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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 66/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης 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 17 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 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 16ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999

70,2
44,5
104,8
73,2

0707 00 05

052
220
628
999

137,6
166,2
139,2
147,7

0709 10 00

220
999

84,8
84,8

0709 90 70

052
204
999

136,3
145,7
141,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
999

46,6
52,4
53,9
42,2
48,8

0805 20 10

204
999

85,0
85,0

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

052
204
220
464
624
999

61,1
60,4
54,6
142,2
77,6
79,2

0805 50 10

052
220
600
999

64,4
80,7
88,2
77,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

42,4
96,6
105,6
130,2
93,7

0808 20 50

400
528
999

116,6
82,9
99,8

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. 67/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Ιανουαρίου 2003
για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού καταγωγής κρατών ΑΚΕ και ΥΧΕ που έχουν ζητηθεί
κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων εργάσιµων ηµερών του Ιανουαρίου 2003 σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2603/97
το κατά πόσον µπορεί να δοθεί συνέχεια στις υποβληθείσες
αιτήσεις και καθορίζει τις διαθέσιµες ποσότητες στο πλαίσιο
του επόµενου σταδίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου, της 10ης
∆εκεµβρίου 2002, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και
των προϊόντων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καταγωγής
κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 (1),

(2)

Από την εξέταση των ποσοτήτων για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις στο πλαίσιο του σταδίου του Ιανουαρίου 2003
οδηγούµεθα στο να προβλέψουµε την έκδοση των πιστοποιητικών για τις ζητούµενες ποσότητες µειωµένες, κατά
περίπτωση, κατά ποσοστό που καθορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού,

την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου
2001, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ)
µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas association») (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2603/97 της Επιτροπής, της 16ης
∆εκεµβρίου 1997, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής
για την εισαγωγή ρυζιού καταγωγής των κρατών ΑΚΕ καθώς και
για την εισαγωγή ρυζιού καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και
εδαφών (ΥΧΕ) (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2300/2002 (4), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος
2,

1. Για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής
ρυζιού που υποβλήθηκαν κατά τις πέντε πρώτες εργάσιµες ηµέρες
του Ιανουαρίου 2003 σε εφαρµογήτου κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2603/97 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα πιστοποιητικά εκδίδονται για τις ποσότητες που αναγράφονται στις αιτήσεις, µειωµένες, κατά περίπτωση, κατά τα ποσοστά που καθορίζονται στο
παράρτηµα.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

2. Οι διαθέσιµες ποσότητες στο πλαίσιο του επόµενου σταδίου
καθορίζονται στο παράρτηµα.

Κατ' εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2603/97, η Επιτροπή, εντός προθεσµίας
δέκα ηµερών, που υπολογίζονται από την τελευταία ηµέρα
της προθεσµίας ανακοίνωσης των κρατών µελών, αποφασίζει

(1)

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

348 της
314 της
351 της
348 της

21.12.2002, σ.
30.11.2001, σ.
23.12.1997, σ.
21.12.2002, σ.

5.
1.
22.
74.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά µείωσης που εφαρµόζονται στις ποσότητες που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο του σταδίου του Ιανουαρίου 2003
και ποσότητες που είναι διαθέσιµες για το επόµενο στάδιο
∆ιαθέσιµη ποσότητα για το συµπληρωµατικό
στάδιο του Μαΐου 2003
(σε τόνους)

Ποσοστά µειώσεως
Καταγωγή/Προϊόν

ΥΧΕ (άρθρο 6)

Ολλανδικές Αντίλες
και Αρούµπα

Λιγότερο αναπτυγµένες
ΥΧΕ

Ολλανδικές Αντίλες
και Αρούµπα

Λιγότερο αναπτυγµένες
ΥΧΕ

48,4643

—

—

797,768

— κωδικός ΣΟ 1006

Καταγωγή/Προϊόν

ΑΚΕ (άρθρο 2 παράγραφος 1)

Ποσοστά µειώσεως

∆ιαθέσιµη ποσότητα για το στάδιο
του Μαΐου 2003
(σε τόνους)

71,5742

—

91,2057

—

— Κωδικοί ΣΟ 1006 10 21 µέχρι 1006 10 98, 1006 20 και
1006 30
ΑΚΕ (άρθρο 3)
— Κωδικός ΣΟ 1006 40 00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 68/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Ιανουαρίου 2003
για τη χρήση πληροφοριών από άλλες πηγές, εκτός από στατιστικές έρευνες, και τα χρονικά όρια για
την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας 2003 για τη διάρθρωση των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων
δεδοµένα σηµαίνουν ότι τα δεδοµένα της έρευνας πρέπει να
υφίστανται επεξεργασία και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή (Eurostat) το ταχύτερο δυνατόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συµβουλίου, της 29ης
Φεβρουαρίου 1988, σχετικά µε τη διοργάνωση κοινοτικών ερευνών
για τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 143/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το σηµείο 5
του παραρτήµατος II,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό συνάδουν µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής γεωργικών στατιστικών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συµβουλίου, ορισµένα κράτη µέλη
ζήτησαν από την Επιτροπή να τους επιτρέψει να χρησιµοποιούν πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιµες από άλλες
πηγές, εκτός από τις στατιστικές έρευνες, για ορισµένα
χαρακτηριστικά.

1. Επιτρέπεται στη ∆ανία, στη Γερµανία, στις Κάτω Χώρες, στην
Αυστρία, στη Σουηδία και στο Ηνωµένο Βασίλειο να χρησιµοποιούν
πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιµες από άλλες πηγές, εκτός από
στατιστικές έρευνες, για τις έρευνες 2003 για τη διάρθρωση των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Οι πηγές που θα χρησιµοποιούνται
παρουσιάζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.

(2)

Τα αποτελέσµατα της έρευνας για τη διάρθρωση έχουν
µεγάλη σηµασία για την κοινή γεωργική πολιτική. Είναι απαραίτητη η διατήρηση υψηλής ποιότητας πληροφόρησης και,
εποµένως, η χρήση δεδοµένων από άλλες πηγές, εκτός από
τις στατιστικές έρευνες, µπορεί να γίνει δεκτή µόνο εάν τα
δεδοµένα αυτά είναι εξίσου αξιόπιστα µε τα δεδοµένα των
στατιστικών ερευνών.

2. Τα κράτη µέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα
λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν τουλάχιστον την ίδια ποιότητα µε τις πληροφορίες
που λαµβάνονται από στατιστικές έρευνες.

