροισµα δύο στοιχείων. Το ένα στοιχείο έχει σκοπό να λάβει υπόψη την
ποσότητα των γαλακτοκοµικών προϊόντων και υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας το βασικό ποσό επί την περιεκτικότητα
σε γαλακτοκοµικά προϊόντα του εν λόγω προϊόντος. Το
άλλο στοιχείο έχει σκοπό να λάβει υπόψη την ποσότητα της
ζαχαρόζης που έχει προστεθεί και υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας την περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη
ολοκλήρου του προϊόντος επί το βασικό ποσό της επιστροφής που ισχύει την ηµέρα της εξαγωγής για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως
της αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 680/2002της Επιτροπής (6). Ωστόσο, το τελευταίο αυτό στοιχείο λαµβάνεται
υπόψη µόνον εάν η ζαχαρόζη που έχει προστεθεί στο προϊόν
έχει παραχθεί από ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκάλαµα που έχουν
συγκοµισθεί στην Κοινότητα.

Κατά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, οι επιστροφές
για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω
κανονισµού τα οποία εξάγονται ως έχουν καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη:
— η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως στην αγορά
της Κοινότητας όσον αφορά την τιµή του γάλακτος, των
γαλακτοκοµικών προϊόντων και των διαθεσίµων ποσοτήτων, καθώς και στο διεθνές εµπόριο, όσον αφορά τις
τιµές του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων,
— τα έξοδα εµπορίας και τα πλέον συµφέροντα έξοδα
µεταφοράς από την αγορά της Κοινότητας µέχρι τους
λιµένες ή άλλους τόπους εξαγωγής της Κοινότητας
καθώς και τις δαπάνες διοχετεύσεως µέχρι τις χώρες
προορισµού,
— οι στόχοι της κοινής οργανώσεως αγοράς, στον τοµέα
του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, οι
οποίοι αποβλέπουν στην εξασφάλιση ισορροπίας και
κανονικών εξελίξεων των τιµών και των συναλλαγών στις
αγορές αυτές,
— τα όρια που προκύπτουν από τις συµφωνίες που έχουν
συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 300 της συνθήκης,
— η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας,
— η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.

(3)

Κατά το άρθρο 31 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999, οι τιµές εντός της Κοινότητας καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι εφαρµοζόµενες τιµές που

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
(2) ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15.

(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

20 της 27.1.1999, σ. 8.
347 της 20.12.2002, σ. 31.
178 της 30.6.2001, σ. 1.
104 της 20.4.2002, σ. 26.
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(7)

(8)

(9)
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Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 896/84 της Επιτροπής (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
222/88 (2) προέβλεψε συµπληρωµατικά µέτρα όσον αφορά
τη χορήγηση επιστροφών κατά τις αλλαγές περιόδου. Οι
διατάξεις αυτές προβλέπουν τη δυνατότητα διαφοροποιήσεως των επιστροφών των αποδόσεων συναρτήσει της ηµεροµηνίας παρασκευής των προϊόντων.
Για τον υπολογισµό του ποσού της επιστροφής για τα
λιωµένα τυριά, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, στην περίπτωση που έχουν προστεθεί καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα,
η ποσότητα αυτή δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.
Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, και ιδίως στις τιµές των προϊόντων
αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά, οδηγεί στον
καθορισµό της επιστροφής για τα προϊόντα και τα ποσά που
ορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(10)

L 1/51

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε
ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή σε φυσική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 91 της 1.4.1984, σ. 71.
(2) ΕΕ L 28 της 1.2.1988, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 3ης Ιανουαρίου 2003, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
Κωδικός
του προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό των
επιστροφών

Κωδικός
του προϊόντος

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9000
0401 20 99 9000
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9500
0401 30 99 9100
0401 30 99 9500
0402 10 11 9000
0402 10 19 9000
0402 10 91 9000
0402 10 99 9000
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9350
0402 21 91 9500
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9000
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9370
0402 91 19 9370
0402 91 31 9300

970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

2,212
2,212
2,212
3,418
2,212
3,418
4,325
4,325
9,981
14,99
14,99
36,41
56,88
62,73
36,41
56,88
62,73
71,49
105,07
71,49
105,07
44,00
44,00
0,4400
0,4400
44,00
83,62
87,27
93,00
44,00
83,62
87,27
93,00
93,58
94,13
95,10
102,21
93,58
94,13
95,10
100,37
102,21
109,41
113,49
118,21
0,4400
0,8362
0,8727
0,9300
0,8362
0,8727
0,9300
0,9358
0,9358
1,0037
6,804
6,804
8,058

0402 91 39 9300
0402 91 99 9000
0402 99 11 9350
0402 99 19 9350
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9150
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 33 9400
0403 90 33 9900
0403 90 51 9100
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0404 90 21 9120
0404 90 21 9160
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9125
0404 90 29 9140
0404 90 81 9100
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9936
0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9700
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700
0405 90 10 9000
0405 90 90 9000
0406 10 20 9100
0406 10 20 9230

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό των
επιστροφών

L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
970
970
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L06
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
L05
A00
L03
L04
400
A01

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

8,058
43,93
0,1734
0,1734
0,1816
0,2629
0,4530
0,1816
43,390
43,39
82,87
86,49
92,17
92,74
0,8287
0,9217
2,212
14,99
36,41
53,28
53,28
53,28
37,53
44,00
44,00
83,62
87,27
93,00
93,58
94,13
95,10
102,21
0,4400
0,4400
0,8362
0,8727
0,9300
0,1734
180,49
185,00
180,49
185,00
180,49
185,00
185,00
185,00
180,49
185,00
191,78
169,22
175,98
235,07
185,00
—
—
39,41
—
39,41

4.1.2003
Κωδικός
του προϊόντος

0406 10 20 9290

0406 10 20 9300

0406 10 20 9610

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9660
0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 10 20 9870
0406 10 20 9900
0406 20 90 9100
0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

0406 20 90 9990
0406 30 31 9710

0406 30 31 9730
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Προορισµός

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
A00
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

Μονάδα µέτρησης

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ποσό των
επιστροφών

—
36,66
—
36,66
—
16,09
—
16,09
—
53,46
—
53,46
—
54,22
—
54,22
—
60,52
—
60,52
—
88,94
—
88,94
—
74,11
—
74,11
—
—
27,49
—
27,49
—
33,33
—
33,33
—
—
—
—
61,46
17,96
61,46
—
81,13
23,93
81,13
—
86,20
25,44
86,20
—
96,33
28,38
96,33
—
—
8,10
—
15,17
—
11,87
—
22,26

Κωδικός
του προϊόντος

0406 30 31 9910

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000

0406 40 90 9000

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900
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Προορισµός

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

Μονάδα µέτρησης

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ποσό των
επιστροφών

—
8,10
—
15,17
—
11,87
—
22,26
—
17,26
—
32,38
—
11,87
—
22,26
—
17,26
—
32,38
—
17,26
—
32,38
—
19,53
—
36,60
—
20,48
—
38,40
—
94,14
—
94,14
—
96,66
—
96,66
—
106,29
34,20
121,71
—
109,84
35,25
125,77
—
109,84
35,25
125,77
—
107,63
25,29
122,94
—
94,51
—
108,69
—
93,89
—
107,52

L 1/54
Κωδικός
του προϊόντος

0406 90 27 9900

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919

0406 90 33 9951

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300

0406 90 76 9400

0406 90 76 9500

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Προορισµός

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03

Μονάδα µέτρησης

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ποσό των
επιστροφών

—
85,04
—
97,38
—
78,15
14,50
89,64
—
78,15
14,50
89,64
—
71,43
—
82,21
—
72,14
—
82,27
—
110,56
34,88
127,15
—
110,56
22,80
127,15
—
106,29
34,20
121,71
—
117,14
32,46
135,59
—
116,53
36,31
134,46
—
112,03
27,77
129,88
—
—
112,03
27,77
129,88
—
97,56
29,89
111,82
—
98,22
12,61
113,03
—
88,57
—
101,43
—
99,20
13,13
113,61
—

Κωδικός
του προϊόντος

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9930

0406 90 85 9970

0406 90 85 9999
0406 90 86 9100
0406 90 86 9200

0406 90 86 9300

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

0406 90 87 9100
0406 90 87 9200

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

0406 90 87 9951

4.1.2003
Προορισµός

L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

Μονάδα µέτρησης

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ποσό των
επιστροφών

94,38
13,13
107,15
—
91,53
—
106,96
—
97,04
—
110,84
—
96,13
—
109,15
—
78,47
—
90,23
—
99,20
27,02
113,61
—
107,14
33,67
123,32
—
98,22
29,46
113,03
—
—
—
90,13
17,68
106,94
—
91,43
19,38
108,06
—
97,13
21,93
113,61
—
107,14
25,67
123,32
—
—
75,11
15,81
89,10
—
83,95
17,85
99,25
—
86,15
19,55
100,75
—
97,43
27,03
111,58

4.1.2003
Κωδικός
του προϊόντος

0406 90 87 9971

0406 90 87 9972

0406 90 87 9973

0406 90 87 9974

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Προορισµός

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04

Μονάδα µέτρησης

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ποσό των
επιστροφών

—
97,43
21,93
111,58
—
41,51
—
47,73
—
95,66
15,39
109,55
—
103,82

Κωδικός
του προϊόντος

0406 90 87 9975

0406 90 87 9979

0406 90 88 9100
0406 90 88 9300

L 1/55
Προορισµός

400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01

Μονάδα µέτρησης

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ποσό των
επιστροφών

15,39
118,38
—
105,90
20,40
119,70
—
94,51
15,39
108,69
—
—
74,16
19,38
87,34

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
L03 Θέουτα, Μελίλια, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Βατικανό, Μάλτα, Τουρκία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία,
Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Καναδάς, Κύπρος, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
L04 Αλβανία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γιουγκοσλαβία και Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.
L05 συµπεριλαµβάνει όλους τους προορισµούς εκτός Πολωνίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας και ΗΠΑ.
L06 συµπεριλαµβάνει όλους τους προορισµούς εκτός Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.
Ο κωδικός «970» περιλαµβάνει τις εξαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) και στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχεία
α) και β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11) και τις εξαγωγές που διενεργούνται βάσει συµβάσεων µε
τις ένοπλες δυνάµεις που σταθµεύουν στην επικράτεια ενός κράτους µέλους χωρίς να υπηρετούν υπό τη σηµαία του.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 8/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιανουαρίου 2003
για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρµοστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2392/2002,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 597/2002 (4), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών έχουν
καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2392/2002 της
Επιτροπής (5).

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
εφαρµογής του, ο µέσος όρος των υπολογιζοµένων δασµών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του
καθορισµένου δασµού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρµογή.

(2)

(3)

Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2378/2002
προβλέπεται παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1249/96 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους
εισαγωγικούς δασµούς στον τοµέα των σιτηρών. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα παραρτήµατα του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2392/2002, ώστε να διευκρινιστούν
οι εφαρµοστέοι δασµοί όποτε η εισαγωγή δεν διενεργείται
στο πλαίσιο δασµολογικών ποσοστώσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2392/2002 αντικαθίστανται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
161 της 29.6.1996, σ. 125.
91 της 6.4.2002, σ. 9.
358 της 31.12.2002, σ. 139.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή (1)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

1001 90 99

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά (2)

0,00

µέσης ποιότητας (3)

95,00

βασικής ποιότητας (3)

95,00

1002 00 00

Σίκαλη

40,60

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

40,60

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (4)

93,00

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

31,86

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (5)

31,86

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

40,60

(1) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(2) Ο εισαγωγέας επωφελείται κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 ευρώ ανά τόνο.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί εισαγωγικού δασµού 12 ευρώ ανά τόνο στο πλαίσιο της δασµολογικής ποσόστωσης που άνοιξε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2375/2002.
(4) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί εισαγωγικού δασµού 8 ευρώ ανά τόνο στο πλαίσιο της δασµολογικής ποσόστωσης για το κριθάρι ζυθοποιΐας που άνοιξε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2377/2002 ή εισαγωγικού δασµού 16 ευρώ ανά τόνο στο πλαίσιο της δασµολογικής ποσόστωσης για το κριθάρι που άνοιξε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2376/2002.
(5) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 24 ευρώ ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.

L 1/58

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

4.1.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 30.12.2002 έως τις 2.1.2003)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

142,90

92,03

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/τόνο)

38,14

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

—

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

µέσης
βασικής
ποιότητας (*) ποιότητας (**)

US barley 2

216,02 (***)

206,02 (***)

186,02 (***)

114,82 (***)

13,95

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Αρνητική πριµοδότηση 30 EUR ανά τόνο [άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2378/2002].
(***) Fob Gulf.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 14,69 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 23,61 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 9/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιανουαρίου 2003
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής
«αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (4). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται
στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.

(1)

Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ. Η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε
βάση τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή
αγορά, οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της
αγοράς προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες
διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(2)

Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που
συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία
τα οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.

(3)

∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
141 της
145 της

30.6.2001, σ.
20.4.2002, σ.
24.6.1995, σ.
27.6.1968, σ.

1.
26.
12.
12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιανουαρίου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 3ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των
ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

Κωδικός ΣΟ

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

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

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

1703 10 00 (1)

8,09

—

0,12

1703 90 00 (1)

10,53

—

0

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου
που αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 10/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

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

∆υνάµει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί
µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι επιστροφές
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, µη
µετουσιωµένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση,
καθορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 του εν
λόγω κανονισµού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.

(3)

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για
τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο
παράρτηµα Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001. Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύµφωνα µε
το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου
1995, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής της χορηγήσεως
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα της
ζάχαρης (3). Το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ'
αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωµατισµένη ή µετά
προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρµοσθεί
στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί
ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 σε φυσική κατάσταση και µη µετουσιωµένων καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 3ης Ιανουαρίου 2003, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

A00

EUR/100 kg

40,80 (1)

1701 11 90 9910

A00

EUR/100 kg

40,79 (1)

1701 12 90 9100

A00

EUR/100 kg

40,80 (1)

1701 12 90 9910

A00

EUR/100 kg

40,79 (1)

1701 91 00 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4435

1701 99 10 9100

A00

EUR/100 kg

44,35

1701 99 10 9910

A00

EUR/100 kg

44,34

1701 99 10 9950

A00

EUR/100 kg

44,34

1701 99 90 9100

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4435

(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου.

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 11/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 20ή
τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1331/2002
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο σηµείο β),

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για την 20ή τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1331/2002 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2002, όσον αφορά διαρκή δηµοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εµπορίας 2002/03 για
τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά
την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3) πραγµατοποιούνται τµηµατικές δηµοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1331/2002, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν

Άρθρο 1
Για την 20ή τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1331/2002, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
47,426 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 195 της 24.7.2002, σ. 6.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 12/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και της τιµής που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1486/2002 της 2ας Αυγούστου 2001 (4), περί λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το
βαµβάκι. Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας
αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ' αυτόν τον
τρόπο, η τιµή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας
προσδιορισµένης τιµής.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας

(2)

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 25,995 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

148 της
148 της
210 της
223 της

1.6.2001, σ. 1.
1.6.2001, σ. 3.
3.8.2001, σ. 10.
20.8.2002, σ. 3.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης ∆εκεµβρίου 2002
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(7)

Η οδηγία 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1993, για περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
(SAVE) (5), η οποία ορίζει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να
καταρτίζουν και εφαρµόζουν προγράµµατα και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τοµέα, αρχίζει τώρα να εµφανίζει µερικά σηµαντικά
οφέλη. Πάντως, χρειάζεται συµπληρωµατικό νοµικό κείµενο
για τη θέσπιση πλέον συγκεκριµένων δράσεων µε σκοπό την
αξιοποίηση του µεγάλου ανεκµετάλλευτου δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας και τη µείωση των µεγάλων διαφορών
µεταξύ των επιδόσεων των κρατών µελών στον τοµέα αυτόν.

(8)

Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον
αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (6),
απαιτεί να γίνονται οι δοµικές κατασκευές και οι εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης και αερισµού κατά τρόπο ώστε η
απαιτούµενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιµοποίηση
του έργου να είναι χαµηλή, ανάλογα µε τα κλιµατικά
δεδοµένα του τόπου αλλά και τους χρήστες.

(9)

Στα µέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι
κλιµατολογικές όσο και οι τοπικές συνθήκες καθώς και οι
κλιµατικές συνθήκες στο εσωτερικό τους και η σχέση
κόστους/οφέλους. Τα µέτρα αυτά δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν σε άλλες βασικές απαιτήσεις για τα κτίρια, όπως η
ευχέρεια πρόσβασης, η αρχή της προφύλαξης και η χρήση
για την οποία προορίζεται το κτίριο.

(10)

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα πρέπει να υπολογίζεται µε βάση µεθοδολογία που µπορεί να διαφοροποιείται σε
περιφερειακό επίπεδο και η οποία περιέχει, εκτός της θερµοµόνωσης, και άλλους παράγοντες που διαδραµατίζουν
ολοένα και περισσότερο σηµαντικό ρόλο όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις θέρµανσης/κλιµατισµού, η εφαρµογή ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και ο σχεδιασµός του κτιρίου. Η κοινή
προσέγγιση στη διαδικασία αυτή, που θα εκτελείται από εξειδικευµένους ή/και διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες, των
οποίων η ανεξαρτησία θα πρέπει να εξασφαλίζεται βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων, θα συµβάλλει στη δηµιουργία ισότιµων όρων σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα κράτη µέλη για εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα και θα εισάγει διαφάνεια για τους υποψήφιους
ιδιοκτήτες ή χρήστες αναφορικά µε την ενεργειακή απόδοση
στην κοινοτική αγορά ακινήτων.

(11)

Η Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω πρότυπα
όπως το ΕΝ 832 ή prEN 13790, επίσης όσον αφορά τα
συστήµατα κλιµατισµού και φωτισµού.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 6 της συνθήκης ορίζει ότι οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και
δράσεων.

(2)

Οι φυσικοί πόροι στων οποίων τη συνετή και ορθολογική
χρησιµοποίηση αναφέρεται το άρθρο 174 της συνθήκης,
περιλαµβάνουν προϊόντα πετρελαίου, φυσικό αέριο και
στερεά καύσιµα, που αποτελούν ουσιώδεις πηγές ενέργειας
αλλά επίσης και τις κύριες πηγές εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα.

(3)

Η αυξηµένη ενεργειακή απόδοση αποτελεί σηµαντικό µέρος
της δέσµης των πολιτικών και των µέτρων που απαιτούνται
για τη συµµόρφωση µε το πρωτόκολλο του Κιότο, και θα
πρέπει να περιλαµβάνεται σε όλες τις δέσµες πολιτικής για
την τήρηση των περαιτέρω δεσµεύσεων.

(4)

Η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι σηµαντικό εργαλείο που επιτρέπει στην Κοινότητα να επηρεάζει την παγκόσµια αγορά ενέργειας και ως εκ τούτου την µεσοµακροπρόθεσµη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.

(5)

Στα συµπεράσµατά του της 30ής Μαΐου 2000 και της 5ης
∆εκεµβρίου 2000 το Συµβούλιο ενέκρινε το πρόγραµµα
δράσης της Κοινότητας σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση
και ζήτησε τη λήψη ειδικών µέτρων στον τοµέα των κτιρίων.

(6)

Ο τοµέας της κατοικίας και ο τριτογενής τοµέας, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων είναι κτίρια, αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το 40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κοινότητα και αναπτύσσεται, τάση που πρόκειται
να αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση και, κατά
συνέπεια, τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.

(1) ΕΕ C 213 E της 31.7.2001, σ. 266 και ΕΕ C 203 E της 27.8.2002, σ.
69.
(2) ΕΕ C 36 της 8.2.2002, σ. 20.
3
( ) ΕΕ C 107 της 3.5.2002, σ. 76.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2002 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 2002 (ΕΕ C 197 της 20.8.2002, σ. 6) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2002
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(5) ΕΕ L 237 της 22.9.1993, σ. 28.
(6) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ.1).
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Τα κτίρια έχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας µακροπρόθεσµα και συνεπώς τα νέα κτίρια θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης προσαρµοσµένες στο τοπικό κλίµα. Οι ορθές πρακτικές στον
τοµέα αυτόν θα πρέπει να αποσκοπούν στην βέλτιστη χρήση
των παραγόντων που έχουν σχέση µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Επειδή εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί
πλήρως οι δυνατότητες εφαρµογής εναλλακτικών συστηµάτων ενεργειακού εφοδιασµού θα πρέπει να εξετασθεί η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιµότητα εναλλακτικών συστηµάτων. Τούτο µπορεί να γίνει άπαξ από το
κράτος µέλος µε µελέτη που παράγει ένα κατάλογο µέτρων
ενεργειακής διατήρησης, για τις µέσες συνθήκες αγοράς, µε
κριτήρια κόστους/οφέλους. Πριν από την έναρξη της κατασκευής, ενδέχεται να απαιτηθούν ειδικές µελέτες εάν το
µέτρο ή τα µέτρα είναι όντως σκόπιµα.

Οι µεγάλης κλίµακας ανακαινίσεις υφιστάµενων κτιρίων
µεγαλύτερων από ένα συγκεκριµένο µέγεθος θα πρέπει να
θεωρούνται ευκαιρία για τη λήψη οικονοµικώς αποδοτικών
µέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για ανακαινίσεις κατά τις οποίες το συνολικό κόστος της
ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή/και τις
εγκαταστάσεις ενέργειας όπως η θέρµανση, η παροχή
θερµού ύδατος, ο κλιµατισµός, ο αερισµός και ο φωτισµός
υπερβαίνει το 25 % της αξίας του κτιρίου, µη συνυπολογιζόµενης της αξίας του οικοπέδου, ή όπου άνω του 25 %
του κελύφους του κτιρίου ανακαινίζεται.

Ωστόσο, η βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης
ενός υφιστάµενου κτιρίου δεν συνεπάγεται αναγκαστικά
συνολική ανακαίνισή του αλλά θα µπορούσε να περιορίζεται
στα µέρη εκείνα που αφορούν κατ' εξοχήν την ενεργειακή
απόδοση του κτιρίου και τα οποία παρουσιάζουν ευνοϊκή
σχέση κόστους-οφέλους.

Οι απαιτήσεις ανακαίνισης για τα υφιστάµενα κτίρια δεν θα
πρέπει να αντιβαίνουν στην επιδιωκόµενη λειτουργία,
ποιότητα ή χαρακτήρα του κτιρίου. Τα επιπλέον έξοδα της
ανακαίνισης θα πρέπει να µπορούν να ανακτηθούν σε λογικό
χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την αναµενόµενη τεχνική
διάρκεια ζωής της επένδυσης µε µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας.

Η πιστοποίηση µπορεί να υποστηρίζεται από προγράµµατα
για τη διευκόλυνση της ισότιµης πρόσβασης στην βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης, να βασίζεται σε συµφωνίες
µεταξύ οργανώσεων των ενδιαφεροµένων και σώµατος οριζόµενου από το κράτος µέλος, ή ακόµη, να διενεργείται από
εταιρίες παροχής υπηρεσιών ενέργειας οι οποίες συµφωνούν
να αναλάβουν τις απαραίτητες επενδύσεις. Τα υιοθετούµενα
σχέδια θα πρέπει να εποπτεύονται και να ελέγχονται από τα
κράτη µέλη, τα οποία θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν την
χρήση κινήτρων. Στο µέγιστο δυνατό βαθµό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιγράφει την τρέχουσα ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και µπορεί να αναθεωρείται αναλόγως. Τα
δηµόσια κτίρια και τα κτίρια τα οποία επισκέπτεται συχνά το
κοινό θα πρέπει να αποτελέσουν το παράδειγµα στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήµατα, και, κατά συνέπεια, θα
πρέπει να υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή πιστοποίηση. Η
δηµοσιότης των πληροφοριών σχετικά µε την ενεργειακή
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απόδοση θα πρέπει να βελτιωθεί µε επίδειξη των εν λόγω
πιστοποιητικών. Επί πλέον, η ένδειξη των επίσηµα συνιστώµενων εσωτερικών θερµοκρασιών, µαζί µε τη µετρούµενη
πραγµατική θερµοκρασία, θα µπορούσαν να αποθαρρύνουν
την κακή χρήση των συστηµάτων θέρµανσης, κλιµατισµού
και αερισµού. Τούτο θα συµβάλλει στην αποφυγή άσκοπης
χρήσης ενέργειας και στη διασφάλιση άνετων συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος (θερµοκρασιακή άνεση) σε σχέση µε
την εξωτερική θερµοκρασία.

(17)

Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να χρησιµοποιούν άλλα
µέσα και µέτρα που δεν προβλέπει η παρούσα οδηγία, προκειµένου να ενθαρρύνουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη µέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν την καλή
διαχείριση της ενεργείας, λαµβάνοντας υπόψη τον βαθµό
χρήσης των κτιρίων.

(18)

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και µεγαλύτερη
διάδοση των συσκευών κλιµατισµού στις χώρες της Νοτίου
Ευρώπης. Τούτο προκαλεί σοβαρά προβλήµατα σε ώρες
αιχµής φορτίου, µε συνέπεια την αύξηση του κόστους της
ηλεκτρικής ενέργειας και την διατάραξη της ενεργειακής
ισορροπίας στις χώρες αυτές. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε στρατηγικές που βελτιώνουν τη θερµική συµπεριφορά των κτιρίων το καλοκαίρι. Συγκεκριµένα, θα πρέπει
να αναπτυχθούν περισσότερο οι τεχνικές παθητικής ψύξης
των κτιρίων, και πρωτίστως εκείνες που συµβάλουν στη
βελτίωση της ποιότητας του κλίµατος στο εσωτερικό των
κτιρίων, καθώς και του µικροκλίµατος πέριξ του κτιρίου.

(19)

Η τακτική συντήρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων
κλιµατισµού από ειδικευµένο προσωπικό συµβάλλει στη
διατήρηση της σωστής τους ρύθµισης σύµφωνα µε τα πρότυπα του προϊόντος και διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση
από την άποψη του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της
ενέργειας. Η αξιολόγηση από ανεξάρτητο φορέα της συνολικής εγκατάστασης θέρµανσης ενδείκνυται όταν εξετάζεται
το ενδεχόµενο αντικατάστασης βάσει της οικονοµικής αποδοτικότητας.

(20)

Η τιµολόγηση, προς τους ενοίκους των κτιρίων, των
δαπανών θέρµανσης, κλιµατισµού και παροχής ζεστού
νερού, υπολογιζόµενων µε βάση την πραγµατική κατανάλωση, θα µπορούσε να συµβάλει στην εξοικονόµηση ενεργείας στον τοµέα της κατοικίας. Οι ένοικοι θα πρέπει να
είναι σε θέση να ρυθµίζουν οι ίδιοι την κατανάλωση
θέρµανσης και ζεστού νερού που πραγµατοποιούν, εφόσον
τα µέτρα αυτά είναι οικονοµικώς συµφέροντα.

(21)

Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, θα
πρέπει να θεσπισθούν σε κοινοτικό επίπεδο γενικές αρχές
που θα προβλέπουν σύστηµα απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και τους στόχους του, αλλά η λεπτοµερής εφαρµογή
θα πρέπει να ανατεθεί στα κράτη µέλη, επιτρέποντας έτσι σε
κάθε κράτος µέλος να επιλέξει το καθεστώς που ανταποκρίνεται καλύτερα στην κατάστασή του. Η παρούσα οδηγία
περιορίζεται στα ελάχιστα απαιτούµενα για την επίτευξη των
στόχων αυτών και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τον
σκοπό αυτό.
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Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ταχείας προσαρµογής της µεθοδολογίας υπολογισµού και τακτικής αναθεώρησης εκ µέρους των κρατών µελών των ελάχιστων απαιτήσεων στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων,
έχοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο, µεταξύ άλλων όσον
αφορά τις µονωτικές ιδιότητες (ή την ποιότητα) των υλικών
κατασκευής, και τις µελλοντικές εξελίξεις στην τυποποίηση.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να εγκριθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στόχος
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων εντός της Κοινότητας λαµβάνοντας υπόψη
τις εξωτερικές κλιµατολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και
τις κλιµατικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη σχέση
κόστους/οφέλους.
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν:
α) το γενικό πλαίσιο για µια µεθοδολογία υπολογισµού της
ολοκληρωµένης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων·
β) την εφαρµογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων·
γ) την εφαρµογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση µεγάλων υφισταµένων κτιρίων στα οποία γίνεται µεγάλης
κλίµακας ανακαίνιση·
δ) την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και
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ιδίου του κτιρίου και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την
ενεργειακή ζήτηση, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι κλιµατικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου·
3. «πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου»: πιστοποιητικό
αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος ή νοµικό πρόσωπο που
αυτό καθορίζει, το οποίο περιλαµβάνει την ενεργειακή απόδοση
ενός κτιρίου υπολογιζόµενη σύµφωνα µε µεθοδολογία βασιζόµενη στο γενικό πλαίσιο που παρατίθεται στο παράρτηµα·
4. «ΣΠΗΘ (συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας)»: η ταυτόχρονη µετατροπή πρωτογενών καυσίµων σε µηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα, υπό ορισµένα ποιοτικά κριτήρια
ενεργειακής απόδοσης·
5. «σύστηµα κλιµατισµού»: συνδυασµός όλων των απαιτουµένων
κατασκευαστικών στοιχείων για την παροχή µιας µορφής επεξεργασίας του αέρος κατά την οποία ελέγχεται ή µπορεί να ελαττωθεί η θερµοκρασία, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τον έλεγχο
του αερισµού, της υγρασίας και της καθαρότητας του αέρος·
6. «λέβητας»: ο συνδυασµός σώµατος λέβητα και µονάδας
καυστήρα που είναι σχεδιασµένος για να µεταβιβάζει στο νερό
τη θερµότητα που παράγεται από την καύση·
7. «ωφέλιµη ονοµαστική ισχύς (εκφραζόµενη σε kW)»: η µέγιστη
θερµική ισχύς την οποία αναφέρει και εγγυάται ο κατασκευαστής ως παρεχόµενη κατά τη συνεχή λειτουργία µε ταυτόχρονη τήρηση της ωφέλιµης απόδοσης που προσδιορίζεται από
τον κατασκευαστή·
8. «αντλία θέρµανσης»: συσκευή ή εγκατάσταση που εξάγει θερµότητα σε χαµηλή θερµοκρασία από τον αέρα, το ύδωρ ή τη γη
και την εισάγει στο κτίριο.
Άρθρο 3
Θέσπιση µεθοδολογίας

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων βάσει
του γενικού πλαισίου το οποίο καθορίζεται στο παράρτηµα. Τα
µέρη 1 και 2 του πλαισίου αυτού προσαρµόζονται στην τεχνική
πρόοδο µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές µε τα πρότυπα που εφαρµόζονται
στη νοµοθεσία των κρατών µελών.

Ορισµοί

Η µεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

ε) την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων
κλιµατισµού κτιρίων και, επί πλέον, µια αξιολόγηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των οποίων οι λέβητες είναι παλαιότεροι
των 15 ετών.

Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. «κτίριο»: στεγασµένη κατασκευή µε τοίχους για την οποία χρησιµοποιείται ενέργεια προς ρύθµιση των εσωτερικών κλιµατικών
συνθηκών· ο όρος κτίριο δύναται να αφορά στο κτίριο στο
σύνολό του ή σε τµήµατα του κτιρίου τα οποία έχουν µελετηθεί
ή έχουν τροποποιηθεί για να χρησιµοποιούνται χωριστά·
2. «ενεργειακή απόδοση κτιρίου»: η ποσότητα ενέργειας που
πράγµατι καταναλώνεται ή εκτιµάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες
ανάγκες που συνδέονται µε την συνήθη χρήση του κτιρίου, οι
οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη θέρµανση,
την παραγωγή ζεστού νερού, την ψύξη, τον εξαερισµό και το
φωτισµό. Η ποσότητα αυτή εκφράζεται µε έναν ή περισσότερους
αριθµητικούς δείκτες οι οποίοι έχουν υπολογισθεί λαµβάνοντας
υπόψη τη µόνωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, το σχεδιασµό και τη θέση σε σχέση µε
κλιµατολογικούς παράγοντες, την έκθεση στον ήλιο και την
επίδραση γειτονικών κατασκευών, την παραγωγή ενέργειας του
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εκφράζεται µε διαφανή τρόπο
και ενδέχεται να περιλαµβάνει δείκτη εκποµπών CO2.
Άρθρο 4
Καθορισµός των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να καθοριστούν απαιτήσεις
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, βασιζόµενες στη µεθοδολογία
που αναφέρεται στο άρθρο 3. Κατά τον καθορισµό των απαιτήσεων,
τα κράτη µέλη δύνανται να κάνουν διάκριση µεταξύ νέων και υφισταµένων κτιρίων και διάφορων κατηγοριών κτιρίων. Στις απαιτήσεις πρέπει να συνεκτιµώνται οι γενικές απαιτήσεις εσωτερικών
κλιµατικών συνθηκών, προκειµένου να αποφεύγονται ενδεχόµενες
αρνητικές επιπτώσεις όπως ο ανεπαρκής αερισµός, καθώς και οι
τοπικές συνθήκες, η προβλεπόµενη χρήση και η ηλικία του κτιρίου.
Οι απαιτήσεις αναθεωρούνται σε τακτά διαστήµατα τα οποία δεν
υπερβαίνουν τα πέντη έτη και, εάν χρειαστεί, ενηµερώνονται προκειµένου να αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο στον τοµέα των
κτιριακών κατασκευών.
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2.
Οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης εφαρµόζονται σύµφωνα
µε τα άρθρα 5 και 6.
3.
Τα κράτη µέλη δύνανται να µην καθορίσουν ή να µην εφαρµόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες
κτιρίων:
— κτίρια και µνηµεία επισήµως προστατευόµενα ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
ή ιστορικής τους αξίας, εφόσον η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις θα αλλοίωνε απαράδεκτα τον χαρακτήρα ή την εµφάνισή
τους,
— κτίρια χρησιµοποιούµενα ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών
δραστηριοτήτων,
— προσωρινά κτίρια µε εκ σχεδιασµού προβλεπόµενη διάρκεια
χρήσης το πολύ δύο ετών, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις,
εργαστήρια, αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών µε χαµηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών τα οποία
χρησιµοποιούνται από τοµέα καλυπτόµενο από εθνική τοµεακή
συµφωνία για την ενεργειακή απόδοση,
— κτίρια κατοικιών τα οποία προβλέπεται να χρησιµοποιούνται
λιγότερο από τέσσερις µήνες το χρόνο,
— µεµονωµένα κτίρια µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια κάτω των
50 m2.
Άρθρο 5
Νέα κτίρια
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα νέα κτίρια να πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται στο
άρθρο 4.
Για τα νέα κτίρια συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας άνω των
1 000 m2, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιµότητα εγκατάστασης εναλλακτικών
συστηµάτων, όπως:
— αποκεντρωµένων συστηµάτων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιµες πηγές,
— ΣΠΗΘ,
— συστηµάτων θέρµανσης ή ψύξης σε κλίµακα περιοχής/οικοδοµικού τετραγώνου, εάν υπάρχουν,
— αντλιών θέρµανσης, υπό ορισµένες συνθήκες,
µελετάται και συνυπολογίζεται πριν από την έναρξη της ανέγερσης.
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Άρθρο 7

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι κατά την κατασκευή, την
πώληση ή την εκµίσθωση κτιρίων θα διατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή µισθωτή. Το πιστοποιητικό θα είναι δεκαετούς
ισχύος κατ' ανώτατο όριο.
Η πιστοποίηση διαµερισµάτων ή µονάδων που σχεδιάζονται για
χωριστή χρήση σε συγκροτήµατα µπορεί να βασίζεται:
— σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου για συγκροτήµατα µε κοινόχρηστο σύστηµα θέρµανσης, ή
— στην αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού διαµερίσµατος του
ιδίου συγκροτήµατος.
Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν τις κατηγορίες των κτιρίων
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 από την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
2. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων περιλαµβάνει
τιµές αναφοράς, όπως ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις και κριτήρια
συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να
συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Το πιστοποιητικό συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση µε το κόστος.
Ο σκοπός των πιστοποιητικών περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών και οι πιθανές συνέπειες των πιστοποιητικών αυτών όσον
αφορά νοµικές ή άλλες διαδικασίες αποφασίζονται σύµφωνα µε
τους εθνικούς κανόνες.
3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε στα κτίρια συνολικής
ωφέλιµης επιφανείας άνω των 1 000 m2 τα οποία χρησιµοποιούνται από δηµόσιες αρχές και από ιδρύµατα που παρέχουν δηµόσιες
υπηρεσίες σε µεγάλο αριθµό ατόµων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόµων αυτών, να τοποθετείται σε
θέση ευδιάκριτη από το κοινό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
όχι παλαιότερο των δέκα ετών.
Επιπλέον, για τα παραπάνω κτίρια µπορεί επίσης να αναγράφεται
ευκρινώς η κλίµακα των συνιστώµενων και σηµειωνόµενων εσωτερικών θερµοκρασιών και, όπου απαιτείται, άλλοι σχετικοί κλιµατικοί
παράγοντες.
Άρθρο 8

Άρθρο 6

Επιθεώρηση λεβήτων

Υφιστάµενα κτίρια

Όσον αφορά τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον
περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα κράτη µέλη
είτε:

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όταν κτίρια συνολικής ωφέλιµης
επιφάνειας άνω των 1 000 m2 υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η
ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθµίζεται ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις, στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και
οικονοµικά εφικτό. Τα κράτη µέλη εξάγουν τις εν λόγω ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης µε βάση τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που θεσπίζονται για τα κτίρια σύµφωνα µε το
άρθρο 4. Οι απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόµενο
κτίριο ως σύνολο είτε για τα ανακαινιζόµενα συστήµατα ή δοµικά
στοιχεία όταν αυτά αποτελούν µέρος µιας ανακαίνισης που πρέπει
να γίνει εντός περιορισµένου χρονικού διαστήµατος, µε στόχο τη
βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

α) καθιερώνουν την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων ωφέλιµης
ονοµαστικής ισχύος 20 έως 100 kW οι οποίοι θερµαίνονται µε
µη ανανεώσιµα υγρά ή στερεά καύσιµα. Η επιθεώρηση αυτή
µπορεί να γίνει και σε λέβητες που χρησιµοποιούν άλλο
καύσιµο.
Οι λέβητες ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος µεγαλύτερης των
100 kW επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά δύο έτη. Για τους
λέβητες αερίου, η περίοδος δύναται να επεκταθεί σε τέσσερα
έτη.
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Για εγκαταστάσεις θέρµανσης µε λέβητες ωφέλιµης ονοµαστικής
ισχύος µεγαλύτερης των 20 kW οι οποίοι είναι παλαιότεροι των
15 ετών, τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα µέτρα για την
καθιέρωση µιας και µοναδικής επιθεώρησης ολόκληρης της
εγκατάστασης. Με βάση την επιθεώρηση αυτή, που θα περιλαµβάνει αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του λέβητα και
των διαστάσεών του σε σύγκριση µε τις ανάγκες του κτιρίου, οι
εµπειρογνώµονες συνιστούν στους χρήστες την πιθανή αντικατάσταση των λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο σύστηµα
θέρµανσης και εναλλακτικές λύσεις, είτε

β) τη θέσπιση γενικών κινήτρων για την εφαρµογή περαιτέρω
µέτρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

β) εξασφαλίζουν την παροχή συµβουλών στους χρήστες σχετικά µε
την αντικατάσταση λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο σύστηµα
θέρµανσης και εναλλακτικές λύσεις που µπορεί να περιλαµβάνουν επιθεωρήσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης και των
διαστάσεων του λέβητα. Το συνολικό αποτέλεσµα της προσέγγισης αυτής θα πρέπει σε γενικές γραµµές να είναι ισοδύναµο µε
εκείνο των διατάξεων του στοιχείου α). Τα κράτη µέλη που
επιλέγουν τη δυνατότητα αυτή, υποβάλλουν ανά διετία έκθεση
στην Επιτροπή σχετικά µε την ισοδυναµία της προσέγγισής
τους.

Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για
την ενηµέρωση των χρηστών των κτιρίων σχετικά µε τις διάφορες
µεθόδους και πρακτικές που συµβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Εφόσον τα κράτη µέλη το ζητήσουν, η Επιτροπή
τα βοηθά στην υλοποίηση των εν λόγω ενηµερωτικών εκστρατειών
που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο κοινοτικών προγραµµάτων.

Άρθρο 12
Ενηµέρωση

Άρθρο 13
Προσαρµογή του πλαισίου

Άρθρο 9
Επιθεώρηση συστηµάτων κλιµατισµού

Τα µέρη 1 και 2 του παραρτήµατος επανεξετάζονται κατά τακτά
διαστήµατα τα οποία δεν θα είναι µικρότερα των δύο ετών.

Όσον αφορά τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον
περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα κράτη µέλη
θεσπίζουν τακτική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων κλιµατισµού
ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος µεγαλύτερης των 12 kW.

Οι τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρµογή των µερών
1 και 2 του παραρτήµατος στην τεχνική πρόοδο εγκρίνονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Η επιθεώρηση αυτή περιλαµβάνει αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του κλιµατισµού και των διαστάσεών του σε σύγκριση µε
τις ανάγκες του κτιρίου. Στους χρήστες παρέχονται κατάλληλες
συµβουλές για πιθανή βελτίωση ή αντικατάσταση του συστήµατος
κλιµατισµού και εναλλακτικές λύσεις.

Άρθρο 14
Επιτροπή
1.

Άρθρο 10
Ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η πιστοποίηση των κτιρίων, η
σύνταξη των συνοδευτικών συστάσεων και η επιθεώρηση των λεβήτων και συστηµάτων να διεξάγονται µε ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευµένους ή/και διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες, είτε αυτοί είναι
ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε υπάλληλοι δηµόσιων ή ιδιωτικών
οργανισµών.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται το άρθρο 5 και το άρθρο 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 15
Άρθρο 11

Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία

Αξιολόγηση

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2006.
Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Η Επιτροπή, επικουρούµενη από την επιτροπή του άρθρου 14,
αξιολογεί την οδηγία βάσει της εµπειρίας που αποκτάται κατά την
εφαρµογή της και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις όσον
αφορά, µεταξύ άλλων,
α) ενδεχόµενα συµπληρωµατικά µέτρα για τις ανακαινίσεις κτιρίων
ολικής ωφέλιµης επιφάνειας κάτω των 10 000 m2·

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, τα τελευταία
περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

L 1/70

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

2.
Τα κράτη µέλη, όταν δεν είναι διαθέσιµοι ειδικευµένοι ή/και
διαπιστευµένοι εµπειρογνώµονες, µπορούν να κάνουν χρήση πρόσθετης περιόδου τριών ετών για την πλήρη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9. Τα κράτη µέλη, όταν κάνουν χρήση
της ευχέρειας αυτής, ενηµερώνουν την Επιτροπή και παρέχουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία µαζί µε χρονοδιάγραµµα της
περαιτέρω εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

4.1.2003
Άρθρο 17
Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2002.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος

Η Πρόεδρος

P. COX

M. FISCHER BOEL

Για το Συµβούλιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γενικό πλαίσιο για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (άρθρο 3)
1. Η µέθοδος υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει τους ακόλουθους παράγοντες:
α) θερµικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (κέλυφος και εσωτερικά χωρίσµατα, κ.λπ.). Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να
περιλαµβάνουν και την αεροστεγανότητα·
β) εγκατάσταση θέρµανσης και τροφοδοσία θερµού νερού, συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών των µονώσεών
τους·
γ) εγκατάσταση κλιµατισµού·
δ) αερισµό·
ε) ενσωµατωµένη εγκατάσταση φωτισµού (κυρίως στον τοµέα που δεν αφορά την κατοικία)·
στ) θέση και προσανατολισµό των κτιρίων, περιλαµβανοµένων των εξωτερικών κλιµατικών συνθηκών·
ζ) παθητικά ηλιακά συστήµατα και ηλιακή προστασία·
η) φυσικό αερισµό·
θ) εσωτερικές κλιµατικές συνθήκες στις οποίες περιλαµβάνονται οι επιδιωκόµενες εσωτερικές κλιµατικές συνθήκες.
2. Στον υπολογισµό αυτόν θα συνεκτιµάται, κατά περίπτωση, η θετική επίδραση των ακολούθων παραγόντων:
α) ενεργά ηλιακά συστήµατα και άλλα συστήµατα θέρµανσης και ηλεκτρικά συστήµατα βασιζόµενα σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας·
β) ηλεκτρική ενέργεια παραγόµενη µε ΣΠΗΘ·
γ) συστήµατα κεντρικής θέρµανσης και ψύξης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου·
δ) φυσικός φωτισµός.
3. Για το σκοπό αυτού του υπολογισµού, τα κτίρια θα κατατάσσονται σε κατηγορίες όπως:
α) οικογενειακές κατοικίες διαφόρων τύπων·
β) συγκροτήµατα διαµερισµάτων·
γ) γραφεία·
δ) εκπαιδευτικά κτίρια·
ε) νοσοκοµεία·
στ) ξενοδοχεία και εστιατόρια·
ζ) αθλητικές εγκαταστάσεις·
η) κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εµπορίου·
θ) άλλα είδη κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης ∆εκεµβρίου 2002
για τις εθνικές διατάξεις για τον περιορισµό της εισαγωγής και της διάθεσης στην αγορά ορισµένων
λιπασµάτων NK µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και περιέχοντα χλώριο, που κοινοποίησε η ∆ηµοκρατία της Γαλλίας δυνάµει του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 5113]
(Το κείµενο στη γαλλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/1/ΕΚ)
βολίζονται µε το γράµµα N, P και K αντίστοιχα. Στο
παράρτηµα γίνεται κυρίως διάκριση µεταξύ των απλών λιπασµάτων, που περιέχουν µόνο ένα από τα τρία βασικά θρεπτικά συστατικά, και των σύνθετων λιπασµάτων, που περιέχουν δύο ή τρία από τα εν λόγω συστατικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
I. ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1. Κοινοτική νοµοθεσία

(3)

1.1. Οδηγία 76/116/ΕΟΚ περί λιπασµάτων
(1)

(2)

Η οδηγία 76/116/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών περί
λιπασµάτων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 98/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (2), αποβλέπει στην εξάλειψη των εµποδίων στις
συναλλαγές που οφείλονται στις διαφορές µεταξύ των
νοµοθεσιών των κρατών µελών στον τοµέα των λιπασµάτων.
Για το σκοπό αυτό, καθόρισε, σε κοινοτικό επίπεδο, τις
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα λιπάσµατα προκειµένου να διατίθενται στην αγορά µε την ένδειξη «λίπασµα
ΕΚ» (3), θεσπίζοντας, µεταξύ άλλων, διατάξεις όσον αφορά
την ονοµασία, τον ορισµό, τη σύνθεση, την επισήµανση και
τη συσκευασία των πιο σηµαντικών απλών και σύνθετων
λιπασµάτων στην Κοινότητα.
Το παράρτηµα I της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ ορίζει την ονοµασία τύπου του λιπάσµατος ΕΚ και τις αντίστοιχες απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεσή του, που πρέπει να
πληροί κάθε λίπασµα που φέρει την ένδειξη ΕΚ. Το
παράρτηµα I κατατάσσει τα λιπάσµατα ΕΚ σε κατηγορίες,
ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε βασικά θρεπτικά συστατικά, δηλαδή σε άζωτο, φωσφόρο και κάλιο, τα οποία συµ-

(1) ΕΕ L 24 της 30.1.1976, σ. 21.
(2) ΕΕ L 18 της 23.1.1999, σ. 60.
(3) Η ένδειξη «λίπασµα ΕΟΚ» που προβλέπεται από την οδηγία 76/
116/ΕΟΚ αντικαταστάθηκε από την ένδειξη «λίπασµα ΕΚ» από την
οδηγία 97/63/ΕΚ (ΕΕ L 335 της 6.12.1997, σ. 15).

Στα απλά λιπάσµατα βασικών θρεπτικών συστατικών συγκαταλέγονται κυρίως,
— στον κατάλογο των αζωτούχων λιπασµάτων, η νιτρική
αµµωνία, προϊόν που λαµβάνεται µε χηµική µέθοδο και
που περιέχει, ως κύριο συστατικό, νιτρικό αµµώνιο, του
οποίου η περιεκτικότητα στο θρεπτικό συστατικό N
πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 20 %,
— στον κατάλογο των καλιούχων λιπασµάτων, το
χλωριούχο κάλιο, προϊόν που λαµβάνεται από ακατέργαστα άλατα καλίου και που περιέχει ως κύριο συστατικό χλωριούχο κάλιο, του οποίου η περιεκτικότητα στο
θρεπτικό συστατικό K πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον
σε 37 % που µετριέται σε οξείδιο του καλίου (K2O).

(4)

Τα σύνθετα λιπάσµατα βασικών θρεπτικών συστατικών, που
λαµβάνονται µε χηµική µέθοδο ή µε ανάµειξη χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής
προέλευσης, διαιρούνται σε 4 υποκατηγορίες ανάλογα µε τη
σύνθεσή τους: λιπάσµατα NPK, NP, NK και PK. Έτσι, τα
λιπάσµατα NPK πρέπει να έχουν ολική ελάχιστη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά 20 %, µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε καθένα από τα στοιχεία αυτά 3 % αζώτου, 5 %
φωσφορικού άλατος που µετριέται σε φωσφορικό ανυδρίτη
(P2O5) και 5 % καλίου που µετριέται σε οξείδιο του καλίου
(K2O), αντίστοιχα. Όσον αφορά τα λιπάσµατα NK, αυτά
πρέπει να έχουν ολική ελάχιστη περιεκτικότητα σε θρεπτικά
συστατικά 18 %, µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε καθένα από
τα στοιχεία αυτά 3 % αζώτου και 5 % καλίου που µετριέται
σε οξείδιο του καλίου, αντίστοιχα.

4.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(5)

∆υνάµει του άρθρου 2, η ένδειξη «λίπασµα ΕΚ» µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνο για τα λιπάσµατα τα οποία ανήκουν σ’
έναν από τους τύπους λιπασµάτων που περιέχονται στο
παράρτηµα I και που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
οδηγίας 76/116/ΕΟΚ και στα παραρτήµατα I έως III αυτής.

(6)

Το άρθρο 7 εισάγει µια ρήτρα ελεύθερης κυκλοφορίας ως
εξής: «υπό την επιφύλαξη των διατάξεων άλλων κοινοτικών
οδηγιών, τα κράτη µέλη δεν δύνανται να απαγορεύσουν,
περιορίσουν ή παρεµποδίσουν, για λόγους συνθέσεως,
αναγνωρίσεως, επισηµάνσεως και συσκευασίας, τη θέση σε
κυκλοφορία στην αγορά των λιπασµάτων που φέρουν την
ένδειξη “λίπασµα ΕΚ” και που ανταποκρίνονται προς τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των παραρτηµάτων
της».

(7)

Τέλος, το άρθρο 8 αφορά τους επίσηµους ελέγχους που
µπορούν να διενεργήσουν τα κράτη µέλη για να επαληθεύσουν ότι τα λιπάσµατα που διατίθενται στην αγορά µε την
ένδειξη «λίπασµα ΕΚ» συµµορφώνονται προς τις διατάξεις
της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ και των παραρτηµάτων I και II
αυτής.

αµµώνιο και µε µεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο, που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη µέγιστη περιεκτικότητα σε
χλώριο, που καθορίζεται σε 0,02 % κατά βάρος. Επιπλέον,
τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλουν τα λιπάσµατα αυτά
στη δοκιµή εκρηκτικότητας που προβλέπεται στο
παράρτηµα II, πριν ή µετά τη διάθεσή τους στην αγορά.
2. Ανασύνταξη της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε
τα λιπάσµατα
(11)

Στις 14 Σεπτεµβρίου 2001, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα λιπάσµατα (5), η οποία αποτελεί
ανασύνταξη των οδηγιών του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα λιπάσµατα.

(12)

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην απλούστευση της νοµοθεσίας για τα λιπάσµατα, συγκεντρώνοντας σ’ ένα ενιαίο
νοµικό µέσο, µε τη µορφή κανονισµού, τις οδηγίες 76/116/
ΕΟΚ, 80/876/ΕΟΚ, 87/94/ΕΟΚ και 77/535/ΕΟΚ, καθώς
και τις διάφορες τροποποιήσεις και προσαρµογές στην τεχνική πρόοδο των εν λόγω οδηγιών. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές συµπεριλήφθηκαν στα παραρτήµατα. Οι κοινές διατάξεις διαχωρίστηκαν από τις ειδικές διατάξεις που κατατάσσονται σύµφωνα µε τις κύριες οµάδες λιπασµάτων τα οποία
καλύπτονται σήµερα από τη νοµοθεσία. Τα τεχνικά
παραρτήµατα συλλέχθηκαν από τις αρχικές οδηγίες και αναδιατάχθηκαν, εισάγοντας ορισµένες αλλαγές δευτερεύουσας
σηµασίας, χωρίς ωστόσο να έχουν τροποποιηθεί οι τεχνικές
προδιαγραφές σχετικά µε την περιεκτικότητα σε θρεπτικά
συστατικά.

(13)

Ο τίτλος II της εν λόγω πρότασης κανονισµού, µε τίτλο
«∆ιατάξεις που αφορούν ειδικούς τύπους λιπασµάτων»,
περιέχει ένα κεφάλαιο IV σχετικά µε τα λιπάσµατα νιτρικού
αµµωνίου µε µεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο (6), που εµπνέεται σε µεγάλο βαθµό από τις διατάξεις της οδηγίας
80/876/ΕΟΚ, της οποίας το πεδίο εφαρµογής επεκτάθηκε
εν µέρει στα σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο
και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, προκειµένου να
ληφθεί υπόψη η νέα κατάσταση στην αγορά. Πράγµατι,
σύµφωνα µε την παλαιά νοµοθεσία, τα σύνθετα λιπάσµατα
δεν θα υποβάλλονταν σε δοκιµές εκρηκτικότητας, πράγµα
που θα είχε ως αποτέλεσµα κενό, το οποίο τα κράτη µέλη
θέλησαν να καλύψουν για λόγους ασφάλειας. Σε συνέπεια
της ανασύνταξης, η δοκιµή εκρηκτικότητας δύναται πλέον
να απαιτηθεί και για τα σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το
νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο.

(14)

Για το σκοπό αυτό, το παράρτηµα III της πρότασης, που
περιλαµβάνει τις τεχνικές διατάξεις σχετικά µε τα λιπάσµατα
µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε
άζωτο, προβλέπει, στο τµήµα 2, την περιγραφή της δοκιµής
εκρηκτικότητας για τα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο στην οποία
µπορούν να υποβληθούν όλα τα λιπάσµατα —απλά και
σύνθετα— µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο. Αντιθέτως, το τµήµα 1 του παραρτήµατος III, που περιέχει τις προδιαγραφές του παραρτήµατος I
της οδηγίας 80/876/ΕΟΚ, προβλέπει µόνο τα χαρακτηριστικά και τις οριακές τιµές των απλών λιπασµάτων µε βάση
το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο.

1.2. Οδηγία 80/876/ΕΟΚ σχετικά µε τα απλά λιπάσµατα
µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε µεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο
(8)

(9)

(10)

Λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των λιπασµάτων µε
βάση το νιτρικό αµµώνιο, που καλύπτονται από την οδηγία
76/116/ΕΟΚ, και τις απορρέουσες από αυτή απαιτήσεις για
τη δηµόσια ασφάλεια, την υγεία και την προστασία των
εργαζοµένων, η οδηγία 80/876/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
15ης Ιουλίου 1980, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε τα απλά λιπάσµατα µε βάση
το νιτρικό αµµώνιο και µε µεγάλη περιεκτικότητα σε
άζωτο (4), θέσπισε συµπληρωµατικούς κοινοτικούς κανόνες
για τα λιπάσµατα αυτά. Προς το συµφέρον της δηµόσιας
ασφάλειας, καθορίστηκαν σε κοινοτικό επίπεδο τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες που διακρίνουν το απλό λίπασµα µε
βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε µεγάλη περιεκτικότητα σε
άζωτο από τις ποικιλίες νιτρικών αµµωνίων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή εκρηκτικών.
Σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο της, η οδηγία 80/876/ΕΟΚ
εφαρµόζεται στα απλά λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε µεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο που διατίθενται
στην αγορά στα κράτη µέλη της Κοινότητας, και τούτο, µε
την επιφύλαξη της εφαρµογής της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ.
Ως «λίπασµα» νοείται κάθε προϊόν µε βάση το νιτρικό αµµώνιο, που παρασκευάζεται χηµικώς για να χρησιµοποιηθεί ως
λίπασµα, µε περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 28 %
κατά βάρος και που ενδέχεται να περιέχει επίσης ανόργανα
πρόσθετα ή αδρανείς ουσίες, όπως τριµµένο ασβεστόλιθο ή
δολοµίτη, θειικό ασβέστιο, θειικό µαγνήσιο, κιζερίτη, όντας
σαφές ότι τα λοιπά ανόργανα πρόσθετα ή οι αδρανείς
ουσίες που περιλαµβάνονται στη σύνθεση του λιπάσµατος
δεν πρέπει να αυξάνουν την ευαισθησία του στη θερµότητα
ούτε την εκρηκτικότητά του.
Οι διατάξεις της οδηγίας 80/876/ΕΟΚ προβλέπουν ότι τα
απλά λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε µεγάλη
περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισµένα χαρακτηριστικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι
αβλαβή. Το παράρτηµα I καθορίζει τα χαρακτηριστικά και
τις οριακές τιµές του απλού λιπάσµατος µε βάση το νιτρικό

(4) ΕΕ L 250 της 23.9.1980, σ. 7.
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(5) COM(2001) 508 τελικό (ΕΕ C 51 E της 26.2.2002, σ. 1).
(6) Βλέπε τα άρθρα 25 έως 28 της πρότασης κανονισµού.
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Τα κράτη µέλη είχαν ήδη την ευκαιρία να εξετάσουν την
πρόταση αυτή και το Συµβούλιο κατέληξε οµόφωνα, στις
30 Σεπτεµβρίου 2002, σε πολιτική συµφωνία για την
έκδοση κοινής θέσης (7). Όσον αφορά τις διατάξεις που
εφαρµόζονται στα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο
και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, µοναδικός στόχος
των τροποποιήσεων που πρότειναν τα κράτη µέλη ήταν να
καταστεί υποχρεωτική η δοκιµή εκρηκτικότητας για όλα τα
λιπάσµατα µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, αναθέτοντας
στον υπεύθυνο της διάθεσης στην αγορά το βάρος της
απόδειξης ότι τα λιπάσµατα έχουν υποβληθεί επιτυχώς στη
δοκιµή εκρηκτικότητας, και να προβλεφθεί µια πρόσθετη
υποχρέωση ανιχνευσιµότητας εκ µέρους του υπεύθυνου της
διάθεσης στην αγορά. Απεναντίας, το κείµενο του παραρτήµατος III παρέµεινε αµετάβλητο.