(3)

(4)

Τα χρονικά όρια για την κοινοποίηση των επιµέρους δεδοµένων των ερευνών από τις έρευνες 2003 για τη διάρθρωση
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων θα καθοριστούν από την
Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το χρονοδιάγραµµα για την εκτέλεση των εργασιών των ερευνών είναι
διαφορετικό για κάθε κράτος µέλος.
Η σηµασία που έχουν για την κοινή γεωργική πολιτική τα
αποτελέσµατα των ερευνών για τη διάρθρωση των εκµεταλλεύσεων και της αυξανόµενης ανάγκης για ενηµερωµένα

Άρθρο 2
Εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ, τα
κράτη µέλη θα κοινοποιήσουν επικυρωµένα επιµέρους αποτελέσµατα από τις έρευνες 2003 για τη διάρθρωση των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων.
Άρθρο 3
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, 16 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 56 της 2.3.1988, σ. 1.
(2) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Άλλες πηγές εκτός από τις στατιστικές έρευνες των οποίων επιτρέπεται η χρήση στις έρευνες 2003 για τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων:
∆ανία

Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου

Γερµανία

Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου

Κάτω Χώρες

Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
Εθνικό µητρώο αγροκτηµάτων (1)

Αυστρία

Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
Σύστηµα αναγνώρισης και καταχώρισης βοοειδών

Σουηδία

Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
Σύστηµα αναγνώρισης και καταχώρισης βοοειδών

Ηνωµένο Βασίλειο

Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
Σύστηµα αναγνώρισης και καταχώρισης βοοειδών
Μητρώο βιολογικής γεωργίας.

(1) Έχει δηµιουργηθεί στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας.

Το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου δηµιουργήθηκε σε συµφωνία µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του
Συµβουλίου (2) και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 της Επιτροπής (3).
Το κεντρικό µητρώο βοοειδών δηµιουργήθηκε σε συµφωνία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (4).
Το µητρώο βιολογικής γεωργίας δηµιουργήθηκε σε συµφωνία µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου (5).

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 355
L 391
L 204
L 198

της
της
της
της

5.12.1992, σ. 1.
31.12.1992, σ. 36.
11.8.2000, σ. 1.
22.7.1991, σ. 1.

17.1.2003

17.1.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Χρονικά όρια για την κοινοποίηση των επικυρωµένων επιµέρους δεδοµένων των ερευνών στη Eurostat:
Κράτος µέλος

Περίοδος έρευνας

Χρονικό όριο

Βέλγιο

Μάιος 2003

31.8.2004

∆ανία

Μάιος 2003

31.8.2004

Γερµανία

Μάιος — Ιούνιος 2003

31.12.2004

Ελλάδα

Νοέµβριος — ∆εκέµβριος 2003

31.12.2004

Ισπανία

Οκτώβριος — ∆εκέµβριος 2003

31.12.2004

Γαλλία

Οκτώβριος — ∆εκέµβριος 2003

31.12.2004

Ιρλανδία

Ιούνιος — Αύγουστος 2003

31.8.2004

Ιταλία

Οκτώβριος — ∆εκέµβριος 2003

31.12.2004

Λουξεµβούργο

Μάιος — Ιούνιος 2003

31.8.2004

Κάτω Χώρες

Απρίλιος — Ιούνιος 2003

31.8.2004

Αυστρία

∆εκέµβριος 2003

31.12.2004

Πορτογαλία

Νοέµβριος 2003 — Φεβρουάριος
2004

31.12.2004

Φινλανδία

Μάιος και Νοέµβριος 2003

31.8.2004

Σουηδία

Ιούνιος 2003

31.8.2004

Ηνωµένο Βασίλειο

Φεβρουάριος — Οκτώβριος 2003

31.8.2004
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των
πλιγουριών και των σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόµενων
προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

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

(5)

Η επιστροφή καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι δύναται να
τροποποιείται ενδιαµέσως.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορά µεταξύ των τιµών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και των
τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(6)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών, και ιδίως στις
τιµές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά
που ορίζονται στο παράρτηµα.

(2)

Οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη
των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου
1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται
σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5).

(7)

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

Για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιµιγδάλια σίτου και σικάλεως, η επιστροφή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά
πρέπει να υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.

17.1.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2003, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

C09

EUR/t

12,80

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

C09

EUR/t

11,80

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

C09

EUR/t

10,90

1001 90 99 9000

C05

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C09

EUR/t

10,20

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C10

EUR/t

28,75

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C10

EUR/t

22,75

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200

C11

EUR/t

0 (1)

C11

EUR/t

0 (1)

1005 90 00 9000

C08

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

C11

EUR/t

0 (1)

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

1101 00 15 9100

C09

EUR/t

13,70

1103 11 90 9800

( ) Όταν αυτό το προϊόν περιέχει σιµιγδάλι συσσωµατωµένο, ουδεµία επιστροφή χορηγείται κατά την εξαγωγή.
1

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C05 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
τη ςΡουµανίαςµ της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.
C06 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακίας
και της Σλοβενίας.
C07 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.
C08 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.
C09 Όλοι οι προορισµοί πλην της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ρουµανίας.
C10 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας.
C11 Όλοι οι προορισµοί πλην της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Ρουµανίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η επιστροφή που εφαρµόζεται για τη βύνη πρέπει να υπολογίζεται λαµβανοµένης υπόψη της ποσότητας των σιτηρών
που είναι αναγκαία για την παρασκευή των σχετικών προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές καθορίστηκαν στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1501/95.

(4)

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

(5)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι
δύναται να τροποποιείται ενδιαµέσως.

(6)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στη σηµερινή κατάσταση της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών, και ιδίως τιµές
των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά,
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά που
αναγράφονται στο παράρτηµα.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η
διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και
των τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη
των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου
1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται
σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2001 (4), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5).

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 16 Ιανουαρίου 2003 για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την
εξαγωγή της βύνης
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1107 10 19 9000

C12

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

C12

EUR/t

0,00

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 (ΕΕ L 273 της 16.10.2001,
σ. 6).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C12 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Ρουµανίας και της Σλοβενίας.
C13 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 71/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1230/
2002 (7) προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της
επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις τρίτες
χώρες µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τον
Καναδά την Εσθονία και τη Λετονία.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 901/2002 από
τις 10 έως τις 16 Ιανουαρίου 2003, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 12,94 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της
142 της
180 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
31.5.2002, σ. 17.
10.7.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 72/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Ιανουαρίου 2003
για τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

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

(3)

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

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002 της Επιτροπής (6),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης προς όλες τις τρίτες
χώρες, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ)αριθ. 2330/2002 (7) µε εξαίρεση την Ουγγαρία, την
Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις
10 έως τις 16 Ιανουαρίου 2003 στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 900/2002.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της
142 της
349 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
31.5.2002, σ. 14.
24.12.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 73/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή
σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1163/2002 (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1324/2002 (5), και ιδίως
το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2331/2002 (7), προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον
καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού
σίτου προς όλες τις τρίτες χώρες, εξαιρουµένης της Πολωνίας, της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας.

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του
διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/
2002 από τις 10 έως τις 16 Ιανουαρίου 2003, η µέγιστη
επιστροφή κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε 10,00
EUR/t.