0,02 %. Αντικείµενο της εν λόγω εγκυκλίου είναι η περιγραφή των διαδικασιών εµφύσησης αδρανούς αερίου.

4. Αιτιολογήσεις που προέβαλε η Γαλλία
(21)

Μπροστά στους δυνητικούς κινδύνους που ενέχουν ορισµένα λιπάσµατα, οι γαλλικές αρχές κρίνουν αναγκαία τη
θέσπιση ειδικών διατάξεων όσον αφορά τα λιπάσµατα NK
(αζώτου-καλίου) µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο (N) που
προέρχεται από το νιτρικό αµµώνιο (NH4NO3) και µε περιεκτικότητα σε κάλιο (K), που µετριέται υπό µορφή οξειδίου
του καλίου (K2O), ίση µε 5 %, όπου το κάλιο απαντά υπό
µορφή χλωριούχου καλίου (KCl). Αυτά τα εθνικά µέτρα
παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ
σχετικά µε τα λιπάσµατα NK που φέρουν την ένδειξη «λίπασµα ΕΚ».

(22)

Στην επιχειρηµατολογία τους, οι γαλλικές αρχές αναφέρουν
τους λόγους για τους οποίους επιθυµούν να θεσπίσουν τις
εν λόγω διατάξεις, κρίνοντας ότι όσον αφορά τα εν λόγω
λιπάσµατα NK, η Γαλλία βρίσκεται πράγµατι αντιµέτωπη µε
µια κατάσταση που της επιτρέπει να επικαλεστεί τη δυνατότητα παρέκκλισης που προβλέπει το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ. Η επιχειρηµατολογία αυτή µπορεί
να συνοψιστεί ως εξής.

(23)

Πρώτον, οι γαλλικές αρχές υπογραµµίζουν ότι µολονότι η
οδηγία 76/116/ΕΟΚ ορίζει τα λιπάσµατα ΕΚ NK, δεν διευκρινίζει υπό ποια µορφή µπορεί να ενσωµατωθεί το κάλιο.
Ως εκ τούτου, συνάγουν ότι τίποτε δεν απαγορεύει να
παρασκευάζονται λιπάσµατα ΕΚ NK µε µηχανική ανάδευση
ενός απλού λιπάσµατος µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε
υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, ή ακόµη καθαρού νιτρικού
αµµωνίου, δηλαδή ενός προϊόντος µε περιεκτικότητα σε
άζωτο που προέρχεται από το νιτρικό αµµώνιο ανώτερη του
28 %, και ενός άλατος καλίου, του χλωριούχου καλίου.

(24)

Στη συνέχεια, οι γαλλικές αρχές υπενθυµίζουν ότι, από το
1995, διάφοροι κανονισµοί του Συµβουλίου (9) θέσπισαν
δασµούς αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές απλών λιπασµάτων
µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε
άζωτο καταγωγής Ρωσίας, Ουκρανίας και Πολωνίας. Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι ορισµένοι παραγωγοί, που
επλήγησαν από το µέτρο αυτό, σκέφτηκαν τότε να αναµείξουν λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή
περιεκτικότητα σε άζωτο µαζί µε χλωριούχο κάλιο κατά
τρόπο ώστε η περιεκτικότητα σε κάλιο του µείγµατος
αυτού, µετρούµενη σε οξείδιο του καλίου, να είναι τουλάχιστον ίση µε 5 %. Πράγµατι, όπως τονίζεται από τις γαλλικές
αρχές, «εάν η περιεκτικότητα σε κάλιο του µείγµατος ήταν
κατώτερη του 5 %, τότε το προϊόν δεν θα µπορούσε πλέον
να θεωρηθεί ως ένα λίπασµα ΕΚ NK, αλλά ως ένα απλό
λίπασµα µε βάση νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, το οποίο θα έπρεπε εποµένως να καταβάλει τους δασµούς αντιντάµπινγκ» (10).

3. Κοινοποιηθείσες εθνικές διατάξεις
(16)

(17)

Η Γαλλία κοινοποίησε νέες εθνικές διατάξεις (8) που αποσκοπούν στην απαγόρευση της εισαγωγής και της διάθεσης
στην αγορά των λιπασµάτων NK µε περιεκτικότητα σε
άζωτο που προέρχεται από νιτρικό αµµώνιο ανώτερης του
28 % κατά βάρος και µε περιεκτικότητα σε χλώριο ανώτερη
του 0,02 % κατά βάρος. Με διάταγµα που έχει υπογραφεί
από τους αρµόδιους υπουργούς πρόκειται να καταστεί
υποχρεωτική η απόσυρση των εν λόγω λιπασµάτων από την
αγορά, µε δαπάνη και υπό την ευθύνη των κατόχων τους.
Το εν λόγω διάταγµα συνοδεύεται από εγκύκλιο σχετικά µε
την εµφύσηση αδρανούς αερίου στα συγκεκριµένα λιπάσµατα.
Το κοινοποιηθέν διάταγµα για την απαγόρευση της εισαγωγής και της διάθεσης στην αγορά ορισµένων λιπασµάτων
NK µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο τα οποία περιέχουν
χλώριο αποσκοπεί στην αναστολή στη Γαλλία, για περίοδο
ενός έτους, της εισαγωγής, της δωρεάν ή έναντι πληρωµής
διάθεσης στην αγορά, της κατοχής µε σκοπό την πώληση ή
της δωρεάν διανοµής λιπασµάτων NK που περιέχουν άνω
του 28 % κατά µάζα άζωτο προερχόµενο από το νιτρικό
αµµώνιο και µε περιεκτικότητα σε χλωρίδιο ανώτερη του
0,02 % (άρθρο 1 του σχεδίου διατάγµατος).

(18)

Η απαγόρευση αυτή θα συµπληρωθεί από την υποχρέωση,
για τον υπεύθυνο της πρώτης διάθεσης στη γαλλική αγορά,
να προβεί στην απόσυρση, από οποιοδήποτε χώρο στον
οποίο βρίσκονται, των εν λόγω λιπασµάτων υπό δική του
ευθύνη και µε δική του δαπάνη (άρθρο 2 του σχεδίου
διατάγµατος).

(19)

Τέλος, το κοινοποιηθέν διάταγµα προβλέπει ότι τα αποσυρθέντα προϊόντα δεν θα µπορούν να διατεθούν εκ νέου στη
γαλλική αγορά παρά µόνον όταν διαπιστωθεί η συµµόρφωσή τους προς τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις,
µετά την προσθήκη αδρανούς ύλης που να επιτρέπει την
τροποποίηση της περιεκτικότητας σε NK (άρθρο 3 του
σχεδίου διατάγµατος).

(20)

Επιπροσθέτως, προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 3, οι κανονιστικές διατάξεις θα
συµπληρώνονται από υπουργική εγκύκλιο για την εµφύσηση
αδρανούς αερίου στα λιπάσµατα NK µε περιεκτικότητα σε
άζωτο προερχόµενο από το νιτρικό αµµώνιο ανώτερη του
28 % και µε περιεκτικότητα σε χλωρίδιο ανώτερη του

(7) Έγγραφο αριθ. 12179/02 του Συµβουλίου.
(8) Σε συνέχεια της κοινοποίησης, η Γαλλία ενέκρινε και δηµοσίευσε τα
µελετώµενα µέτρα. Το µέτρο αυτό αποτελεί αντικείµενο χωριστής διαδικασίας.

4.1.2003

(9) Ο πρώτος από τους κανονισµούς αυτούς είναι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2022/95 (ΕΕ L 198 της 23.08.1995, σ. 1) για την επιβολή δασµού
αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αµµωνίου καταγωγής Ρωσίας.
Σήµερα, ισχύουν ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 132/2001 (ΕΕ L 23 της
25.01.2001, σ. 1) για την επιβολή δασµού αντιντάµπινγκ στις
εισαγωγές νιτρικού αµµωνίου καταγωγής Πολωνίας και Ουκρανίας και ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 658/2002 (ΕΕ L 102 της 18.04.2002, σ. 1) για
την επιβολή δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αµµωνίου
καταγωγής Ρωσίας.
10
( ) Βλέπε σελίδα 2 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
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(28)
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Σύµφωνα µε τις γαλλικές αρχές, αυτά τα λιπάσµατα NK, τα
οποία θεωρητικά είναι µείγµατα απλών λιπασµάτων µε βάση
το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο
και χλωριούχου καλίου, παρουσιάζουν δύο χαρακτηριστικά:
αφενός, δεν συνεπάγονται την καταβολή δασµών αντιντάµπινγκ και, αφετέρου, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της
οδηγίας 80/876/ΕΟΚ. Οι γαλλικές αρχές συνάγουν ότι
τίποτα δεν απαγορεύει να αντικατασταθεί αυτό το απλό
λίπασµα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο από ένα προϊόν µη σύµφωνο προς την
οδηγία 80/876/ΕΟΚ, ή ακόµη και από καθαρό νιτρικό
αµµώνιο, που αποκαλείται επίσης τεχνικό νιτρικό αµµώνιο
και που χρησιµοποιείται για την παραγωγή των βιοµηχανικών εκρηκτικών υλών.
Οι γαλλικές αρχές εξέτασαν τα λιπάσµατα αυτά υπό δύο
διαφορετικές οπτικές γωνίες: αφενός, ως προς τη θεωρητική
και πραγµατική συµµόρφωσή τους µε τα χαρακτηριστικά
που καθορίζει η κοινοτική νοµοθεσία, προκειµένου να προσδιοριστεί εάν τα εν λόγω ανάµικτα λιπάσµατα NK ανταποκρίνονται στην ονοµασία «λίπασµα ΕΚ» και, αφετέρου, ως
προς την ενδεχόµενη επικινδυνότητά τους, και τούτο,
κυρίως µε δειγµατοληπτικές αναλύσεις εισαγόµενων παρτίδων τις οποίες διενεργεί η Γενική ∆ιεύθυνση ανταγωνισµού, κατανάλωσης και καταστολής της απάτης
(DGCCRF) (11).
Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα αυτών των αναλύσεων (12), οι γαλλικές αρχές διερωτήθηκαν για το βάσιµο
της ονοµασίας «λίπασµα ΕΚ 32-0-5», που χρησιµοποιείται
για την εµπορία των εν λόγω προϊόντων. Όσον αφορά τα
«λιπάσµατα ΕΚ 33-0-5», ονοµασία υπό την οποία φθάνουν
ορισµένες παρτίδες λιπασµάτων NK, οι γαλλικές αρχές κρίνουν ότι η πραγµατική τους περιεκτικότητα σε άζωτο δεν
µπορεί ποτέ να αντιστοιχεί στη δηλωµένη περιεκτικότητα,
επειδή ακόµη και µε ανοχή ± 1,1 %, που, σύµφωνα µε το
άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ, δεν
µπορεί να εφαρµόζεται συστηµατικά, η ελάχιστη περιεκτικότητα σε άζωτο αυτού του λιπάσµατος πρέπει να είναι
35,449 %. Συνάγεται το συµπέρασµα ότι τα προϊόντα αυτά
αντιστοιχούν ελάχιστα στις δηλωµένες περιεκτικότητες σε
θρεπτικά συστατικά.
Μετά τη διαπίστωση αυτή, οι γαλλικές αρχές διερωτήθηκαν
για την ενδεχόµενη επικινδυνότητα των εν λόγω λιπασµάτων
NK, ως εξής: «Πέρα από τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν
µεταξύ των δηλωµένων περιεκτικοτήτων σε θρεπτικά συστατικά και των πραγµατικών περιεκτικοτήτων, τίθεται το
ζήτηµα των κινδύνων που ενδέχεται να εγκυµονούν τα
προϊόντα αυτά, ιδίως για το περιβάλλον και για το χώρο
εργασίας, θέµα το οποίο δεν εξετάζεται καθόλου από την
οδηγία 76/116/ΕΟΚ. Μετά την καταστροφή της Τουλούζης
και δεδοµένου ότι προστίθεται χλωριούχο κάλιο στο νιτρικό

(11) Μία από τις αποστολές της διοίκησης αυτής είναι να εξασφαλίζει ότι
τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά συµµορφώνονται προς τις
ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
(12) Το 2000 και το 2001, η DGCCRF ανέλυσε, στο εργαστήριό της του
Μπορντό, 126 δείγµατα «λιπασµάτων NK 32-0-5» (ονοµασία υπό την
οποία εισάγεται η πλειοψηφία αυτών των λιπασµάτων NK) και, από τα
126 δείγµατα αυτά, µόνο 3 είχαν περιεκτικότητα σε άζωτο και κάλιο
σύµφωνη µε τη δήλωση του εισαγωγέα, λαµβανοµένων υπόψη των
ανοχών που καθορίζει η οδηγία 76/116/ΕΟΚ. Η µέση περιεκτικότητα
σε άζωτο ανερχόταν σε 29,94 %, κυµαινόµενη από 33 % έως 24,10 %,
µε τυπική απόκλιση 1,413 %, και η µέση περιεκτικότητα σε κάλιο
ανερχόταν σε 7,24 %, κυµαινόµενη από 21,3 % έως 3,3 %, µε τυπική
απόκλιση 2,714 %. Τέλος, 13 από τα 126 δείγµατα είχαν περιεκτικότητα σε κάλιο κατώτερη του 5 %, που είναι η ελάχιστη απαιτούµενη
περιεκτικότητα για τα σύνθετα λιπάσµατα ΕΚ NK.
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αµµώνιο, τίθεται το ερώτηµα του κατά πόσο ένα τέτοιο
προϊόν ενδέχεται να είναι επικίνδυνο» (13).

(29)

Σύµφωνα µε τις γαλλικές αρχές, το λίπασµα NK µπορεί να
έχει χαµηλές εκρηκτικές ιδιότητες ανάλογες µε εκείνες ορισµένων απλών αζωτούχων λιπασµάτων, αν και µόνο τα λιπάσµατα µε σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικό αµµώνιο (14) ενέχουν τον κίνδυνο αυτό. Ωστόσο, όσον αφορά
αυτά τα λιπάσµατα NK µε υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικό
αµµώνιο, οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι «εγκυµονούν εποµένως κινδύνους έκρηξης οι οποίοι, αν και είναι περιορισµένοι, δεν παύουν να είναι πραγµατικοί διότι το κάλιο απαντά
υπό µορφή χλωριούχου καλίου» (15).

(30)

Από την άποψη αυτή, οι γαλλικές αρχές υπενθυµίζουν ότι:
— είναι γνωστό ότι το χλώριο είναι ευαισθητοποιητικός
παράγοντας της αποσύνθεσης του νιτρικού αµµωνίου,
πράγµα που εξηγεί τον περιορισµό σε 0,02 % κατά
βάρος της περιεκτικότητας σε χλώριο των απλών αζωτούχων λιπασµάτων µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε
υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, σύµφωνα µε το σηµείο
5 του παραρτήµατος I της οδηγίας 80/876/ΕΟΚ,
— η επιτροπή των εκρηκτικών ουσιών (16), στην οποία
παραπέµφθηκε αυτό το θέµα το 2001, εξέδωσε
σύσταση (17) «χαρακτηρίζοντας “ευκαιριακά εκρηκτικά”
“τα λιπάσµατα NK που περιέχουν άνω του 90 % νιτρικό
αµµώνιο, δηλαδή µε ολική περιεκτικότητα σε άζωτο
ανώτερη του 28 % και µε υψηλή περιεκτικότητα σε
χλωρίδιο υπό µορφή χλωριούχου καλίου”» (18),
— σ’ αυτά τα µείγµατα χλωριούχου καλίου και νιτρικού
αµµωνίου µπορεί να δηµιουργηθεί ένα φαινόµενο θέρµανσης, συνήθως χωρίς πρόβληµα για την ασφάλεια (19),
— ωστόσο, το χλώριο, που δρα ως καταλύτης, µπορεί να
οδηγήσει σε επιτάχυνση η οποία, προκαλώντας µια
αυτοσυντηρούµενη αποσύνθεση µε τοξικές αναθυµιάσεις, αντιπροσωπεύει µη αµελητέο κίνδυνο (20) λόγω των
σηµαντικών ποσοτήτων νιτρικού αµµωνίου που περιέχονται στα µείγµατα αυτά.

(13) Βλέπε σελίδα 8 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
(14) Βλέπε Louis Médard «Les explosifs occasionnels», Techniques et
documentation, 1979, σ. 664 («Τα ευκαιριακά εκρηκτικά», Τεχνικές
και τεκµηρίωση). Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 34 της παρούσας
απόφασης.
(15) Βλέπε σελίδα 8 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
(16) Η εν λόγω επιτροπή των εκρηκτικών υλών, που δηµιουργήθηκε µε
διάταγµα του 1961, αποτελείται από αντιπροσώπους των διαφόρων
ενδιαφερόµενων διοικήσεων και από προσωπικότητες που ορίζονται
λόγω της ικανότητάς στους στον τοµέα των εκρηκτικών υλών. Μία από
τις αποστολές της είναι η διατύπωση γνωµών ή συστάσεων για όλα τα
ερωτήµατα που της υποβάλλει ο υπουργός βιοµηχανίας όσον αφορά τις
εκρηκτικές ύλες.
17
( ) Το κείµενο της σύστασης της επιτροπής εκρηκτικών υλών επισυνάφθηκε
στη γαλλική επιχειρηµατολογία.
(18) Βλέπε σελίδα 9 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
19
( ) Βλέπε Louis Médard, op. cit., σ. 665.
(20) Βλέπε Louis Médard, op. cit., σ. 664.
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Αυτοί οι κίνδυνοι έκρηξης και αποσύνθεσης εξηγούν,
σύµφωνα µε τις γαλλικές αρχές, τις προφυλάξεις που λαµβάνονται για τη χερσαία όσο και για τη θαλάσσια µεταφορά
των λιπασµάτων NK, οι οποίες είναι πιο αυστηρές από τις
προφυλάξεις που εφαρµόζονται στα απλά λιπάσµατα µε
βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε
άζωτο.
(31)
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αφορά κυρίως τη σύνθεση, την αναγνώριση, την επισήµανση
και τη συσκευασία των λιπασµάτων. Εντούτοις, οι γαλλικές
αρχές φρονούν ότι, στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας
όπως ισχύει σήµερα, δεν υπάρχει καµία διάταξη όσον αφορά
την ενδογενή ασφάλεια όλων των σύνθετων λιπασµάτων που
φέρουν την ένδειξη «λίπασµα ΕΚ». Κατά την άποψή τους,
ορισµένες διαφηµίσεις (24) δείχνουν ότι αυτά τα λιπάσµατα
NK δεν είναι παρά µόνο «λιπάσµατα µε υψηλή δόση νιτρικού αµµωνίου» στα οποία έχουν προστεθεί οι ελάχιστες
αναγκαίες ποσότητες χλωριούχου καλίου ώστε να µπορούν
να διατίθενται στο εµπόριο µε την ονοµασία τύπου «λίπασµα
NK». Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι αν και η απόφαση
απαγόρευσης θεµελιώνεται, κατά κύριο λόγο, σ’ ένα
πρόβληµα ασφάλειας, βασίζεται επίσης, κατά δεύτερο λόγο,
στους ελέγχους που διενέργησαν οι αρχές (25) και που τις
ώθησαν να διερωτηθούν κατά πόσο η απαγόρευση αφορούσε πράγµατι λιπάσµατα ΕΚ. Οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν µεταξύ των δηλωµένων περιεκτικοτήτων και των
πραγµατικών περιεκτικοτήτων οδηγούν τις γαλλικές αρχές
να θεωρήσουν ότι τα εν λόγω λιπάσµατα δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που περιγράφει η οδηγία 76/116/
ΕΟΚ. Είναι της γνώµης ότι δύσκολα µπορεί να υποστηριχθεί
ότι τα λιπάσµατα αυτά, επειδή φέρουν την ένδειξη «λίπασµα
ΕΚ», πρέπει να απολαύουν της ρήτρας ελεύθερης κυκλοφορίας που προβλέπει το άρθρο 7 της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ.