(2)

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
147 της
170 της
194 της
142 της
349 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
29.6.2002, σ. 46.
23.7.2002, σ. 26.
31.5.2002, σ. 11.
24.12.2002, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 74/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης 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 17 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, 16 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 16ης 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)

8,17

—

0,04

1703 90 00 ( )

10,45

—

0

1

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου
που αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 75/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης 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 17 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 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 16ης 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

40,55 (1)

1701 12 90 9100

A00

EUR/100 kg

40,80 (1)

1701 12 90 9910

A00

EUR/100 kg

40,55 (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

44,08

1701 99 10 9950

A00

EUR/100 kg

44,08

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. 76/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Ιανουαρίου 2003
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 21η
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 21η 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 21η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1331/2002, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
47,140 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 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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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαΐου 2002
µε την οποία εγκρίνεται η απόκτηση του ελέγχου των επιχειρήσεων Saarbergwerke AG και Preussag
Anthrazit GmbH από την RAG Aktiengesellschaft
(υπόθεση COMP/EΚΑΧ 1350 — RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 1436]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/36/ΕΚΑΧ)
Coal International GmbH («SCI»), και να διαχωρίσει τις
πωλήσεις του γερµανικού άνθρακα από τις πωλήσεις του
εισαγόµενου άνθρακα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα
και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 66 παράγραφος 2,
την κοινοποίηση που υπέβαλαν οι συµβαλλόµενοι µε επιστολή της
13ης Νοεµβρίου 1997,

(3)

Η συγχώνευση έχει εν τω µεταξύ ολοκληρωθεί. Σύµφωνα µε
τις αναληφθείσες δεσµεύσεις, η SCI επωλήθη σε ανεξάρτητη
γαλλική εταιρεία.

(4)

Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε απόφαση
της 31ης Ιανουαρίου 2001 στην υπόθεση T-156/98 (RJB
Mining/Επιτροπή) (1) ακύρωσε ολικά την απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1998. Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι
η Επιτροπή δεν εξέτασε εάν το σύνολο της περιουσίας της
SBW που µεταβιβάστηκε στην RAG αντιστοιχεί στο
καταβληθέν ποσό των δύο γερµανικών µάρκων ή εάν υπήρξε
σιωπηρή χορήγηση κρατικών πόρων προς την RAG. Εν προκειµένω, η Επιτροπή ναι µεν δεν ήταν υποχρεωµένη να
εκτιµήσει µε προηγούµενη επίσηµη απόφαση τη νοµιµότητα
της υποτιθέµενης ενίσχυσης, στην παρούσα περίπτωση τη
συµφυή µε τη συγχώνευση ενίσχυση, πλην όµως δεν µπορούσε να µην εκτιµήσει, όπως αναφέρεται στην απόφαση
του Πρωτοδικείο, αν και, ενδεχοµένως, σε τι βαθµό, η οικονοµική και εποµένως η εµπορική ισχύς της συγχωνευθείσας
µονάδας ενισχύθηκε µε την οικονοµική υποστήριξη που
δόθηκε µε την ενδεχόµενη αυτή ενίσχυση, στο πλαίσιο της
ανάλυσης όσον αφορά τον ανταγωνισµό που πραγµατοποιήθηκε δυνάµει του άρθρου 66 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚΑΧ (2).

(5)

Στις 8 Νοεµβρίου 2001 οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις
υπέβαλαν όλες τις σχετικές πληροφορίες προκειµένου να
εξετασθεί εκ νέου η κοινοποιηθείσα συγχώνευση.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με επιστολή της 13ης Νοεµβρίου 1977 η RAG Aktiengesellschaft, Essen («RAG») ανακοίνωσε, σύµφωνα µε το
άρθρο 66 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚΑΧ, ότι είχε την
πρόθεση να αποκτήσει το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου
των επιχειρήσεων Saarbergwerke AG, Saarbrücken
(«SBW») και Preussag Anthrazit GmbH, Ibbenbüren
(«Preussag»). Η πράξη θα οδηγούσε στη συγχώνευση των
τριών τελευταίων γερµανών παραγωγών άνθρακα. Η τιµή για
την αγορά της SBW καθορίστηκε σε δύο γερµανικά µάρκα,
εκ των οποίων ένα γερµανικό µάρκο θα καταβαλλόταν στην
οµοσπονδιακή γερµανική κυβέρνηση και ένα γερµανικό
µάρκο στο οµόσπονδο κράτος του Saarland ως µετόχους
της εταιρείας.

(2)

Με απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998 (υπόθεση IV/
EΚΑΧ.1252 — RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit)
(στο εξής: «απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998») η Επιτροπή
ενέκρινε, σύµφωνα µε το άρθρο 66 της συνθήκης ΕΚΑΧ, την
ανάληψη των SBW και Preussag από την RAG, αφού η
RAG ανέλαβε τη δέσµευση να πωλήσει το τµήµα των εισαγωγών άνθρακα της SBW, ήτοι της εταιρείας Saarbeg

(1) Συλλογή 2001, II-337.
(2) Η Γερµανία και η RAG προσέφυγαν στο ∆ΕΚ κατά της εν λόγω απόφασης.
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και η αποδοτικότητα των ορυχείων. Σύµφωνα µε το συµβιβασµό, από τα 17 ορυχεία που λειτουργούσαν το 1997,
δέκα έως έντεκα, µε ετήσια παραγωγή περίπου 30 εκατ.
τόνους και περίπου 36 000 εργαζοµένους στον τοµέα του
άνθρακα, πρέπει να διατηρηθούν µακροπρόθεσµα.

I. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(6)

Οι κύριοι τοµείς δραστηριοτήτων της RAG πριν τη συγχώνευση ήταν η εξόρυξη και η εµπορία άνθρακα, καθώς και η
επεξεργασία οπτάνθρακα σε οπτάνθρακα υψικαµίνου. Επιπλέον, η RAG διατηρούσε συµµετοχές σε διάφορες διεθνείς
εταιρείες εξόρυξης και αναπτύσσει επίσης δραστηριότητες
στους τοµείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της
χηµείας, των τεχνητών υλών, της διάθεσης απορριµµάτων,
των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, της τεχνικής εξόρυξης και
των ακινήτων.

(7)

Το 1998, όταν πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευση, οι
µετοχές της RAG ανήκαν σε τέσσερις εταιρείες (εν µέρει
µέσω κοινών εταιρειών µε κοινούς µετόχους): VEBA AG,
VEW AG, Thyssen-Krupp-Stahl AG και ARBED SA. Οι
µετοχές της RAG ανήκουν επί του παρόντος στην E.ON
AG, η οποία διαδέχθηκε την VEBA (37,1 %), στην RWE
AG που διαδέχθηκε την VEW (30,2 %), στην ThyssenKrupp-Stahl (12,7 %), στην Montan-Verwaltungsgesellschaft mbH, η οποία αποτελεί κοινή επιχείρηση µεταξύ της
E.ON και της Thyssen-Krupp-Stahl (10 %), καθώς και στην
Verwaltungsgesellschaft RAG Beteiligung mbH, η οποία
αποτελεί κοινή επιχείρηση µεταξύ της ARBED SA και της
ίδιας της RAG (10 %).

(8)

Η SBW αναπτύσσει δραστηριότητες κυρίως στους ακόλουθους τοµείς: εξόρυξη άνθρακα στη Γερµανία, παραγωγή
οπτάνθρακα, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αστική
θέρµανση, προστασία του περιβάλλοντος, εµπόριο και
παροχή υπηρεσιών (κυρίως διάθεση και εµπόριο άνθρακα,
µεταφορά και τροφοδοσία ελαίου), καθώς και παραγωγή
καουτσούκ. Η SBW ανήκε κατά 74 % στην Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γερµανίας και κατά 26 % στο οµόσπονδο
κράτος του Saarland.

(9)

(11)

(12)

Στην απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998 η Επιτροπή έκρινε
ότι η RAG µε την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της
SBW και Preussag αποκτά τη δυνατότητα άσκησης του
αποκλειστικού ελέγχου στις εν λόγω επιχειρήσεις. Εν τω
µεταξύ, το σχέδιο συγκέντρωσης πραγµατοποιήθηκε
σύµφωνα µε την κοινοποίηση. Ως εκ τούτου, πρέπει να
θεωρηθεί ότι το κοινοποιηθέν σχέδιο συνιστά απόκτηση
ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 1 της απόφασης αριθ.
24/54 της Ανώτατης Αρχής, της 6ης Μαΐου 1954, περί
ρυθµίσεως της εφαρµογής του άρθρου 66 παράγραφος 1
της συνθήκης που αφορά τα στοιχεία που συνιστούν τον
έλεγχο επιχείρησης (1) και κατά συνέπεια αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 66 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚΑΧ.

(13)

Επιπλέον, στην απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998 η Επιτροπή έκρινε ότι οι εταιρίες RAG, SBW και Preussag, ως
αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων τους στον τοµέα της εξόρυξης και της εµπορίας άνθρακα και προϊόντων άνθρακα
πρέπει να θεωρηθούν ως επιχειρήσεις κατά την έννοια του
άρθρου 80 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι της συνθήκης
ΕΚΑΧ. Στο βαθµό που οι συµβαλλόµενοι διαθέτουν άνθρακα
για οικιακή κατανάλωση ή σε βιοτεχνίες το σχέδιο δεν εµπίπτει, σύµφωνα µε το άρθρο 80, στη συνθήκη ΕΚΑΧ. Όσον
αφορά τις επιπτώσεις στο συγκεκριµένο τοµέα και τις
δραστηριότητες των συµβαλλοµένων που δεν σχετίζονται µε
τον εξορυκτικό τοµέα, το σχέδιο κοινοποιήθηκε στην οµοσπονδιακή υπηρεσία ανταγωνισµού και εγκρίθηκε στις αρχές
του 1998.

Η Preussag ανέπτυσσε επίσης δραστηριότητες στον τοµέα
της εξόρυξης και διάθεσης προϊόντων άνθρακα· οι άλλες
δραστηριότητές της αφορούσαν την παραγωγή θερµότητας
και την παροχή νερού. Η επιχείρηση εκµεταλλευόταν επίσης
ένα ορυχείο στο Ibbenbüren και ανήκε κατά 100 % στον
όµιλο Preussag AG.

Το κοινοποιηθέν σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο συµφωνίας,
γνωστής ως «ο συµβιβασµός για τον τοµέα του άνθρακα», η
οποία συνήφθη στις 13 Μαρτίου 1997 µεταξύ της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, του οµόσπονδου
κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, του οµόσπονδου
κράτους του Saarland, της συνδικαλιστικής οργανώσεως
των εργαζοµένων στα ανθρακωρυχεία και τις εγκαταστάσεις
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Industriegewerkschaft
bergbau und Energie) και των τριών αυτών εταιρειών (στη
συνέχεια: ο συµβιβασµός). Στόχος του εν λόγω συµβιβασµού ήταν να συγχωνευθούν οι τοµείς εξόρυξης των τριών
επιχειρήσεων RAG, SBW και Preussag, σε µια εταιρεία, την
Deutsche Steinkohle AG, υπό την RAG. Όπως ανέφεραν
οι συµβαλλόµενοι και η Γερµανία, µε τη συγκέντρωση και
τις εγκριθείσες στο πλαίσιο αυτό κρατικές ενισχύσεις θα
πρέπει, αφενός, να επιτευχθεί κατά τρόπο κοινωνικά αποδεκτό ο πολιτικός στόχος της διαδικασίας προσαρµογής
στον τοµέα του γερµανικού άνθρακα, και αφετέρου να εξασφαλισθεί µακροπρόθεσµα, πέραν του 2005, η βιωσιµότητα

Στο πλαίσιο του συµβιβασµού παράλληλα µε την απόκτηση
από την RAG των µεριδίων του γερµανικού κράτους και
του Saarland στην Saarbergwerke, η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας ενέκρινε δηµόσιες χρηµατοδοτικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 2,5 δισεκατ. DEM για το µελλοντικό κλείσιµο ανθρακωρυχείων (πιστώσεις υποχρεώσεων). Οι
ενισχύσεις αυτές, από το 1998, θα συγκεντρωθούν µαζί µε
τις πιστώσεις του γερµανικού κράτους και του οµόσπονδου
κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας σε ένα συνολικό
όριο για την υποστήριξη των πωλήσεων γερµανικού άνθρακα
ατµολεβητών και οπτάνθρακα (ενισχύσεις στην πώληση). Οι
δηµόσιες ενισχύσεις στον τοµέα του γερµανικού άνθρακα,
που το 1997 ανέρχονταν συνολικά σε 10,5 δισεκατ. DEM
πρέπει να µειωθούν βαθµιαία σε 5,5 δισεκατ. DEM το
2005. Εκτός των συνεισφορών του γερµανικού δηµοσίου
και του οµόσπονδου κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, από το 2001 θα διατίθενται ετησίως […]* (*) από τα
έσοδα που προέρχονται από τον τοµέα «λευκών» δραστηριοτήτων (δραστηριότητες που δεν σχετίζονται µε τον
άνθρακα) της RAG. […]*. Οι συµπληρωµατικές δηµόσιες
πιστώσεις θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι η RAG
θα αποκτήσει τις αντίστοιχες συµµετοχές του γερµανικού
δηµοσίου και του οµόσπονδου κράτους του Saarland στην
SBW.
III. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

II. ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
(10)
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(*) Τµήµατα του κειµένου έχουν παραληφθεί ώστε να µην αποκαλυφθούν
εµπιστευτικές πληροφορίες· τα σηµεία αυτά δηλώνονται µε αγκύλες και
αστερίσκο.
1
( ) ΕΕ 9 της 11.5.1954, σ. 345/54.
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Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι το σχέδιο συγκέντρωσης υπόκειται στην υποχρέωση προηγούµενης άδειας, διότι η ετήσια
παραγωγή των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση (περίπου 48 εκατ. τόνοι άνθρακα) υπερβαίνει το
ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο α) της απόφασης αριθ. 25-67 της 22ας Ιουνίου
1967, περί θεσπίσεως κανονισµού εφαρµογής του άρθρου
66 παράγραφος 3 της συνθήκης περί εξαιρέσεως από την
υποχρέωση προηγουµένης αδείας (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση αριθ. 3654/91/EΚΑΧ της Επιτροπής (2). Η απόφαση της Επιτροπής δεν έχει µέχρι στιγµής
αµφισβητηθεί. Για το λόγο αυτό, δεν χρειάζεται να εξετασθεί
εκ νέου το θέµα της αρµοδιότητας της Επιτροπής. Το κριτήριο που θα χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό είναι η χρονική στιγµή της αρχικής κοινοποίησης (3).