Οι γαλλικές αρχές υπενθυµίζουν, από την άποψη αυτή, ότι
το άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 80/876/ΕΟΚ σχετικά µε τα απλά λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και
µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο προβλέπει ότι τα ανόργανα πρόσθετα ή αδρανείς ουσίες, πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, που χρησιµοποιούνται στην
παρασκευή του λιπάσµατος δεν πρέπει να αυξάνουν ούτε
την ευαισθησία του στη θερµότητα ούτε την εκρηκτικότητά
του. Σύµφωνα όµως µε τις γαλλικές αρχές, το χλωριούχο
κάλιο δεν µπορεί να θεωρηθεί αδρανής ουσία έναντι του
νιτρικού αµµωνίου, από τη στιγµή που είναι γνωστό ότι,
αναµειγνύοντας νιτρικό αµµώνιο και χλωριούχο κάλιο µπορεί να δηµιουργηθεί, υπό ορισµένες συνθήκες, µια εξώθερµη
αντίδραση, ικανή να προκαλέσει µια αυτοσυντηρούµενη
αποσύνθεση. Οι γαλλικές αρχές συνάγουν «αυτά τα προϊόντα που διατίθενται στη γαλλική αγορά είναι αναµφισβήτητα
λιπάσµατα ΕΚ, τουλάχιστον όταν συµµορφώνονται προς τις
σχετικές διατάξεις, µε το χαρακτηριστικό όµως ότι είναι
λιπάσµατα NK, και εποµένως σύνθετα λιπάσµατα, των
οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο που προέρχεται από το
νιτρικό αµµώνιο είναι ανώτερη του 28 % και η δηλωµένη
περιεκτικότητα σε χλωρίδιο είναι 3,78 %» (21).

Νέο επιστηµονικό αποδεικτικό στοιχείο για την
προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου
εργασίας

(32)

Οι γαλλικές αρχές σηµειώνουν επίσης ότι η περιεκτικότητα
αυτών των λιπασµάτων NK σε άζωτο που προέρχεται από το
νιτρικό αµµώνιο είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη των
λιπασµάτων NK που διατίθεντο στο εµπόριο µέχρι σήµερα.
Φρονούν ότι η έλλειψη γνώσεων σχετικά µε τα λιπάσµατα
αυτά, τα οποία δεν υπήρχαν την εποχή της έκδοσης της
οδηγίας 76/116/ΕΟΚ, επιβάλλει µια συνετή προσέγγιση
λαµβανοµένης υπόψη της πείρας που αποκτήθηκε από τα
µέσα της δεκαετίας του ’50, περίοδος κατά την οποία αυξήθηκε αισθητά η περιεκτικότητα των σύνθετων λιπασµάτων
σε άζωτο προερχόµενο από το νιτρικό αµµώνιο. Έτσι, οι
γαλλικές αρχές θεωρούν ότι «καθώς η περιεκτικότητα σε
χλώριο αυτών των απλών λιπασµάτων πρέπει να είναι κατώτερη του 0,02 % κατά βάρος, φαίνεται λοιπόν εύλογο να
καθορίζεται το ίδιο ανώτερο όριο για την περιεκτικότητα σε
χλώριο αυτών των λιπασµάτων NK» (22).

(34)

Προς υποστήριξη της αίτησής τους, εκτός από τα ανωτέρω
επιχειρήµατα, οι γαλλικές αρχές προσκόµισαν ορισµένα
έγγραφα, ιδίως το κεφάλαιο 25, µε τίτλο «Τα λιπάσµατα µε
βάση το νιτρικό αµµώνιο» του βιβλίου του Louis Médard
«Τα ευκαιριακά εκρηκτικά» («Les explosifs occasionnels»,
Techniques et documentation, 1979), καθώς και το κείµενο της σύστασης της επιτροπής των εκρηκτικών υλών,
χωρίς να υποβάλουν τα συµπληρωµατικά επιστηµονικά στοιχεία στα οποία θεµελιώνεται η σύσταση αυτή. Οι γαλλικές
αρχές αναφέρονται επίσης στις υποθέσεις που εξετάστηκαν
στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά µε την έκρηξη του εργοστασίου AZF Grande Paroisse στην Τουλούζη, χωρίς να
παράσχουν καµία τεκµηρίωση για το σηµείο αυτό. Εκτός
από ορισµένους θεωρητικούς υπολογισµούς που περιέχονται
στην επιχειρηµατολογία τους, οι γαλλικές αρχές δεν υπέβαλαν άλλα έγγραφα ή στοιχεία σχετικά µε τους κινδύνους
αυτών των λιπασµάτων NK.

(33)

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας (23), οι γαλλικές αρχές διαβίβασαν ορισµένες πρόσθετες παρατηρήσεις
σχετικά µε την κοινοποίηση βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ, τις οποίες έλαβε υπόψη της η
Επιτροπή κατά την αξιολόγηση που πραγµατοποίησε. Οι
γαλλικές αρχές θεωρούν ότι το άρθρο L.255-1 του αγροτικού κώδικα, που θεσπίστηκε µε το νόµο 79-595, της 13ης
Ιουλίου 1979, για την οργάνωση του ελέγχου των γονιµοποιητικών ουσιών, τους επιτρέπει να απαγορεύσουν τη
διάθεση στην αγορά των λιπασµάτων NK που φέρουν την
ένδειξη «λίπασµα ΕΚ». Παραδέχονται ότι η οδηγία 76/116/
ΕΟΚ περιέχει αναµφισβήτητα µέτρα εναρµόνισης όσον

(35)

Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι, καθώς τα σύνθετα λιπάσµατα που διατίθεντο στην αγορά, έως τα µέσα της δεκαετίας του ’50, περιείχαν πολύ λιγότερο άζωτο, ιδίως υπό
µορφή αζώτου προερχόµενου από το νιτρικό αµµώνιο, από
τα λιπάσµατα που άρχισαν να παρασκευάζονται µετά την
εποχή εκείνη, τα φαινόµενα αυτοσυντηρούµενης αποσύνθεσης ήταν σχεδόν άγνωστα. Υπενθυµίζουν ότι από τα µέσα
της δεκαετίας του ’50 και µετά, η αύξηση της περιεκτικότητας σε άζωτο προερχόµενο από το νιτρικό αµµώνιο είχε ως
αποτέλεσµα, σ’ ένα πρώτο στάδιο, θεαµατικά ατυχήµατα
λόγω της αποσύνθεσης σύνθετων λιπασµάτων.

(21) Βλέπε σελίδα 14 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
(22) Βλέπε σελίδα 14 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
(23) Βλέπε την υποσηµείωση 8 της παρούσας απόφασης.

(24) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 41 της παρούσας απόφασης, ιδίως την
υποσηµείωση 32.
(25) Βλέπε ιδίως την αιτιολογική σκέψη 27 της παρούσας απόφασης, καθώς
και την υποσηµείωση 12.

4.1.2003
(36)

(37)

(38)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Σύµφωνα όµως µε τις γαλλικές αρχές «τίποτα δεν επιτρέπει
να ισχυριστεί κανείς σήµερα ότι αυτά τα νέα λιπάσµατα NK
που περιέχουν, αφενός, άνω του 80 % νιτρικό αµµώνιο, ή
λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και, αφετέρου, τουλάχιστον 7,93 %
χλωριούχο κάλιο δεν υπόκεινται σε σύνθετα φαινόµενα
ικανά να προκαλέσουν ατυχήµατα µεγάλης έκτασης» (26).
Πιστεύουν ότι οι πιθανότητες αυξάνονται λόγω του ότι το
χλωριούχο κάλιο δεν είναι αδρανής ουσία έναντι του νιτρικού αµµωνίου και του ότι οι δειγµατοληπτικές αναλύσεις
αυτών των λιπασµάτων αποκάλυψαν σηµαντικές αποκλίσεις
µεταξύ των δηλωµένων περιεκτικοτήτων σε θρεπτικά συστατικά και των πραγµατικών περιεκτικοτήτων.

Οι γαλλικές αρχές υπενθυµίζουν επίσης ότι στο γεγονός
αυτό πρέπει να προστεθεί ότι, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, η
έκρηξη στο εργοστάσιο Grande Paroisse της Τουλούζης,
µονάδα παρασκευής τεχνικού νιτρικού αµµωνίου και απλών
λιπασµάτων µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή
περιεκτικότητα σε άζωτο, προκάλεσε το θάνατο 30 ατόµων,
εκ των οποίων 22 µισθωτοί της εταιρείας, και σηµαντικές
ζηµιές στο περιβάλλον. «Αυτή η έκρηξη συνέβη σ’ ένα
υπόστεγο στο οποίο υπήρχαν ανάµεικτα µη συµµορφούµενα
προϊόντα µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο προερχόµενο
από το νιτρικό αµµώνιο, και συγκεκριµένα, αφενός, νιτρικό
αµµώνιο µη εµπορεύσιµο υπό µορφή απλoύ λιπάσµατος
επειδή δεν ανταποκρινόταν ούτε στις προδιαγραφές της
οδηγίας 80/876/ΕΟΚ ούτε στο γαλλικό πρότυπο NF U 42001 και, αφετέρου, τεχνικό νιτρικό αµµώνιο το οποίο δεν
πληρούσε τις προδιαγραφές των πελατών» (27). Οι γαλλικές
αρχές σηµειώνουν ότι, όχι µακριά από τον τόπο της
έκρηξης, ένα σηµαντικό απόθεµα απλού λιπάσµατος µε
βάση νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε
άζωτο υπέστη υλικές ζηµιές µόνο (ξεσκισµένα και διασκορπισµένα σακιά), ενώ το ίδιο το προϊόν παρέµεινε άθικτο.

Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι «µέχρι σήµερα, οι αιτίες
της έκρηξης παραµένουν άγνωστες και καµία υπόθεση σχετικά µε τις αιτίες της έκρηξης δεν έχει ακόµη αποκλειστεί
οριστικά» (28). ∆ιευκρινίζουν ότι µία από τις υποθέσεις που
διατυπώθηκαν για να εξηγηθεί η καταστροφή αφορά την
κατά λάθος τοποθέτηση χλωριωµένων αποβλήτων σ’ ένα
υπόστεγο στο οποίο υπήρχε νιτρικό αµµώνιο. Για τις γαλλικές αρχές «φαίνεται λοιπόν εύλογο, κατ’ εφαρµογή της
αρχής της προφύλαξης, να ληφθούν µέτρα για να εµποδιστεί
η διάθεση στην αγορά λιπασµάτων NK, τα οποία είναι
µείγµατα σηµαντικών ποσοτήτων νιτρικού αµµωνίου, ή λιπάσµατα µε βάση νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, και ουσιών που αυξάνουν την ευαισθησία
στη θερµότητα και την εκρηκτικότητα του νιτρικού αµµωνίου» (29). Πράγµατι, οι γαλλικές αρχές υπογραµµίζουν ότι
το κάλιο, αν και µετριέται σε οξείδιο του καλίου, περιέχεται
υπό µορφή άλατος, και συγκεκριµένα χλωριούχου καλίου,
και ότι είναι γνωστό πως το χλωριούχο κάλιο δεν είναι
αδρανές έναντι του νιτρικού αµµωνίου.

(26) Βλέπε
αρχές
(27) Βλέπε
28
( ) Βλέπε
(29) Βλέπε

σελίδα 15 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας, όπου οι γαλλικές
παραπέµπουν στο βιβλίο του Louis Médard, op. cit., σ. 666.
σελίδα 15 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
σελίδα 15 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
σελίδες 15 και 16 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
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Ιδιαιτερότητα του προβλήµατος
(39)

Οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι «λόγω των διαστάσεών της,
η γαλλική αγορά των απλών λιπασµάτων µε βάση το νιτρικό
αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο παρουσιάζει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση µε εκείνη των άλλων
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγµατι, το µερίδιο της γαλλικής αγοράς, από µόνη της, ανέρχεται στο
40 % του συνόλου της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι’
αυτό τον τύπο λιπασµάτων. Η γαλλική εθνική αγορά είναι
σαφώς αγορά εισαγωγών και το µερίδιο των εισαγωγών
προέλευσης χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει 23,4 %» (30).

(40)

Εδώ και ορισµένα χρόνια, οι γαλλικές αρχές διαπιστώνουν
τη σηµαντική ανάπτυξη των εισαγωγών λιπασµάτων NK µε
δηλωµένη περιεκτικότητα σε άζωτο που προέρχεται από το
νιτρικό αµµώνιο ανώτερη του 28 % και µε δηλωµένη περιεκτικότητα σε κάλιο, υπό µορφή χλωριούχου καλίου, που
µετριέται σε οξείδιο του καλίου, ίση µε 5 %. Σύµφωνα µε τα
αριθµητικά στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις γαλλικές
αρχές, οι εισαγωγές αυτού του τύπου προϊόντων έχουν ως
εξής: για την περίοδο εµπορίας 1997-98: 0 τόνοι· για την
περίοδο εµπορίας 1998-99: 20 000 τόνοι· για την περίοδο
εµπορίας 1999-2000: 40 000 τόνοι· για την περίοδο εµπορίας 2000-2001: 88 000 τόνοι· και για το ηµερολογιακό
έτος 2001, από µόνο του, 76 000 τόνοι εκφορτώθηκαν στα
γαλλικά λιµάνια.

(41)

Οι γαλλικές αρχές υπενθυµίζουν ότι αυτά τα λιπάσµατα NK
εµφανίστηκαν στη γαλλική αγορά λίγο µετά την επιβολή
των δασµών αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αµµωνίου (31), µε σκοπό την παράκαµψή τους, όπως το δείχνει η
διαφήµιση ορισµένων εισαγωγέων λιπασµάτων µε βάση το
νιτρικό αµµώνιο καταγωγής Ρωσίας (32). Σύµφωνα µε τις
γαλλικές αρχές, «ο εξειδικευµένος τύπος (33), που αντανακλά
την αγορά, θεωρεί το προϊόν αυτό περισσότερο ως µια
ποικιλία απλού λιπάσµατος µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και
µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο παρά ως ένα σύνθετο
λίπασµα NK» (34).
5. Γενικές πληροφορίες για τους ενδεχοµένους κινδύνους των σύνθετων λιπασµάτων µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο (λιπάσµατα NPK)

(42)

Οι παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από το κεφάλαιο
25, µε τίτλο «Τα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο»,
του έργου του Louis Médard «Τα ευκαιριακά εκρηκτικά»
(«Les explosifs occasionnels», Techniques et documentation, 1979), που επισύναψαν στην κοινοποίησή τους οι
γαλλικές αρχές για να στηρίξουν την αίτηση παρέκκλισης
που υπέβαλαν (35).

(30) Βλέπε σελίδα 3 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
(31) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 24 της παρούσας απόφασης.
(32) Οι γαλλικές αρχές επισύναψαν µια ιστοσελίδα διαφηµιστικών
προσφορών της WCIB — France Appro Fertilizer and Pesticide
World Market, που προτείνει, µεταξύ άλλων: «ανάµεικτα λιπάσµατα
NPK τυποποιηµένης συνταγής 32-00-05, µε βάση νιτρικό αµµώνιο
34,5 % στο οποίο προστίθεται φωσφόρος (P) ή κάλιο (K) για να
αποφευχθεί η καταβολή των δασµών αντιντάµπινγκ».
(33) Οι γαλλικές αρχές παραπέµπουν, εν προκειµένω, στις εξής δηµοσιεύσεις:
“The FMB fertilizer Europe Report” της 16ης Φεβρουαρίου 2000, σ.
2· “Fertilizer Europe” της 22ας Ιανουαρίου 2001, σ. 2· “FMB Consultants” της 11ης Ιανουαρίου 2002, σ. 2.
34
( ) Βλέπε σελίδα 4 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
35
( ) Αυτό το βιβλίο αποτελεί σύνθεση των εργασιών που έχουν επιτελεστεί
στον υπόψη τοµέα. Σηµειωτέον ότι, για τους συλλογισµούς του, ο
Louis Médard χρησιµοποιεί τον όρο «λίπασµα NPK» µε τη γενική
έννοια, δηλαδή ως µια οµάδα που συγκεντρώνει τους διάφορους
τύπους σύνθετων λιπασµάτων, όπου τα λιπάσµατα NK είναι µια
υποκατηγορία λιπασµάτων NPK.
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(43)
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κινδύνων

των

λιπα-

Σύµφωνα µε τον Louis Médard, σχεδόν όλα τα στερεά
λιπάσµατα NPK περιέχουν νιτρικό αµµώνιο, και ανάλογα
κυρίως µε τη σύνθεσή τους και ενίοτε µε τη δοµή τους,
ενδέχεται να παρουσιάζουν τους ακόλουθους κινδύνους:
— τα λιπάσµατα µε σχετικά υψηλή περιεκτικότητα νιτρικού
αµµωνίου µπορεί να ενέχουν τον κίνδυνο να έχουν
χαµηλές εκρηκτικές ιδιότητες, ανάλογες µε εκείνες ορισµένων απλών αζωτούχων λιπασµάτων,
— ορισµένα λιπάσµατα NPK µπορούν, όταν φέρονται σε
αρκετά υψηλή θερµοκρασία, να υποστούν µια νιτρώδη
αποσύνθεση, φύσης ανάλογης µε εκείνη των θερµών
διαλυµάτων NO3NH4. Πρόκειται για µια αυτοκαταλυτική αντίδραση, η οποία, µετά την έναρξή της, θίγει το
σύνολο του προϊόντος. Τα χλωρίδια ευνοούν την αποσύνθεση,
— σε πολλά λιπάσµατα στη σύνθεση των οποίων περιέχονται ταυτόχρονα νιτρικό αµµώνιο και χλωρίδιο, µπορεί
να προκληθεί ένας ειδικός τύπος ανάφλεξης, µε την
προσαγωγή επαρκούς ποσότητας θερµότητας σε ένα
σηµείο της µάζας. Αυτή η ανάφλεξη, της οποίας η
διάδοση από το σηµείο έναρξης προχωρεί µε πολύ
βραδύ ρυθµό, ονοµάστηκε «αυτοσυντηρούµενη αποσύνθεση» ή ακόµη «θερµική αποσύνθεση» του λιπάσµατος.
Ο παράγοντας που διευκολύνει την έναρξη της εν λόγω
αποσύνθεσης είναι η καταλυτική αντίδραση των
χλωριούχων ιόντων που περιέχει το λίπασµα,
— ορισµένα λιπάσµατα υπόκεινται σε αυθόρµητη θέρµανση, συνήθως κατά 40 °C περίπου, κατά την αποθήκευσή τους σε κανονική θερµοκρασία, και εάν η θερµοκρασία αυξηθεί αρκετά, µπορεί ενδεχοµένως να προκληθεί η νιτρώδης αποσύνθεση που αναφέρθηκε στη δεύτερη περίπτωση (36).

αποσύνθεση. Η διάδοση της αποσύνθεσης ευνοείται όταν
είναι δυνατόν να σχηµατιστεί ένα ογκώδες στερεό υπόλειµµα
(σκελετός). Γι’ αυτό το λόγο τα λιπάσµατα που περιέχουν
όξινο φωσφορικό ασβέστιο έχουν περισσότερες πιθανότητες
να υποστούν θερµική αποσύνθεση από εκείνα που περιέχουν
φωσφορικό αµµώνιο.
(46)

2. Η ταχύτητα ανάφλεξης της θερµικής αποσύνθεσης των
λιπασµάτων NPK µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 3 και
150 cm/h.
3. Η καµπύλη θερµοκρασίας στο µέτωπο ανάφλεξης
(πάχους 1 dm περίπου δείχνει µια ζώνη προθέρµανσης
(συχνά 2 έως 3 cm) όπου το προϊόν φέρεται σε θερµοκρασία 120-135 °, την οποία ακολουθεί µια ζώνη
ταχείας αύξησης της θερµοκρασίας (100 °C ανά mm ή
περισσότερο) που καταλήγει σε µια µέγιστη θερµοκρασία, πέρα από την οποία η θερµοκρασία µειώνεται αργά.

Αυτό το φαινόµενο αυθόρµητης θέρµανσης, κατά 20 ή
30 °C, µπορεί να προκληθεί κυρίως εξαιτίας της παρουσίας
οργανικoύ υλικού, για παράδειγµα στα κοιτάσµατα φωσφορικών αλάτων, όταν τα λιπάσµατα αποθηκεύονται σε σωρούς
µεγάλης µάζας. Αυτά τα φαινόµενα θέρµανσης των λιπασµάτων που περιέχουν οργανικά υλικά δεν πρέπει να συγχέονται µε τα φαινόµενα πολύ µέτριας θέρµανσης, κατά
10 °C περίπου, που παρατηρούνται σε ορισµένα σύνθετα
λιπάσµατα τα οποία δεν περιέχουν οργανικό υλικό. Αυτά τα
φαινόµενα µέτριας θέρµανσης οφείλονται στο σχηµατισµό
νέων αλάτων που προκύπτει από την αναδιανοµή των
ανιόντων και των κατιόντων και δεν δηµιουργούν προβλήµατα ασφάλειας (37).
Χαρακτηριστικά της «θερµικής
των λιπασµάτων NPK

(45)

αποσύνθεσης»

Τα λιπάσµατα που ενδέχεται να υποστούν «θερµική αποσύνθεση» είναι λιπάσµατα NPK που περιέχουν ταυτόχρονα
χλωρίδιο και νιτρικό αµµώνιο (ή άλατα που περιέχουν
νιτρικά ιόντα και ιόντα αµµωνίου, όπως το ζεύγος
KNO3-NH4Cl). Εξάλλου, στα περισσότερα λιπάσµατα NPK,
το κάλιο περιέχεται υπό µορφή χλωριούχου καλίου. Όµως,
ένα άλλο άλας καλίου λαµβανόµενο από το χλωριούχο
κάλιο και ανεπαρκώς καθαρισµένο θα δηµιουργούσε
χλωριούχα ιόντα. Ένα ποσοστό 0,5 % χλωριδίου στο λίπασµα είναι αρκετό για να µπορέσει να υποστεί παρόµοια

(36) Βλέπε Louis Médard, op. cit., σ. 663-664.
(37) Βλέπε Louis Médard, op. cit., σ. 664-665.

Στα λιπάσµατα που σχηµατίζουν µη έγκλειστη µάζα, κάτω
από την ατµοσφαιρική πίεση, η θερµική αποσύνθεση παρουσιάζει, µεταξύ άλλων, τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Η έναρξη της θερµικής αποσύνθεσης προκαλείται µε
τοπική θέρµανση, έπειτα από µια περίοδο επαγωγής. Η
θερµοκρασία που πρέπει να επιτευχθεί για την έναρξη
εξαρτάται από τον τύπο του λιπάσµατος. Εάν η πηγή
θερµότητας έχει χαµηλή θερµοκρασία (120 έως
160 °C), πρέπει να δράσει για παρατεταµένη περίοδο,
που µπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες, για να ξεκινήσει η
διάδοση της αποσύνθεσης. Η θέρµανση πρέπει συνήθως
να καλύπτει σηµαντική µάζα λιπάσµατος· όταν περιορίζεται σε πολύ µικρή επιφάνεια, η αποσύνθεση του λιπάσµατος που προκύπτει δεν είναι αρκετή για να διαδοθεί
πέρα από τη θερµαινόµενη ζώνη.

Αυθόρµητη θέρµανση των λιπασµάτων NPK
(44)
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4. Ορισµένα θρεπτικά µικροσυστατικά, ιδίως ο χαλκός,
έχουν αξιοσηµείωτη καταλυτική δράση (38).
5. Η µόλυνση του λιπάσµατος µε θείο έχει ως αποτέλεσµα
να διευκολύνει τη θερµική αποσύνθεση των λιπασµάτων
NPK (39).

Κίνδυνοι της ανάφλεξης των λιπασµάτων NPK
(47)

Η ταχύτητα της ανάφλεξης, υπό µη περιοριστικές συνθήκες,
των λιπασµάτων NPK, που ενδέχεται να υποστούν αυτό το
φαινόµενο, παραµένει πάντα πολύ χαµηλή (100 έως 1 000
φορές χαµηλότερη από εκείνη των συνήθων πυροτεχνικών
συνθέσεων). Ως εκ τούτου, αυτό το φαινόµενο δεν έχει
καταστρεπτικά µηχανικά αποτελέσµατα. Οι ζηµιές που προκαλούνται κατά τη θερµική αποσύνθεση των λιπασµάτων-

(38) Λιπάσµατα τα οποία, χωρίς χαλκό, δεν υπόκεινται σε θερµική αποσύνθεση µπορούν, µε 0,01 και 0,03 % χαλκού, να διαδώσουν την
ανάφλεξη µε ταχύτητα 6 έως 10 cm/h· ένα λίπασµα που περιέχει
0,3 % χαλκό µπορεί να σηµειώσει ταχύτητες της τάξης των 50 έως
100 cm/h. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο ερώτηµα του κατά πόσο είναι
συνετό να εισαχθεί χαλκός στα λιπάσµατα NPK πλην εκείνων που είναι
σχεδόν απαλλαγµένα από χλώριο. Βλέπε Louis Médard, op. cit., σ.
669.
39
( ) Βλέπε Louis Médard, op. cit., σ. 667-669.
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NPK οφείλονται κυρίως στη θερµοκρασία µέχρι την οποία
φθάνει η ύλη και η οποία είναι αρκετά υψηλή για την
απανθράκωση του ξύλου. Τα παραγόµενα αέρια δεν έχουν
σηµαντικό οξειδωτικό χαρακτήρα και, κατά συνέπεια, δεν
µπορούν να επιταχύνουν την εξέλιξη µιας πυρκαϊάς (40).
Πρόληψη
NPK
(48)

(49)

της

αποσύνθεσης

των

λιπασµάτων

Σύµφωνα µε τον Louis Médard, κατά την αποθήκευση των
λιπασµάτων πρέπει κυρίως να αποφεύγεται οτιδήποτε µπορεί
να προκαλέσει την έναρξη της αποσύνθεσης. Αναφέρει ότι η
µελέτη των ατυχηµάτων (41) έδειξε ότι οι κυριότερες αιτίες
έναρξης είναι: ένας λαµπτήρας πυράκτωσης σε λειτουργία
που µένει σε επαφή µε το λίπασµα, το να αφήνεται το
λίπασµα σε επαφή µε ένα θερµό σώµα κατά τη διάρκεια
επισκευής µε χρήση φωτιάς ή µετά µια τέτοια επισκευή, η
χρήση ελαττωµατικών ηλεκτρικών υλικών τα οποία επιτρέπουν σε θερµά σηµεία να έλθουν σε επαφή µε το λίπασµα, η
παρουσία σωλήνων που µεταφέρουν ένα ζεστό υγρό στο
χώρο αποθήκευσης ή στο αµπάρι πλοίου όπου είχε τοποθετηθεί το λίπασµα.
Εποµένως, τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη
µεταφορά, πρέπει να διασφαλίζεται ότι καµία από τις αναφερόµενες αιτίες θέρµανσης δεν µπορεί να επιδράσει στο λίπασµα και ότι οι ουσίες οι ικανές να αποτελέσουν εστία
πυρκαϊάς είναι αποµακρυσµένες από το λίπασµα, καθώς ο
κίνδυνος δεν έγκειται τόσο στην ποσότητα καύσιµου υλικού
όσο στην τοποθέτησή του κοντά στο λίπασµα. Πρέπει
επίσης να αποφεύγεται να υπάρχουν κοντά στο λίπασµα
υλικά που ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη αντίδραση
ή υλικά των οποίων η σύνθεση δεν είναι καλά γνωστή.
Τέλος, η εισαγωγή εκρηκτικής ύλης πρέπει να απαγορεύεται
τελείως. (42)

(52)

Με επιστολή της 31ης Ιουλίου 2002, η Επιτροπή ενηµέρωσε τις γαλλικές αρχές ότι είχε παραλάβει την κοινοποίηση βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης
ΕΚ, και ότι η εξάµηνη χρονική περίοδος για την εξέταση της
εν λόγω κοινοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 6 άρχιζε στις 20 Ιουνίου 2002, δηλαδή την επόµενη
ηµέρα από την παραλαβή της κοινοποίησης.

(53)

Με επιστολή της 2ας Αυγούστου 2002, η Επιτροπή ενηµέρωσε τα υπόλοιπα κράτη µέλη σχετικά µε την αίτηση της
Γαλλικής ∆ηµοκρατίας. Η Επιτροπή δηµοσίευσε επίσης ανακοίνωση σχετικά µε την αίτηση αυτή στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (43) προκειµένου να ενηµερώσει τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε το σχέδιο
εθνικών µέτρων που σκόπευε να θεσπίσει η Γαλλία (44).

III. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Εξέταση της δυνατότητας αποδοχής
(54)

Η κοινοποίηση που υποβλήθηκε από τις γαλλικές αρχές στις
19 Ιουνίου 2002 αποσκοπεί στην έγκριση της θέσπισης
νέων εθνικών διατάξεων που δεν συµβιβάζονται µε την οδηγία 76/116/ΕΟΚ, η οποία αποτελεί µέτρο για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µε σκοπό την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(55)

Το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ αναφέρει τα
εξής: «Εάν, µετά την εκ µέρους του Συµβουλίου ή της
Επιτροπής θέσπιση µέτρου εναρµόνισης, ένα κράτος µέλος
θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει
νέων επιστηµονικών στοιχείων σχετικών µε την προστασία
του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για λόγους που
συντρέχουν µόνο στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν
ανακύψει µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις µελετώµενες διατάξεις και τους
λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους».

(56)

Η οδηγία 76/116/ΕΟΚ καλύπτει τα λιπάσµατα που φέρουν
την ένδειξη «λίπασµα ΕΚ». Ορισµένοι τύποι λιπασµάτων,
όπως τα οργανικά λιπάσµατα, εξακολουθούν να διέπονται
σήµερα από τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις και όχι από
την οδηγία 76/116/ΕΟΚ. Αυτή η οδηγία εναρµόνισε, σε
κοινοτικό επίπεδο, τους κανόνες για τους τύπους λιπασµάτων ΕΚ που περιέχονται στο παράρτηµα I αυτής. Ως εκ
τούτου, τα λιπάσµατα ΕΚ που εµφαίνονται στο παράρτηµα I
της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ διέπονται µόνο από τις διατάξεις
της εν λόγω οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την ονοµασία, τον
ορισµό, τη σύνθεση, την επισήµανση και τη συσκευασία
τους, και πρέπει εποµένως να απολαύουν της ρήτρας
ελεύθερης κυκλοφορίας, εφόσον συµµορφώνονται προς τις
απαιτήσεις της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ. Μόνο τα απλά λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει, προκειµένου να διατεθούν στην
αγορά ως λιπάσµατα, να συµµορφώνονται επιπλέον προς
τους πρόσθετους κοινοτικούς κανόνες που προβλέπει η
οδηγία 80/876/ΕΟΚ.

II. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣIΑ
(50)

(51)

Με επιστολή της 12ης Ιουνίου 2002, που κοινοποιήθηκε
στην Επιτροπή στις 19 Ιουνίου 2002, η Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωστοποίησε στην
Επιτροπή ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 5 της
συνθήκης ΕΚ, η Γαλλία σκόπευε να θεσπίσει εθνικές διατάξεις σχετικά µε ορισµένα λιπάσµατα NK µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και περιέχοντα χλώριο, οι οποίες υπερβαίνουν τις διατάξεις που προβλέπονται από την οδηγία 76/
116/ΕΟΚ.
Για το σκοπό αυτό, οι γαλλικές αρχές κοινοποίησαν ένα
σχέδιο διατάγµατος µε σκοπό την απαγόρευση της εισαγωγής και της διάθεσης στην αγορά ορισµένων λιπασµάτων
NK µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και περιέχοντα
χλώριο, το οποίο συνοδεύεται από ένα σχέδιο εγκυκλίου
σχετικά µε την εµφύσηση αδρανούς αερίου στα εν λόγω
λιπάσµατα καθώς και από ένα έγγραφο επιχειρηµατολογίας
της κοινοποίησης για αιτιολόγηση της αίτησής τους για
παρέκκλιση.

(40) Βλέπε Louis Médard, op. cit., σ. 673.
(41) Στο βιβλίο του, ο Louis Médard αναφέρει τα πρώτα ατυχήµατα λόγω
αυτοσυντηρούµενης αποσύνθεσης των λιπασµάτων NPK και καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι τα ατυχήµατα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν πολυάριθµοι τύποι λιπασµάτων NPK ικανών να υποστούν µια εύκολα προκαλούµενη «θερµική αποσύνθεση». Βλέπε Louis Médard, op. cit., σ. 666667.
42
( ) Βλέπε Louis Médard, op. cit., σ. 674-675.
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(43) ΕΕ C 188 της 8.8.2002, σ. 3.
(44) Εν τω µεταξύ, η Γαλλία ενσωµάτωσε στο εσωτερικό της δίκαιο τα κοινοποιηθέντα εθνικά µέτρα, και τούτο, χωρίς να περιµένει την έκδοση
απόφασης από την Επιτροπή σχετικά µε τη γαλλική αίτηση παρέκκλισης. Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση αυτή στο πλαίσιο
ξεχωριστής διαδικασίας.
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µετωπίζει ειδικά το συγκεκριµένο κράτος µέλος και το οποίο
ανέκυψε µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης.

Από τη σύγκριση των διατάξεων της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ
µε τις κοινοποιηθείσες εθνικές διατάξεις, προκύπτει ότι οι
τελευταίες αυτές είναι πιο περιοριστικές από τις διατάξεις
που περιέχονται στην οδηγία όσον αφορά τις ακόλουθες
πτυχές:
1. Η εισαγωγή, η διάθεση στην εθνική αγορά και η εµπορία
των λιπασµάτων NK των οποίων η περιεκτικότητα σε
άζωτο που προέρχεται από νιτρικό αµµώνιο είναι ανώτερη του 28 % και η περιεκτικότητα σε χλώριο είναι
ανώτερη του 0,02 % απαγορεύονται.

(64)

Ως εκ τούτου, η εξέταση των κοινοποιηθεισών εθνικών διατάξεων και η αξιολόγηση των λόγων που επικαλείται το
κράτος µέλος πραγµατοποιούνται υπό το πρίσµα του κοινοτικού µέτρου εναρµόνισης από το οποίο παρεκκλίνουν, εν
προκειµένω τις διατάξεις της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ σχετικά
µε τα λιπάσµατα NK που φέρουν την ένδειξη «λίπασµα ΕΚ»,
στο µέτρο όπου το εν λόγω σχέδιο διατάγµατος εξαρτά τη
διάθεση στην αγορά των λιπασµάτων NK ΕΚ από πρόσθετες
απαιτήσεις —ιδίως όσον αφορά τη σύνθεσή τους— όπως η
µέγιστη περιεκτικότητα σε άζωτο και σε χλωρίδιο. Πράγµατι, η οδηγία 76/116/ΕΟΚ δεν καθορίζει κανένα ανώτατο
όριο όσον αφορά την περιεκτικότητα σε άζωτο, σε κάλιο και
σε χλωρίδιο των λιπασµάτων NK. Το παράρτηµα I περιορίζεται στο να αναφέρει, στην τελευταία περίπτωση, ότι η
ένδειξη «φτωχό σε χλώριο» συνδέεται µε µέγιστη περιεκτικότητα Cl 2 % και ότι επιτρέπεται να δηλώνεται η περιεκτικότητα σε χλώριο. Αυτό σηµαίνει ότι τα λιπάσµατα NK
µπορούν να έχουν περιεκτικότητα σε χλώριο ανώτερη του
2 %. Κατά συνέπεια, τα κοινοποιηθέντα εθνικά µέτρα, που
προβλέπουν την απαγόρευση των λιπασµάτων NK που
περιέχουν άνω του 28 % κατά µάζα άζωτο προερχόµενο
από το νιτρικό αµµώνιο και µε περιεκτικότητα σε χλωρίδιο
ανώτερη του 0,02 % υπερβαίνουν τις κοινοτικές διατάξεις.

(65)

Εποµένως, το σηµείο εκκίνησης είναι η συµµόρφωση των
λιπασµάτων NK που καλύπτει το σχέδιο διατάγµατος προς
τις απαιτήσεις της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ, καθώς η ένδειξη
«λίπασµα ΕΚ» δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί παρά µόνο για
τα λιπάσµατα που ανήκουν σ’ έναν από τους τύπους λιπασµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I και που
πληρούν τις απαιτήσεις τις οποίες καθορίζουν η εν λόγω
οδηγία και τα παραρτήµατα I έως III αυτής. Τα κράτη µέλη
δύνανται να λάβουν όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε η
ένδειξη «λίπασµα ΕΚ» να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για
τα λιπάσµατα που ανήκουν σ’ έναν από τους τύπους λιπασµάτων του παραρτήµατος Ι και που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της οδηγίας. Εξάλλου, το άρθρο 8 της οδηγίας
76/116/ΕΟΚ προβλέπει ρητά τον έλεγχο, από τα κράτη
µέλη, της συµµόρφωσης των λιπασµάτων ΕΚ προς τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας (45). Εποµένως, η Επιτροπή δεν
αρνείται τη δυνατότητα για τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα
έναντι λιπασµάτων που δεν συµµορφώνονται προς τις
απαιτήσεις της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ. Εντούτοις, η Επιτροπή
επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι τα λιπάσµατα µε ολική περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά (N + K2O) ανώτερη του
18 % κατά βάρος, καθώς και µε περιεκτικότητα ανώτερη
του 3 % σε άζωτο και του 5 % σε κάλιο, σύµφωνα µε την
οδηγία 76/116/ΕΟΚ, ανταποκρίνονται στον ορισµό των κοινοτικών λιπασµάτων που αποκαλούνται «λιπάσµατα ΕΚ NK».
Συνεπώς, πρέπει να απολαύουν της ρήτρας ελεύθερης
κυκλοφορίας που προβλέπεται από το άρθρο 7 της εν λόγω
οδηγίας, εφόσον συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της
οδηγίας 76/116/ΕΟΚ.

2. Τα λιπάσµατα NK των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο
που προέρχεται από νιτρικό αµµώνιο είναι ανώτερη του
28 % και η περιεκτικότητα σε χλώριο είναι ανώτερη του
0,02 % αποσύρονται αµέσως από την αγορά.
(58)

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 95 παράγραφος 5
της συνθήκης ΕΚ, η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή το
κείµενο των διατάξεων µεγαλύτερης εµβέλειας από τις διατάξεις που προβλέπει η οδηγία 76/116/ΕΟΚ, συνοδεύοντας
την αίτησή της µε έκθεση στην οποία παρατίθενται οι λόγοι
που υπαγορεύουν, κατά τη γνώµη της, τη θέσπιση των εν
λόγω διατάξεων.