των στερεών καυσίµων [«Νόµος δασµολογικής ποσόστωσης»
(Zollkontingentsgesetz)] ίσχυαν έως τις 31 ∆εκεµβρίου
1995. Η συµφωνία Hüttenvertrages έληξε το 1999.

(17)

Οι όροι που διέπουν το γερµανικό τοµέα εξόρυξης άνθρακα
βασίζονται ουσιαστικά στο συµβιβασµό για τον τοµέα του
άνθρακα. Σύµφωνα µε τον εν λόγω συµβιβασµό, οι ενισχύσεις όσον αφορά τον εξορυκτικό τοµέα υπόκεινται σε
ένα συνολικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις χορηγούνται
µόνο για την πώληση άνθρακα µε σκοπό την παραγωγή
ενέργειας, και στη βιοµηχανία χάλυβα. Η Γερµανία µεριµνά
ώστε οι ενισχύσεις να περιορίζονται στο απόλυτα απαραίτητο όριο και να προορίζονται µόνο για την εξόρυξη
άνθρακα που χρησιµοποιείται από τη βιοµηχανία παραγωγής
ενέργειας καθώς και την κοινοτική βιοµηχανία άνθρακα και
χάλυβα. Σύµφωνα µε το συµβιβασµό για τον τοµέα του
άνθρακα, οι ενισχύσεις για τον άνθρακα που παρέχεται στη
βιοµηχανία παραγωγής ενέργειας µπορούν να καλύψουν τη
διαφορά µεταξύ των εξόδων εξόρυξης στα γερµανικά ορυχεία και της µέσης τιµής εισαγωγών στη Γερµανία. Η µέση
τιµή εισαγόµενου άνθρακα καθορίζεται ετησίως και η πραγµατική τιµή πώλησης υπολογίζεται βάσει της καθορισθείσας
τιµής εισαγωγής, στην οποία λαµβάνονται υπόψη τα έξοδα
µεταφοράς. Στην περίπτωση των πωλήσεων προς τη βιοµηχανία χάλυβα, οι ενισχύσεις καλύπτουν τη διαφορά µεταξύ
της µέσης τιµής του εισαγόµενου άνθρακα στην Κοινότητα
και των πραγµατικών εξόδων παραγωγής. Και στις δύο
περιπτώσεις το απόλυτο ποσό των ενισχύσεων υπόκειται σε
ανώτατο όριο.

(18)

Ο συµβιβασµός για τον τοµέα του άνθρακα προέβλεπε
αρχικά ότι η εγχώρια παραγωγή ύψους περίπου 47,9 εκατ.
τόνων το 1996 θα έπρεπε να µειωθεί σε 30 περίπου εκατ.
τόνους το 2005. Οι κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα του
άνθρακα θα έπρεπε να µειωθούν από το συνολικό ποσό των
10,5 δισεκατ. DEM το 1997 σε 5,5 δισεκατ. DEM µέχρι το
2005. Το 2000 ο συµβιβασµός για τον τοµέα του άνθρακα
αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Η παραγωγή προβλέπεται πλέον ότι θα µειωθεί κάτω των 29 εκατ. τόνων ήδη το
2002. Το 2000 η παραγωγή ανήρχετο σε [30-40]* περίπου
εκατ. τόνους. Για το 2000 προβλέπονταν ενισχύσεις λειτουργίας ύψους 3,8 δισεκατ. (2001: 3,8 δισεκατ.) DEM,
ενισχύσεις για τη µείωση της εξορυκτικής δραστηριότητας
ύψους 3,1 δισεκατ. (1,9 δισεκατ.) DEM, ενισχύσεις για τη
διατήρηση του αριθµού των απασχολούµενων σε υπόγειες
εργασίες ύψους 71 εκατ. (67 εκατ.) DEM και ενισχύσεις για
έκτακτες επιβαρύνσεις ύψους 2,1 δισεκατ. (2,7 δισεκατ.)
DEM (5). Η διάρθρωση των ενισχύσεων έχει τροποποιηθεί
σηµαντικά σε σχέση µε το 1999. Το µερίδιο των ενισχύσεων
πώλησης στο σύνολο των επιδοτήσεων, το οποίο το 1999
ήταν ακόµη 91 %, το 2001 µειώθηκε σε 66 %. Αντίθετα,
αυξήθηκε το µερίδιο των ενισχύσεων για έκτακτες επιβαρύνσεις που δεν συνδέονται µε την τρέχουσα παραγωγή. Η
µείωση των ενισχύσεων θα συνεχισθεί µέχρι το 2005 τουλάχιστον.

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 66 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
(15)

∆εδοµένου ότι στις 31 Ιανουαρίου 2001 το Πρωτοδικείο
ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου
1998, πρέπει να εξετασθεί εκ νέου η υπόθεση από άποψη
ανταγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του Πρωτοδικείου. Η νέα αυτή εκτίµηση δεν πρέπει να περιοριστεί
στη χρονική στιγµή της αρχικής κοινοποίησης, σε αντίθεση
µε την εξέταση του θέµατος για το κατά πόσο η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ελέγχου των συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τη συνθήκη ΕΚΑΧ.
Στο πλαίσιο αυτό καθοριστική είναι η χρονική στιγµή της εν
λόγω απόφασης (4). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει εάν, βάσει των τρεχουσών συνθηκών αγοράς και της
θέσης των συµβαλλοµένων στην αγορά, καθώς και λαµβάνοντας υπόψη µια ενδεχόµενη αύξηση της οικονοµικής
ισχύος της RAG σύµφωνα µε το άρθρο 66 παράγραφος 2
της συνθήκης ΕΚΑΧ, η συγκέντρωση προσφέρει στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα:
α) να προσδιορίζουν τις τιµές, να ελέγχουν ή να περιορίζουν την παραγωγή ή τη διανοµή ή να παρεµποδίζουν τη
διατήρηση πραγµατικού ανταγωνισµού επί σηµαντικού
τµήµατος της αγοράς των εν λόγω προϊόντων·
β) ή να διαφεύγουν τους κανόνες ανταγωνισµού που προκύπτουν από την εφαρµογή της παρούσας συνθήκης, ιδίως
µε τη δηµιουργία µιας τεχνητά προνοµιακής θέσης η
οποία συνεπάγεται ουσιώδες πλεονέκτηµα για την πρόσβαση στις πηγές εφοδιασµού ή στις αγορές.
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ
ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(16)

Στο παρελθόν, ο τοµέας του άνθρακα στη Γερµανία
χαρακτηριζόταν από πολυάριθµα κρατικά καθεστώτα επιδοτήσεων, ρυθµίσεις όσον αφορά τις εισαγωγές και αγοραστικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συµφωνιών «Jahrhundertvertrag» και «Hüttenvertrages». Η συµφωνία «Jahrhundertvertrag» και ο νόµος για τη δασµολογική ποσόστωση

(1) ΕΕ 154 της 14.7.1967, σ. 11.
(2) ΕΕ L 348 της 17.12.1991, σ. 12.
(3) Βλέπε υπόθεση αριθ. V/M.308 Kali+Salz/MDK/Treuhand, ΕΕ C 275
της 3.9.1998, αιτιολογική σκέψη 9.
(4) Βλέπε υπόθεση αριθ. IV/M.308 Kali+Salz/MDK/Treuhand, όπως και
προηγουµένως, αιτιολογική σκέψη 10.
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(5) Βλέπε απόφαση της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε
τις χρηµατοδοτικές παρεµβάσεις της Γερµανίας υπέρ της ανθρακοβιοµηχανίας για τα έτη 2000 και 2001, ΕΕ L 127 της 9.5.2001, σ. 55.
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Βάσει της συµφωνίας Hüttenvertrag, η οποία συνήφθη το
1969 κατά την ίδρυση της RAG επιβλήθηκαν στη γερµανική ανθρακοβιοµηχανία διάφορες υποχρεώσεις αγοράς όσον
αφορά τους εγχώριους οπτάνθρακες. Η Επιτροπή ενέκρινε
τη συµφωνία µέχρι το τέλος του 1997 µε την απόφαση 89/
248/EΚΑΧ, της 30ής Μαρτίου 1989, σχετικά µε την
έγκριση των συµφωνιών για τον εφοδιασµό έξι εργοστασίων
χάλυβα µε στερεά καύσιµα από την Ruhrkohle AG (1)
σύµφωνα µε το άρθρο 65 της συνθήκης ΕΚΑΧ. Σύµφωνα µε
την τροποποίηση της συµφωνίας για το 1998, καταργούνται
ή µειώνονται οι αποκλειστικές υποχρεώσεις παροχής. Με
διοικητικό έγγραφο περί θέσεως στο αρχείο η Επιτροπή
έκλεισε τη διαδικασία του άρθρου 65 της συνθήκης ΕΚΑΧ
όσον αφορά τη συµφωνία Hüttenvertrag του 1998. Η συµφωνία Hüttenvertrag για τα ορυχεία έληξε του 1999 και
αντικαταστάθηκε µε διµερείς συµφωνίες της RAG µε τους
επιµέρους παραγωγούς χάλυβα. Στις εν λόγω συµφωνίες, µε
διάρκεια µέχρι το 2005 το αργότερο, δεν υπάρχουν ρήτρες
αποκλειστικότητας, ούτε υποχρεώσεις αγοράς ανάλογα µε
τη συνολική ζήτηση ή ρήτρες του πλέον ευνοούµενου
κράτους (2).

νται από τους ίδιους παράγοντες, δεν είναι απαραίτητο να
εξετασθεί ο κάθε τοµέας ξεχωριστά για την εκτίµηση της
προκείµενης υπόθεσης.

(25)

Στην απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998 η Επιτροπή δηλώνει
ότι η συγκέντρωση αφορά ουσιαστικά τους τοµείς της
διάθεσης άνθρακα και προϊόντων άνθρακα. Η Επιτροπή
υποστηρίζει τη θέση της µε τα ακόλουθα επιχειρήµατα:

(21)

Ο άνθρακας διατίθεται σε βιοµηχανικούς αγοραστές (τη
βιοµηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χαλυβουργικές
επιχειρήσεις, υπόλοιπη βιοµηχανία) καθώς και ιδιωτικά νοικοκυριά και µικρές βιοτεχνίες. Ο τοµέας αυτός δεν εµπίπτει
στη συµφωνία ΕΚΑΧ και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείµενο της απόφασης.

(22)

Το µεγαλύτερο µέρος του άνθρακα για βιοµηχανική χρήση
(συµπεριλαµβανοµένης της χαλυβουργίας και της βιοµηχανίας παραγωγής ενέργειας) παραδίδεται άµεσα στον τελικό
χρήστη µέσω των επιχειρήσεων εξόρυξης ή του εισαγωγέα.
Στο εν λόγω τµήµα αγοράς οι χονδρέµποροι δεν έχουν
καµία σηµασία και ο ρόλος τους δεν χρειάζεται περαιτέρω
εξηγήσεις.

(23)

(24)

Για τους ουσιαστικούς αγοραστές άνθρακα δεν υπάρχει
καµία δυνατότητα βραχυπρόθεσµης αντικατάστασής του µε
άλλες καύσιµες ύλες. Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας είναι διαµορφωµένοι µε βάση µια συγκεκριµένη
πηγή ενέργειας και δεν υπάρχει δυνατότητα βραχυπρόθεσµης υποκατάστασης του άνθρακα µε άλλες πηγές ενέργειας, όπως π.χ. το φυσικό αέριο. Στη βιοµηχανία χάλυβα ο
οπτάνθρακας έχει µια ιδιαίτερη µεταλλουργική λειτουργία, η
οποία δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί µε άλλες πρώτες ύλες.
Ωστόσο, θα ήταν δυνατόν η πώληση άνθρακα σε βιοµηχανικούς αγοραστές να χωριστεί σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, συγκεκριµένα την πώληση στη βιοµηχανία παραγωγής
ενέργειας, τη βιοµηχανία χάλυβα και άλλους βιοµηχανικούς
αγοραστές (βιοµηχανία ζάχαρης, τσιµέντου ή χαρτιού).
∆εδοµένου όµως ότι και οι τρεις τοµείς πώλησης επηρεάζο-

(1) ΕΕ L 101 της 13.4.1989, σ. 35.
(2) ∆ιαδικασία COMP/E-3/36.779 RAG Hüttenvertrag, επιστολή της 8ης
Νοεµβρίου 2000.

Μετά την απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998 δεν έχουν
συµβεί αλλαγές που θα απαιτούσαν µια διαφορετική
εκτίµηση. Ως εκ τούτου, στην παρούσα απόφαση ως σχετική
αγορά θα ληφθεί υπόψη η πώληση άνθρακα και προϊόντων
άνθρακα.