(59)

Η κοινοποίηση που υπέβαλε η Γαλλία µε σκοπό την έγκριση
της θέσπισης εθνικών διατάξεων παρέκκλισης από τις διατάξεις της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ κρίνεται εποµένως αποδεκτή
βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ.
2. Αξιολόγηση πλεονεκτηµάτων

(60)

(61)

Σύµφωνα µε το άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή
οφείλει να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι που παρέχουν τη δυνατότητα σ’ ένα κράτος µέλος να εκµεταλλευτεί
τις δυνατότητες παρέκκλισης που προβλέπονται από το εν
λόγω άρθρο.
Η Επιτροπή οφείλει εποµένως να εκτιµήσει εάν οι όροι που
προβλέπονται από το άρθρο 95 παράγραφος 5 της
συνθήκης ΕΚ πληρούνται. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι
η αίτηση κράτους µέλους, το οποίο κρίνει αναγκαία τη
θέσπιση εθνικών µέτρων κατά παρέκκλιση από ένα µέτρο
εναρµόνισης, πρέπει να θεµελιώνεται:
α) σε νέα επιστηµονικά στοιχεία σχετικά µε την προστασία
του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας·
β) στην ύπαρξη προβλήµατος το οποίο συντρέχει µόνο στην
περίπτωση του εν λόγω κράτους µέλους και το οποίο
έχει ανακύψει µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης·

(62)

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 6 της
συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω
εθνικές διατάξεις αφού εξακριβώσει εάν αποτελούν ή όχι
µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό
του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών, και εάν συνιστούν
ή όχι εµπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
2.1. Αξιολόγηση της θέσης της Γαλλίας

(63)

Εισαγωγικά, η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι τα
εθνικά µέτρα τα οποία αφορά το άρθρο 95 παράγραφος 5
της συνθήκης ΕΚ είναι εκείνα που θεσπίζουν πρόσθετες
απαιτήσεις που βασίζονται στην προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας λόγω προβλήµατος που αντι-
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NK, που παρασκευάζονται µε µηχανική ανάδευση απλών
λιπασµάτων µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή
περιεκτικότητα σε άζωτο (που αποκαλούνται επίσης «λιπάσµατα µε υψηλή δόση νιτρικού αµµωνίου») στα οποία προστίθεται χλωριούχο κάλιο, πρέπει µάλλον να θεωρούνται ως
απλά λιπάσµατα παρά ως σύνθετα λιπάσµατα ΕΚ. Ασφαλώς,
η οδηγία 76/116/ΕΟΚ δεν αναφέρει τη µορφή υπό την
οποία προστίθεται το κάλιο, ούτε για τα λιπάσµατα NK,
ούτε για κανέναν από τους τύπους σύνθετων λιπασµάτων (49). Απεναντίας, διευκρινίζει ότι τα σύνθετα λιπάσµατα είναι προϊόντα που λαµβάνονται µε χηµική µέθοδο ή
µε ανάµειξη χωρίς προσθήκη οργανικών θρεπτικών συστατικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης (50). Η οδηγία 76/116/
ΕΟΚ καλύπτει λοιπόν και τα σύνθετα λιπάσµατα που παρασκευάζονται µε µηχανική ανάδευση. Εξάλλου, ο Louis
Médard ανέφερε ότι τα σύνθετα λιπάσµατα λαµβάνονται
ενίοτε µε ανάµειξη 2 ή 3 απλών λιπασµάτων (51). Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή φρονεί ότι τα λιπάσµατα NK, στα οποία
αναφέρονται τα κοινοποιηθέντα εθνικά µέτρα, εφόσον συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ,
πρέπει να θεωρούνται ως σύνθετα λιπάσµατα ΕΚ του τύπου
NK, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Οµοίως, πρέπει να υπενθυµιστεί, ήδη από τώρα, η πάγια
νοµολογία του ∆ικαστηρίου που επιβάλλει την περιοριστική
ερµηνεία των όρων αποδοχής παρέκκλισης από τους θεµελιώδεις κανόνες του κοινοτικού δικαίου. ∆εδοµένου ότι η εν
λόγω διάταξη εισάγει εξαίρεση από τις αρχές της οµοιόµορφης εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου και της ενότητας της αγοράς, το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης
ΕΚ πρέπει, όπως όλες οι διατάξεις που έχουν χαρακτήρα
παρέκκλισης, να ερµηνευτεί κατά τρόπο που να αποκλείει
την επέκταση της εµβέλειάς του πέρα από τις περιπτώσεις
που προβλέπει ρητά. Το άρθρο 95 όντας ακριβώς η
έκφραση µιας τέτοιας παρέκκλισης, πρέπει να ερµηνεύεται
αυστηρά και να µπορεί να λειτουργεί µόνο συνοδευόµενο
από αυστηρούς όρους όσον αφορά το σύνολο των προβλεπόµενων λόγων.

2.1.1. Β ά ρ ο ς τ η ς α π ό δ ε ι ξ η ς
(67)

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, έχοντας υπόψη το χρονικό πλαίσιο
που ορίζει το άρθρο 95 παράγραφος 6 της συνθήκης ΕΚ, η
Επιτροπή όταν εξετάζει εάν το σχέδιο εθνικών µέτρων που
κοινοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 5
είναι αιτιολογηµένο, πρέπει να λαµβάνει ως βάση «τους
λόγους» που προβάλλει το κράτος µέλος. Αυτό σηµαίνει
ότι, βάσει της συνθήκης, το βάρος της απόδειξης ότι τα εν
λόγω µέτρα είναι αιτιολογηµένα το φέρει το κράτος µέλος
που υποβάλλει την αίτηση για παρέκκλιση. ∆εδοµένου του
διαδικαστικού πλαισίου που θεσπίζει το άρθρο 95 της
συνθήκης ΕΚ, ιδίως δε της αυστηρής προθεσµίας για την
έκδοση απόφασης, η Επιτροπή πρέπει κανονικά να περιοριστεί στην εξέταση της σπουδαιότητας των στοιχείων που
υποβάλλει το αιτούν κράτος µέλος, χωρίς να πρέπει η ίδια
να αναζητήσει πιθανούς λόγους.

2.1.2. Ν έ α ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α σ χ ε τ ι κ ά µ ε
προστασία του περιβάλλοντος ή
χώρου εργασίας λόγω προβλήµατος
αντιµετωπίζει ειδικά η Γαλλία και
οποίο ανακύπτει µετά τη θέσπιση
µέτρου εναρµόνισης
(68)

(69)

την
του
που
το
του

Κατά την άποψη των γαλλικών αρχών, οι παρεχόµενες
εξηγήσεις (46) αποδεικνύουν ότι «η διάθεση αυτών των λιπασµάτων στη γαλλική αγορά είναι πρόσφατη και δεδοµένου
ότι η γαλλική αγορά έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, πρόκειται
πράγµατι για πρόβληµα που αντιµετωπίζει ειδικά η Γαλλία
και το οποίο ανέκυψε µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης» (47).
Οι γαλλικές αρχές προβάλλουν ως επιχείρηµα το γεγονός
ότι η οδηγία 76/116/ΕΟΚ δεν διευκρινίζει υπό ποια µορφή
το κάλιο πρέπει να ενσωµατώνεται στα λιπάσµατα NK,
πράγµα που καθιστά δυνατή τη χρήση χλωριούχου
καλίου (48). Επιπλέον, υπονοούν ότι τα εν λόγω λιπάσµατα

(46) Οι εξηγήσεις σχετικά µε το πρόβληµα που συντρέχει κυρίως στη
Γαλλία, οι οποίες παρατίθενται στο κείµενο της γαλλικής επιχειρηµατολογίας, περιλαµβάνονται πλήρως στις αιτιολογικές σκέψεις 39 έως 41
της παρούσας απόφασης.
47
( ) Βλέπε σελίδα 14 της γαλλικής επιχειρηµατολογίας.
48
( ) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 23 της παρούσας απόφασης.
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(70)

Οι γαλλικές αρχές αναφέρονται στα στοιχεία σχετικά µε τη
διάσταση της γαλλικής αγοράς απλών λιπασµάτων µε βάση
το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο
και στο µερίδιο που αντιπροσωπεύουν οι εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών. Φαίνεται εποµένως να θεωρούν ότι η
εµφάνιση και η ανάπτυξη των εισαγωγών αυτών των λιπασµάτων NK αποτελούν νέο πρόβληµα, το οποίο συντρέχει
κυρίως στη Γαλλία. Αναφέρουν ότι ο εξειδικευµένος τύπος
θεωρεί τα εν λόγω λιπάσµατα NK µε βάση το νιτρικό
αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο περισσότερο ως µια ποικιλία απλού λιπάσµατος (52) παρά ως ένα
σύνθετο λίπασµα. Η Επιτροπή κρίνει ότι τρία αποκόµµατα
εφηµερίδων δεν δύνανται να αντικατοπτρίσουν την αγορά.
Επιπλέον, σε αντίθεση µε όσα υποστηρίζουν οι γαλλικές
αρχές (53), προκύπτει από την ανάγνωση των εν λόγω αποκοµµάτων ότι ο εξειδικευµένος αυτός τύπος κάνει διάκριση
µεταξύ των απλών λιπασµάτων µε βάση το νιτρικό αµµώνιο
(AN) και των λιπασµάτων NK ή NPK (54). Κατά συνέπεια, τα
χαρακτηριστικά της γαλλικής αγοράς των απλών λιπασµάτων µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο δεν µπορούν να αποκαλύψουν την ύπαρξη
ιδιαίτερης κατάστασης που να δικαιολογεί τη λήψη εθνικών
µέτρων παρέκκλισης για ορισµένα σύνθετα λιπάσµατα, εκτός
εάν αναγνωριστεί ότι το ειδικό πρόβληµα που προβάλλεται
είναι καθαρά οικονοµικό, άρα χωρίς άµεση σχέση µε τους
στόχους προστασίας του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας.

(49) Σηµειωτέον ότι η οδηγία 76/116/ΕΟΚ επίσης δεν διευκρινίζει τη
µορφή υπό την οποία το άζωτο ή το φωσφόρο πρέπει να ενσωµατώνονται στα σύνθετα λιπάσµατα.
(50) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 4 της παρούσας απόφασης.
(51) Βλέπε Louis Médard, op. cit., σ. 653.
(52) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 41 της παρούσας απόφασης.
(53) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 41 της παρούσας απόφασης.
(54) Στην έκθεση µε τίτλο «The FMB fertilizer Europe Report», της 16ης
Φεβρουαρίου 2000, σ. 2, αναφέρεται ότι «οι έµποροι εισήγαγαν ορισµένη ποσότητα ρωσικών µειγµάτων 32-0-5, αλλά τα γαλλικά τελωνεία
είναι ιδιαίτερα αυστηρά όσον αφορά τον έλεγχο, θεωρώντας τα
προϊόντα µε λιγότερο από 5 % K2O ως απλά αζωτούχα λιπάσµατα
(AN), τα οποία συνεπώς υπόκεινται σε δασµούς αντιντάµπινγκ». Στο
«Fertilizer Europe», της 22ας Ιανουαρίου 2001, σ. 2, αναφέρεται ότι
«(…) στο Muuga, το MV Aleksey Afanasjev ολοκλήρωσε τη φόρτωσή
του µε 1 604 τόνους νιτρικού αµµωνίου (AN) σε µεγάλους σάκους και
1 403 τόνους λιπάσµατος NK 32-0-5 σε µεγάλους σάκους».
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(71)

Επιπλέον, αν και η εµπορία αυτού του τύπου λιπασµάτων
NK είναι όντως πρόσφατο φαινόµενο, το οποίο ανέκυψε
µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης, δεν περιορίζεται
ωστόσο στη γαλλική αγορά µόνο. Πράγµατι, η Γαλλία δεν
απέδειξε ότι αυτά τα λιπάσµατα προορίζονταν αποκλειστικά
για τη γαλλική αγορά. Τα στοιχεία που υπέβαλαν οι γαλλικές αρχές δεν επιτρέπουν να αποκαλυφθεί η ύπαρξη κατάστασης που επικρατεί ιδίως στη Γαλλία ως συνέπεια της
διάθεσης στην αγορά αυτών των λιπασµάτων NK. ∆εν
παρασχέθηκε καµία ένδειξη όσον αφορά την ύπαρξη και το
εύρος αυτού του φαινόµενου στα κράτη µέλη, στοιχεία τα
οποία είναι όµως απαραίτητα για να εκτιµηθεί ο ειδικός
χαρακτήρας της κατάστασης που επικαλείται η Γαλλία. Εάν
εξετάσει κανείς τους ενδεχόµενους κινδύνους που εγκυµονούν τα εν λόγω λιπάσµατα, τους οποίους προβάλλουν οι
γαλλικές αρχές για να αιτιολογήσουν τα εθνικά τους
µέτρα (55), πρέπει να παραδεχθεί ότι το πρόβληµα σχετικά µε
τη µεταφορά και την αποθήκευση αυτών των λιπασµάτων
είναι κοινό πρόβληµα για τα κράτη µέλη, το οποίο δεν
δύναται να χαρακτηρίσει την ιδιαιτερότητα της κατάστασης
της Γαλλίας για να αιτιολογηθούν τα εθνικά µέτρα παρέκκλισης.

(72)

Η δυνατότητα θέσπισης ενός εθνικού µέτρου αυστηρότερου
από την κοινοτική διάταξη πρέπει να αιτιολογείται βάσει
νέων επιστηµονικών στοιχείων σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος και του χώρου εργασίας, έχοντας υπόψη ότι
η δεύτερη έννοια καλύπτει µόνο λόγους µη οικονοµικού
χαρακτήρα όσον αφορά την ασφάλεια, την υγεία και την
υγιεινή των εργαζοµένων.

(73)

Ο νέος χαρακτήρας των επιστηµονικών στοιχείων πρέπει να
αξιολογείται σύµφωνα µε την πρόοδο των επιστηµονικών
γνώσεων. Στόχος του άρθρου 95 παράγραφος 5 της
συνθήκης ΕΚ είναι να επιτρέψει την επίλυση ενός ειδικού
προβλήµατος που ανέκυψε σ’ ένα κράτος µέλος µετά τη
θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης επί τη βάσει των νέων
επιστηµονικών στοιχείων.

(74)

Εναπόκειται λοιπόν στο κράτος µέλος που επικαλείται την
ανάγκη για παρέκκλιση να προσκοµίσει νέα επιστηµονικά
στοιχεία, όπως η αξιολόγηση των κινδύνων για το περιβάλλον ή το χώρο εργασίας, επιστηµονικές πληροφορίες ή
µελέτες ή άλλες διεξαγόµενες ερευνητικές εργασίες, λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων που παράγουν οι ήδη
θεσπισθείσες κοινοτικές διατάξεις.

(75)

Με βάση τα ανωτέρω, η τεκµηρίωση και τα επιχειρήµατα
που προβάλλουν οι γαλλικές αρχές για να υποστηρίξουν
την αίτησή τους για παρέκκλιση δεν δύναται να θεωρηθεί
ότι αποτελούν νέα επιστηµονικά στοιχεία κατά την έννοια
του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ.

(55) Βλέπε κυρίως τις αιτιολογικές σκέψεις 4 και 7 του κοινοποιηθέντος
σχεδίου διατάγµατος, που αναφέρουν:
«υπό ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς, και ιδίως
συνθήκες που ευνοούν την αύξηση της υγρασίας, το χλώριο µπορεί να
αντιδράσει µε το νιτρικό αµµώνιο για να σχηµατίσει σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος αζωτούχες τριχλωριούχες ενώσεις µε δυνητικά εκρηκτικές
ιδιότητες·»
«αυτά τα ανάµεικτα λιπάσµατα εισάγονται σήµερα και διατίθενται στην
αγορά χωρίς να λαµβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις, ιδίως όσον αφορά
τη µεταφορά και την αποθήκευση.»
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(76)

Πράγµατι, µε βάση τα προαναφερόµενα (56), και ιδίως τα
αποσπάσµατα από το βιβλίο του Louis Médard που επισυνάπτονται στη γαλλική κοινοποίηση, είναι σαφές ότι, αν και
η εµπορία λιπασµάτων NK µε υψηλή περιεκτικότητα σε
άζωτο είναι ασφαλώς σχετικά πρόσφατο φαινόµενο στη Γαλλία, απεναντίας, οι δυνητικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε
αυτούς τους τύπους λιπασµάτων µε υψηλή περιεκτικότητα
σε άζωτο, και ιδίως οι χαµηλές εκρηκτικές ιδιότητές τους
και το φαινόµενο της αυτοσυντηρούµενης αποσύνθεσης,
ήταν γνωστά πριν από την έκδοση της οδηγίας 76/116/
ΕΟΚ, όπως παραδέχονται εξάλλου οι γαλλικές αρχές (57).
Επιπλέον, σύµφωνα µε την επιστηµονική αυτή βιβλιογραφία,
οι διάφοροι τύποι λιπασµάτων NPK που περιέχουν ταυτόχρονα χλωρίδιο και νιτρικό αµµώνιο, δηλαδή τόσο τα λιπάσµατα NK όσο και τα λιπάσµατα NPK ή NP, ενδέχεται να
υποστούν µια αυτοσυντηρούµενη αποσύνθεση (58). Όσο για
τα µέτρα προφύλαξης, αυτά έχουν επίσης επισηµανθεί εδώ
και κάποιο χρόνο, µε βασικό στοιχείο την αποφυγή, κατά
την αποθήκευση αυτών των προϊόντων, οτιδήποτε µπορεί να
προκαλέσει την έναρξη της αποσύνθεσης (59).

(77)

Στη σύστασή της, την οποία επικαλείται η Γαλλία, η επιτροπή των εκρηκτικών υλών εξέτασε, κατά τις συνόδους της
23ης Ιανουαρίου και της 28ης Μαρτίου 2001, το ζήτηµα
του δυνητικού κινδύνου που ενδέχεται να εγκυµονούν τα
λιπάσµατα NK (αζώτου-καλίου) που περιέχουν άνω του
90 % νιτρικό αµµώνιο, ήτοι ολική περιεκτικότητα σε άζωτο
ανώτερη του 31,5 %, µε υψηλή περιεκτικότητα σε χλωρίδιο
υπό µορφή χλωριούχου καλίου. Στη σύστασή της, η εν
λόγω επιτροπή εξέφρασε την επιθυµία «να επιστήσει την
προσοχή των αρµόδιων αρχών σ’ αυτό τον τύπο µείγµατος
που, αν και δεν δύναται να θεωρηθεί ως εκρηκτική ύλη µε
τη συνήθη έννοια του όρου, µπορεί να παρουσιάζει
χαρακτήρα ευκαιριακού εκρηκτικού» (60). Έτσι, αντίθετα µε
τους ισχυρισµούς των γαλλικών αρχών (61), η επιτροπή των
εκρηκτικών υλών δεν χαρακτήρισε ευκαιριακά εκρηκτικά τα
λιπάσµατα NK που περιέχουν άνω του 90 % νιτρικό αµµώνιο, αλλά απλώς αναγνώρισε ότι µπορεί να παρουσιάζουν
χαρακτήρα ευκαιριακού εκρηκτικού. Πρέπει ωστόσο να
σηµειωθεί ότι η διαπίστωση αυτή δεν παρέχει κανένα νέο
στοιχείο (62) και ότι κανένα νέο επιστηµονικό στοιχείο δεν
παρασχέθηκε προς υποστήριξη αυτού του πορίσµατος.