Γ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

(26)

Στην απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998, η Επιτροπή θεώρησε
τη Γερµανία ως τη σχετική γεωγραφική αγορά για την
πώληση άνθρακα και προϊόντων άνθρακα. Καθοριστικό ρόλο
για το εν λόγω αποτέλεσµα έπαιξε κυρίως η έντονη επιδότηση του εγχώριου άνθρακα (βλέπε µέρος Α, αιτιολογικές
σκέψεις 16 και ακόλουθες), που έχει επίσης ως αποτέλεσµα
ότι το σύνολο της παραγωγής πωλείται στη Γερµανία και
καλύπτει σηµαντικό µέρος της συνολικής ζήτησης για
προϊόντα άνθρακα στη Γερµανία. Επιπλέον, από την άποψη
των αγοραστών στη Γερµανία ο γερµανικός άνθρακας
παρουσιάζει ορισµένα πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τον
εισαγόµενο: η γεωγραφική εγγύτητα των ορυχείων και ως εκ
τούτου η ανάγκη µικρότερων αποθεµάτων για τους αγοραστές, οµοιογενείς ιδιότητες προϊόντος, καθώς και το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις των αγοραστών είναι προσαρµοσµένες στον εγχώριο άνθρακα. Επιπλέον, στη Γερµανία
υπάρχει µια µεγάλη πολιτική και κοινωνική πίεση για την
αγορά γερµανικού άνθρακα. Αυτό σηµαίνει ότι οι αγοραστές
θα προτιµούν πάντα τον γερµανικό άνθρακα, εφόσον η τιµή
του, µέσω των ενισχύσεων, αντιστοιχεί στη µέση τιµή του
εισαγόµενου στη Γερµανία άνθρακα.

(27)

Ως εκ τούτου, το 1997 ο επιδοτούµενος άνθρακας είχε
µερίδιο [65-75 %]* των συνολικών πωλήσεων προϊόντων
άνθρακα στη Γερµανία, και σε ποσοστό [90-100 %]*
επωλήθη στη βιοµηχανία χάλυβα και παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Βάσει των εν λόγω συνθηκών πώλησης, που
αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για ανταγωνιστές εισαγωγείς
στη Γερµανία, η Επιτροπή όρισε στην απόφαση της 29ης
Ιουλίου 1998 µια ξεχωριστή γεωγραφική σχετική αγορά για
τη Γερµανία.

(28)

Το σύστηµα ενισχύσεων έχει επιπλέον ως αποτέλεσµα ότι ο
γερµανικός άνθρακας δεν εξάγεται εκτός της Γερµανίας. Η
άµεση συνέπεια των ενισχύσεων για τον εγχώριο άνθρακα
είναι ότι οι γερµανοί παραγωγοί άνθρακα µπορούν να εξοµοιώσουν µόνο τις πωλήσεις στη γερµανική βιοµηχανία ενέργειας και χάλυβα µε τη µέση τιµή του εισαγόµενου στη Γερµανία άνθρακα. ∆εδοµένου ότι το απόλυτο ποσό, που
προβλέπεται για ενισχύσεις, είναι ωστόσο περιορισµένο, οι
δυνατότητες πώλησης του γερµανικού άνθρακα στην τιµή
της διεθνούς αγοράς είναι επίσης περιορισµένες. Λαµβάνοντας υπόψη τη µεγάλη διαφορά µεταξύ της γερµανικής επιδοτούµενης τιµής και της τιµής διεθνούς αγοράς (περίπου
[120-250]* DEM ανά τόνο) δεν δίνεται κανένα κίνητρο για
την πώληση στο εξωτερικό πρόσθετων ποσοτήτων γερµανικού άνθρακα άνω των επιδοτούµενων.

Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(20)
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(29)

Από τα ενηµερωµένα στοιχεία των συµβαλλόµενων για την
περίοδο 1998-2001 προκύπτει ωστόσο ότι η σηµασία του
επιδοτούµενου άνθρακα στη Γερµανία σε σχέση µε το
σύνολο της γερµανικής αγοράς µειώνεται διαρκώς. Ενώ το
1997 οι εισαγωγές αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου
[25-35 %]* της συνολικής αγοράς, το 2000, σύµφωνα µε
τα στοιχεία των συµβαλλόµενων, αντιστοιχούσαν ήδη στο
[40-50 %]* περίπου της συνολικής αγοράς. Αναµένεται ότι
το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω, δεδοµένου ότι οι
υφιστάµενες ρυθµίσεις επιδότησης προβλέπουν µια
περαιτέρω σαφή µείωση της εγχώριας παραγωγής και της
πώλησής της µέχρι το 2005 τουλάχιστον.

(30)

Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η αγορά
άνθρακα και προϊόντων άνθρακα στη Γερµανία παρουσιάζει
πάντα συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες, που την διαφοροποιούν, όσον αφορά τον ανταγωνισµό, από τις άλλες γεωγραφικές περιοχές. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ενδείξεις ότι η γερµανική αγορά εξελίσσεται και ενσωµατώνεται
στο διεθνές εµπόριο άνθρακα. Τέλος, ο ακριβής ορισµός της
σχετικής αγοράς για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης
µπορεί ωστόσο να παραληφθεί, δεδοµένου ότι ακόµη και αν
υποτεθεί ότι η εν λόγω αγορά θα συνεχίσει να συνίσταται
στη Γερµανία, η συγχώνευση δεν δηµιουργεί επιφυλάξεις
στην Επιτροπή.

σεις εγχώριου άνθρακα των συµβαλλόµενων έχουν µειωθεί
σηµαντικά, από 67,6 εκατ. τόνους το 1994 σε 32,7 εκατ.
τόνους το 2001. Η τάση αυτή θα συνεχισθεί, δεδοµένου ότι
ακολουθεί την προβλεπόµενη µείωση των ενισχύσεων. Η
συγκέντρωση µεταξύ της RAG και της SBW δεν αλλάζει το
γεγονός αυτό: λόγω των υψηλότερων εξόδων εξόρυξης ο
γερµανικός άνθρακας δεν είναι σε θέση, χωρίς ενισχύσεις, να
ανταγωνισθεί τον εισαγόµενο, µε αποτέλεσµα η συγκέντρωση
να µην έχει καµία επίπτωση στην παραγωγή και την πώληση
γερµανικού άνθρακα.

(2) Συνολική αγορά/εισαγόµενος άνθρακας

(33)

∆. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(31)

Στην απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998, η Επιτροπή βάσισε
τις επιφυλάξεις της (οι οποίες εξαλείφθηκαν µέσω των
δεσµεύσεων των συµβαλλόµενων) κυρίως στον κίνδυνο να
µεταφερθεί, χάρη στη συγκέντρωση, η ευνοϊκή θέση των
συµβαλλόµενων όσον αφορά την πώληση επιδοτούµενου
γερµανικού άνθρακα και στην ελεύθερη αγορά. Λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση της αγοράς και τις
διάφορες διαρθρωτικές αλλαγές που επήλθαν µετά την απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1998, η Επιτροπή
θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος για ανάλογες επιφυλάξεις (βλέπε τµήµα 1, αιτιολογικές σκέψεις 32 και επόµενες). Επιπλέον, ακόµη και µια πιθανή αύξηση της οικονοµικής ισχύος στο πλαίσιο της χαµηλής τιµής αγοράς για την
SBW δεν επαρκεί για να δικαιολογήσει επιφυλάξεις από
άποψη ανταγωνισµού (βλέπε τµήµα 2, αιτιολογικές σκέψεις
47 και επόµενες).
1. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

α) Η θέση της RAG
(1) Εγχώριος (γερµανικός) άνθρακας
(32)