(56) Βλέπε, ειδικότερα, το σηµείο 5 του µέρους I της παρούσας απόφασης.
(57) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 35 της παρούσας απόφασης.
(58) Βλέπε ιδίως την αιτιολογική σκέψη 45 της παρούσας απόφασης. Πρέπει
να υπενθυµιστεί, από την άποψη αυτή, ότι τα προϊόντα που µπορούν,
σε ανάµειξη µε το νιτρικό αµµώνιο, να οδηγήσουν σε αυθόρµητη αντίδραση είναι τα νιτρώδη άλατα, σε επαρκή συγκέντρωση, ή προϊόντα
όπως παλιό ξύλο εµποτισµένο µε νιτρικό αµµώνιο, πριονίδι ή αποξέσµατα µετάλλων, σε στενή ανάµειξη µε το νιτρικό αµµώνιο. Άλλα
προϊόντα, όπως τα ιόντα χλωρίου, είναι απλώς ευαισθητοποιοί ουσίες,
οι οποίες δηλαδή µειώνουν τη θερµοκρασία αποσύνθεσης και/ή το ενεργειακό επίπεδο έναρξης, αλλά δεν προκαλούν την αποσύνθεση. Σε
καµία περίπτωση, αυτές οι ευαισθητοποιοί ουσίες δεν µπορούν να
προκαλέσουν την αποσύνθεση.
(59) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 48 της παρούσας απόφασης.
60
( ) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 34 της παρούσας απόφασης.
(61) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 30 δεύτερη περίπτωση της παρούσας
απόφασης.
(62) Πράγµατι, στη σύνθεσή του, ο Louis Médard υπενθυµίζει ήδη αυτό το
φαινόµενο, αναφερόµενος στη φύση των ενδεχοµένων κινδύνων των
λιπασµάτων NPK. Και συγκεκριµένα: «το λίπασµα µπορεί να έχει
χαµηλές εκρηκτικές ιδιότητες, ανάλογες µε εκείνες ορισµένων απλών
αζωτούχων λιπασµάτων. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει µόνο στα λιπάσµατα
που περιέχουν νιτρικό αµµώνιο σε σχετικά υψηλή περιεκτικότητα».
Βλέπε Louis Médard, op. cit., σ. 664.
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Η Επιτροπή κρίνει ότι οι γαλλικές αρχές έχουν πραγµατοποιήσει παρεκβολή των πορισµάτων της επιτροπής εκρηκτικών υλών, η οποία, πράγµατι, συνέστησε «να δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή κατάταξη των λιπασµάτων NK
(αζώτου-καλίου) που περιέχουν άνω του 90 % νιτρικό
αµµώνιο, ήτοι ολική περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του
31,5 %, µε υψηλή περιεκτικότητα σε χλωρίδιο υπό µορφή
χλωριούχου καλίου, όσον αφορά τη µεταφορά τους, και να
εφαρµόζονται αυστηρά οι κανονισµοί µεταφοράς που αφορούν τα εν λόγω λιπάσµατα» (63). ∆ιατύπωσε την επιθυµία
«πριν από κάθε εισαγωγή ή διάθεση στην αγορά αυτού του
προϊόντος, ο υπεύθυνος της εισαγωγής ή της διάθεσης στην
αγορά να έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη διενέργεια
δειγµατοληπτικών αναλύσεων του προϊόντος για να διασφαλίζεται η αυστηρή συµµόρφωσή του µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Ιδιαίτερα, η διενέργεια των αναλύσεων
από εγκεκριµένο εργαστήριο εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δείγµατα που έχουν
ληφθεί προσφάτως από το προϊόν υποβλήθηκαν επιτυχώς
στη δοκιµή εκρηκτικότητας, που περιγράφεται στην οδηγία
87/94/ΕΟΚ, της 8ης ∆εκεµβρίου 1986, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 88/126/ΕΟΚ, της 22ας ∆εκεµβρίου
1987» (64). Εποµένως, οι συστάσεις έχουν ως αντικείµενο
µόνο τα λιπάσµατα NK µε περιεκτικότητα ανώτερη του
31,5 % — και όχι 28 %. Επιπλέον, η επιτροπή εκρηκτικών
υλών απλώς συνέστησε να διασφαλίζεται η κατάλληλη κατάταξη των εν λόγω λιπασµάτων για τη µεταφορά τους και να
επαληθεύεται η ακριβής συµµόρφωσή τους µε τις κανονιστικές διατάξεις, ειδικά µέσω της υποβολής των λιπασµάτων
αυτών στη δοκιµή εκρηκτικότητας που περιγράφεται στην
οδηγία 87/94/ΕΟΚ. Σηµειωτέον ότι η οδηγία 76/116/ΕΟΚ
δεν επιβάλλει αυτή τη δοκιµή. Μέχρι στιγµής, η δοκιµή
εκρηκτικότητας απαιτείται µόνο για τα απλά λιπάσµατα µε
υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικό αµµώνιο σύµφωνα µε την
οδηγία 80/876/ΕΟΚ.

Επιπροσθέτως, τα νέα επιστηµονικά στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ
πρέπει να σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος
ή του χώρου εργασίας. Εν προκειµένω όµως οι γαλλικές
αρχές δεν έχουν προσκοµίσει κανένα επιστηµονικό στοιχείο
που να αφορά ειδικά την προστασία του περιβάλλοντος ή
του χώρου εργασίας. Εξάλλου, η εξέταση των αιτιολογικών
σκέψεων του σχεδίου διατάγµατος (65), για την επεξήγηση
των αιτιολογήσεων των κοινοποιηθέντων µέτρων, έδειξε ότι
τίποτα δεν ορίζεται ως προς τις απαιτήσεις προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και του χώρου εργασίας. Οι αιτιολογικές
σκέψεις 4 και 7 (66), ειδικά, τονίζουν το γεγονός ότι σήµερα
αυτά τα ανάµεικτα λιπάσµατα εισάγονται και διατίθενται
στην αγορά χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις, ιδίως από πλευράς µεταφοράς και αποθήκευσης, γεγονός που εγείρει ανη-

(63) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 34 της παρούσας απόφασης.
(64) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 34 της παρούσας απόφασης.
(65) Σχέδιο διατάγµατος που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή σύµφωνα µε το
άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ.
(66) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 71 της παρούσας απόφασης, και ιδίως
την υποσηµείωση 55.
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συχίες για σοβαρό και άµεσο κίνδυνο. Φαίνεται λοιπόν ότι
αυτές οι ανησυχίες σχετίζονται περισσότερο µε τη µεταφορά
και την αποθήκευση των υπόψη λιπασµάτων παρά µε την
προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας. Από
την άποψη αυτή, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι γαλλικές αρχές
δεν απέδειξαν την άµεση σχέση µεταξύ, αφενός, της µεταφοράς και της εναποθήκευσης και, αφετέρου, της προστασίας
του περιβάλλοντος και του χώρου εργασίας. Εποµένως, η
Επιτροπή είναι της γνώµης ότι οι εν λόγω ανησυχίες σχετικά
µε τη µεταφορά και την αποθήκευση των λιπασµάτων, που
επικαλείται η Γαλλία, δεν δύνανται να εξοµοιωθούν ειδικά
µε την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 95 παράγραφος 5 της
συνθήκης ΕΚ.
(80)

∆ιαπιστώνεται ότι τα µοναδικά επιστηµονικά στοιχεία που
προσκόµισε η Γαλλία για να στηρίξει την αίτησή της για
παρέκκλιση, κυρίως όσον αφορά τους ενδεχόµενους κινδύνους των λιπασµάτων NK, συνίστανται σε αποσπάσµατα του
βιβλίου του Louis Médard, του 1979, που αποτελεί
σύνθεση των εργασιών που έχουν επιτελεστεί στον υπόψη
τοµέα.

(81)

Μπορεί εποµένως να συναχθεί ότι τα κοινοποιηθέντα εθνικά
µέτρα δεν φαίνονται αιτιολογηµένα, δεδοµένου ότι η Γαλλία
δεν έχει αποδείξει, επί τη βάσει νέων επιστηµονικών στοιχείων σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος ή του
χώρου εργασίας, την ύπαρξη ενός προβλήµατος που συντρέχει κυρίως στην περίπτωσή της και το οποίο ανέκυψε µετά
την έκδοση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ.

(82)

Όσον αφορά τα επιχειρήµατα που αντλούνται από την καταστροφή της Τουλούζης (67) και που αιτιολογούν, κατά τη
γνώµη των γαλλικών αρχών, την προσφυγή στην αρχή της
προφύλαξης, η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι «η
προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης προϋποθέτει ότι
έχουν προσδιοριστεί τα δυνητικά επικίνδυνα αποτελέσµατα
ενός φαινοµένου, προϊόντος ή διεργασίας και ότι η επιστηµονική αξιολόγηση δεν επιτρέπει τον προσδιορισµό του
κινδύνου µε επαρκή βεβαιότητα» (68). Η αρχή της προφύλαξης επιβάλλει στο κράτος µέλος να παράσχει νέα στοιχεία
που δηµιουργούν σοβαρές αµφιβολίες όσον αφορά την
υγεία ή το περιβάλλον, τα οποία, σύµφωνα µε τους κοινούς
κανόνες του δικαίου απόδειξης, αποτελούν σοβαρές και
πειστικές ενδείξεις, βάσει των οποίων µπορεί να αιτιολογηθεί
ένα µέτρο προφύλαξης. Επιπλέον, από την αρχή της προφύλαξης, όπως ερµηνεύθηκε από τον κοινοτικό δικαστή (69),
προκύπτει ότι ένα προληπτικό µέτρο µπορεί να ληφθεί
µόνον εάν ο κίνδυνος, χωρίς η ύπαρξη και η σηµασία του να
έχουν αποδειχθεί «πλήρως» µε καταληκτικά επιστηµονικά
στοιχεία, στηρίζεται προφανώς σε διαθέσιµα κατά το χρόνο
λήψεως του συγκεκριµένου µέτρου επιστηµονικά στοιχεία.
Ένα προληπτικό µέτρο δεν µπορεί να αιτιολογείται λυσιτελώς µε µια καθαρά υποθετική προσέγγιση του κινδύνου, η
οποία στηρίζεται σε απλές επιστηµονικές υποθέσεις που δεν
έχουν ακόµη εξεταστεί. Εποµένως, η αρχή της προφύλαξης
µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε καταστάσεις κινδύνου, ιδίως
για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, οι οποίες,
χωρίς να στηρίζονται σε απλές υποθέσεις που δεν έχουν
ελεγχθεί επιστηµονικά, δεν έχουν πλήρως αποδειχθεί.

(67) Βλέπε τις αιτιολογικές σκέψεις 37 και 38 της παρούσας απόφασης.
(68) Βλέπε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης
[COM(2000) 1 τελικό, της 2ας Φεβρουαρίου 2000].
(69) Βλέπε ιδίως τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου, της 11ης Σεπτεµβρίου
2002, στις υποθέσεις T-13/99 και T-70/99.
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Πρώτον, όπως αναγνωρίζουν οι ίδιες οι γαλλικές αρχές (70),
τα προϊόντα που ενεπλάκησαν στην έκρηξη της Τουλούζης
ήταν απλά λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και µε
υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο που δεν ανταποκρίνονταν
στις απαιτήσεις της οδηγίας 80/876/ΕΟΚ ή του τεχνικού
νιτρικού αµµωνίου, των οποίων οι εκρηκτικές ιδιότητες είναι
σαφώς γνωστές, και όχι λιπάσµατα του τύπου NK, σύµφωνα
προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου δεν µπορεί να συναχθεί η ύπαρξη πιθανής αιτιώδους
συνάφειας µεταξύ των τελευταίων αυτών λιπασµάτων ΕΚ και
του ατυχήµατος. Στη συνέχεια, οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι, µέχρι σήµερα, καµία υπόθεση σχετικά µε τις αιτίες
της έκρηξης δεν έχει ακόµη αποκλειστεί οριστικά, καθώς οι
αιτίες της έκρηξης παραµένουν άγνωστες (71). Τέλος, οι γαλλικές αρχές παραδέχονται ότι η υπόθεση που σχετίζεται µε
τον ενδεχόµενο ρόλο χλωριούχων προϊόντων στην έναρξη
της έκρηξης της Τουλούζης βασίζεται στην τοποθέτηση,
κατά λάθος, χλωριωµένων αποβλήτων σ’ ένα υπόστεγο το
οποίο περιείχε νιτρικό αµµώνιο και όχι στην παρουσία
χλωρίου υπό µορφή χλωριούχου καλίου που χρησιµοποιείται για την παρασκευή των λιπασµάτων (72). Η Επιτροπή
θεωρεί ότι προβάλλονται υπερβολικά γενικοί και αβάσιµοι
ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν έχουν καν χαρακτήρα επιστηµονικών στοιχείων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή φρονεί ότι, εν
προκειµένω, η εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης δεν
δύναται να αιτιολογηθεί.

Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι
εφόσον κρίνεται αναγκαία η λήψη µέτρων, τα µέτρα που
βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης πρέπει ιδίως να είναι
αιτιολογηµένα σε σχέση µε το επιδιωκόµενο επίπεδο προστασίας. Η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι η νοµοθεσία που διέπει τα λιπάσµατα αποτελεί επί του παρόντος
αντικείµενο συζητήσεων στο πλαίσιο της ανασύνταξης (73).
Η πρόταση έλαβε υπόψη της τη νέα κατάσταση της αγοράς,
κυρίως επεκτείνοντας την απαίτηση της δοκιµής εκρηκτικότητας στα σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο. Βάσει των προαναφερθέντων, η Επιτροπή θεωρεί λοιπόν ότι µόνο ένα µέτρο
που θα εξαρτούσε ενδεχοµένως τη διάθεση στην αγορά των
συγκεκριµένων λιπασµάτων NK από την υποχρέωση υποβολής σε δοκιµή εκρηκτικότητας θα µπορούσε να ανταποκριθεί στις γαλλικές ανησυχίες. Τα κοινοποιηθέντα εθνικά
µέτρα, που προβλέπουν, εκτός από την απαγόρευση της
εισαγωγής και της διάθεσης στην αγορά ορισµένων λιπασµάτων NK, την υποχρέωση απόσυρσης των εν λόγω λιπασµάτων από την αγορά, µε δαπάνη και υπό την ευθύνη των
κατόχων τους, φαίνονται αδικαιολόγητα, λαµβανοµένων
υπόψη των ενδεχοµένων κινδύνων που προβάλλονται κατά
των συγκεκριµένων λιπασµάτων, όταν συµµορφώνονται προς
την κοινοτική νοµοθεσία και ανταποκρίνονται στον ορισµό
των λιπασµάτων ΕΚ.

(70) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 37 της παρούσας απόφασης.
(71) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 38 της παρούσας απόφασης.
(72) Βλέπε την αιτιολογική σκέψη 38 της παρούσας απόφασης. Επιπλέον,
πρέπει να αναφερθεί, από την άποψη αυτή, η «Rapport de la commission d’enquête interne sur l’explosion survenue le 21 septembre
2001 à l’usine Grande Paroisse de Toulouse — Point de la situation des travaux en cours à la date du 18 mars 2002». («Έκθεση
της επιτροπής εσωτερικής έρευνας για την έκρηξη της 21ης Σεπτεµβρίου 2001 στο εργοστάσιο Grande Paroisse της Τουλούζης — Κατάσταση προόδου των τρεχουσών εργασιών στις 18 Μαρτίου 2002»).
73
( ) Βλέπε το σηµείο 2 του µέρους I της παρούσας απόφασης.
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2.1.3. Σ ύ ν ο ψ η
(85)

Σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ,
για να εγκριθεί η θέσπιση εθνικών µέτρων κατά παρέκκλιση
από την εκδοθείσα κοινοτική εναρµόνιση, πρέπει να πληρούνται τρεις όροι: οι εθνικές διατάξεις παρέκκλισης πρέπει να
βασίζονται σε νέα επιστηµονικά στοιχεία στους σχετικούς
τοµείς, πρέπει να υπάρχει πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζει
ειδικά το αιτούν κράτος µέλος, και το οποίο πρέπει να έχει
ανακύψει µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης.

(86)

Εν προκειµένω, αφού εξέτασε τα επιστηµονικά στοιχεία υπό
το πρίσµα της γαλλικής αίτησης, η Επιτροπή κρίνει ότι η
Γαλλία δεν έχει αποδείξει, επί τη βάσει νέων επιστηµονικών
στοιχείων σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος ή
του χώρου εργασίας, ότι συντρέχει, στο έδαφός της, ένα
ειδικό πρόβληµα, το οποίο ανέκυψε µετά την έκδοση της
οδηγίας 76/116/ΕΟΚ περί λιπασµάτων και το οποίο επιβάλλει τη θέσπιση των κοινοποιηθεισών εθνικών διατάξεων. Επιπλέον, η Επιτροπή κρίνει ότι η προσφυγή στην αρχή της
προφύλαξης, που επικαλείται η Γαλλία, δεν δύναται να
αιτιολογήσει τα κοινοποιηθέντα εθνικά µέτρα παρέκκλισης
από την οδηγία 76/116/ΕΟΚ.

(87)

Κατά συνέπεια, η αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία µε σκοπό τη
θέσπιση εθνικών µέτρων για την απαγόρευση, στο έδαφός
της, της εισαγωγής και της διάθεσης στην αγορά ορισµένων
λιπασµάτων NK µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και
περιέχοντα χλώριο δεν πληροί το σύνολο των όρων που
ορίζει το άρθρο 95 παράγραφος 5.

2.2. Απουσία αυθαίρετης διάκρισης, συγκεκαλυµµένου
περιορισµού του εµπορίου µεταξύ κρατών µελών και
εµποδίου στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
(88)

Σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 6 της συνθήκης ΕΚ,
η Επιτροπή εγκρίνει ή απορρίπτει τις εθνικές διατάξεις αφού
εξακριβώσει εάν αποτελούν ή όχι µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου µεταξύ
κρατών µελών και εάν συνιστούν ή όχι εµπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(89)

∆εδοµένου ότι η αίτηση της Γαλλίας δεν πληροί τους ουσιαστικούς όρους που ορίζει το άρθρο 95 παράγραφος 5
(βλέπε σηµείο 2.1 του µέρους III της παρούσας απόφασης),
η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να εξακριβώσει εάν τα
κοινοποιηθέντα εθνικά µέτρα αποτελούν ή όχι µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου µεταξύ κρατών µελών και εάν συνιστούν ή όχι εµπόδιο
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(90)

Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που είχε στη διάθεσή
της για να προβεί στην αξιολόγηση του βάσιµου των αιτιολογήσεων προς υποστήριξη του κοινοποιηθέντος εθνικού
µέτρου, και υπό το φως των προαναφεροµένων, η Επιτροπή
κρίνει ότι η αίτηση της Γαλλίας για τη θέσπιση εθνικών
διατάξεων παρέκκλισης από την οδηγία 76/116/ΕΟΚ σχετικά µε την εισαγωγή και τα διάθεση στην αγορά ορισµένων
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λιπασµάτων NK µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και
περιέχοντα χλώριο, τα οποία ανταποκρίνονται στους ορισµούς των λιπασµάτων ΕΚ και στις απαιτήσεις της οδηγίας
76/116/ΕΟΚ, που υποβλήθηκε στις 19 Ιουνίου 2002:
— είναι αποδεκτή,
— δεν πληροί όλους τους όρους που ορίζει το άρθρο 95
παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ, καθώς η Γαλλία δεν
έχει προσκοµίσει νέα επιστηµονικά στοιχεία σχετικά µε
την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας λόγω προβλήµατος που αντιµετωπίζει ειδικά το εν
λόγω κράτος µέλος.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι εθνικές διατάξεις µε σκοπό τον περιορισµό της εισαγωγής και
της διάθεσης στην αγορά ορισµένων λιπασµάτων NK µε υψηλή
περιεκτικότητα σε άζωτο και περιέχοντα χλώριο, που ανταποκρίνονται στους ορισµούς των λιπασµάτων ΕΚ και στις απαιτήσεις της
οδηγίας 76/116/ΕΟΚ, τις οποίες κοινοποίησε η Γαλλική ∆ηµοκρατία δυνάµει του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ,
απορρίπτονται.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 18 ∆εκεµβρίου 2002.

(91)

Η Επιτροπή έχει, εποµένως, βάσιµους λόγους να θεωρήσει
ότι οι εθνικές διατάξεις που της κοινοποιήθηκαν δεν µπορούν να εγκριθούν σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 6
της συνθήκης ΕΚ,

Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