Η RAG, αποκτώντας τον έλεγχο στις επιχειρήσεις SBW και
Preussag, καθίσταται ο µοναδικός γερµανός παραγωγός
άνθρακα. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί σχετικά υπόψη ότι
για τους προαναφερθέντες λόγους (αιτιολογικές σκέψεις 16
και επόµενες) η πώληση γερµανικού άνθρακα ακολουθεί το
(φθίνον) επίπεδο ενισχύσεων, δεδοµένου ότι είναι δυνατή η
πώληση µόνο των ποσοτήτων γερµανικού άνθρακα που
επιτρέπουν οι διαθέσιµες ενισχύσεις. Ως εκ τούτου, οι πωλή-
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Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η κατανάλωση
άνθρακα τόσο στη Γερµανία όσο και στην Κοινότητα µειώνεται σταθερά, µε αποτέλεσµα να µπορεί να θεωρηθεί ότι η εν
λόγω τάση θα συνεχισθεί (η ένωση γερµανών εισαγωγέων
άνθρακα προβλέπει, για παράδειγµα, για το 2010, ζήτηση
60 εκατ. τόνων στη Γερµανία). Το γεγονός αυτό οφείλεται
ιδίως στην προτίµηση για άλλες φθηνότερες και φιλικότερες
προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας καθώς και στη µείωση
της γερµανικής παραγωγής άνθρακα. Στο πλαίσιο µιας
µειούµενης κατ' όγκον αγοράς, το µερίδιο των συµβαλλόµενων στη συνολική αγορά, αποτελούµενης από εγχώριο και
εισαγόµενο άνθρακα, έχει αρχίσει να µειώνεται από το 1994
(βλέπε πίνακα 1). Το 1994 η RAG, SBW και Preussag είχαν
πωλήσει συνολικά 70,8 εκατ. τόνους άνθρακα, ενώ το 2001
µόνο 43,6 εκατ. τόνους.
Πίνακας 1

Πωλήσεις άνθρακα στη Γερµανία

[…]*

(34)

Όσον αφορά τα µερίδια αγοράς, οι συµβαλλόµενοι κατέχουν
ακόµη ισχυρή θέση στη συνολική αγορά, αν και τα µερίδιά
τους έχουν σαφώς µειωθεί. Κατά την εξέταση των µεριδίων
αγοράς πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι δραστηριότητες εισαγωγών της SBW δεν αποτελούν (πλέον) αντικείµενο της εξεταζόµενης συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι αυτός ο τοµέας
δραστηριοτήτων της πωλήθηκε το 1999 από την RAG. Για
να περιγραφεί η εξέλιξη της θέσης των συµβαλλόµενων κατά
τα τελευταία έτη, θα εξετασθούν, ως εκ τούτου, και αριθµητικά στοιχεία χωρίς τις δραστηριότητες της SBW στον τοµέα
των εισαγωγών, ώστε να εστιασθεί: η εξέταση στην εξέλιξη
των επιχειρηµατικών τµηµάτων που αποτελούν σήµερα
µέρος της συγκέντρωσης. Το 1994 το µερίδιο συνολικής
αγοράς των συµβαλλόµενων ήταν [80-90 %]* (περίπου [8090 %]* χωρίς τις δραστηριότητες εισαγωγών της SBW), ενώ
το 1995 ήταν [80-90 %]* (περίπου [70-80 %]* χωρίς τις
εισαγωγές της SBW) και [60-70 %]* το 2001. Κατά
συνέπεια, διαπιστώνεται ότι η RAG δεν επέτυχε να αντισταθµίσει πλήρως τις απώλειες που υπέστη όσον αφορά το
γερµανικό άνθρακα µε αύξηση του µεριδίου της όσον αφορά
τον εισαγόµενο.
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Πίνακας 2

(38)

Μια σηµαντική αλλαγή αυτού του είδους είναι το αυξανόµενο µερίδιο των εισαγωγών στη συνολική αγορά. Το 2001
το µερίδιο των εξαγωγών στη συνολική αγορά αυξήθηκε σε
50 % έναντι περίπου 44 % κατά το προηγούµενο έτος. Οι
εισαγωγές στο τµήµα οπτάνθρακα και άνθρακα για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπερέβησαν για πρώτη
φορά το 2000 την εγχώρια παραγωγή: περίπου 35 εκατ.
τόνοι εισαγόµενου άνθρακα έναντι περίπου 333 εκατ. εγχώριου. Ο όγκος των εισαγωγών αυξήθηκε κατά µέσο όρο
κατά [10-20 %]* ετησίως, παρά τις µεγάλες διακυµάνσεις
(αύξηση + [0-10 %]* το 1995· + [15-25 %]* το 1997 και
+ [0-10 %]* το 1999). Προβλέπεται ότι η σηµασία των
εισαγωγών άνθρακα θα αυξηθεί περαιτέρω, δεδοµένου ότι ο
διαρκώς µειούµενος όγκος των ενισχύσεων θα επιφέρει αντίστοιχα µείωση των πωλήσεων γερµανικού άνθρακα. Η εν
λόγω µείωση των πωλήσεων είναι σαφώς ταχύτερη της
ελαφράς µόνο µείωσης της συνολικής ζήτησης στη Γερµανία. Τούτο σηµαίνει ότι η σίγουρη θέση που διατηρεί η
RAG στον τοµέα του εγχώριου άνθρακα σε σχέση µε αυτή
των ανταγωνιστών της θα καθίσταται όλο και λιγότερο
σηµαντική για τη συνολική αγορά. Το γεγονός αυτό µειώνει
εκ των προτέρων τις ενδεχόµενες δυνατότητες που θα είχε η
RAG, να µεταφέρει τη θέση της όσον αφορά τον εγχώριο
άνθρακα στον τοµέα του εισαγόµενου.

(39)

Επίσης, επισηµαίνεται εκ νέου ότι η RAG, κατ' εκπλήρωση
της δέσµευσης που ανέλαβε στην απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998, πώλησε το τµήµα εισαγωγών της SBW (SCI).
Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν υφίσταται αλληλεπικάλυψη των
συµβαλλόµενων στον σηµαντικό από άποψη ανταγωνισµού
τοµέα των εισαγωγών. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση δεν
οδήγησε σε συνένωση των δραστηριοτήτων εισαγωγών των
συµβαλλόµενων και, κατά συνέπεια, δεν προστέθηκαν τα
µερίδια αγοράς τους. Η SCI αποτελεί σήµερα αυτόνοµο
ανταγωνιστή µε σταθερά µερίδια αγοράς στο σχετικό τοµέα.

(40)

Τρίτο, κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται µια σαφής διαρθρωτική ενίσχυση των ανταγωνιστών στον τοµέα των εισαγωγών άνθρακα, η οποία αυξάνει την ανταγωνιστική πίεση
που δέχεται η RAG στον εν λόγω τοµέα και ήδη έχει οδηγήσει στη µείωση των µεριδίων αγοράς των συµβαλλόµενων
στον τοµέα των εισαγωγών. Οι εισαγωγές είναι αποτέλεσµα
άµεσων αγορών από εξωτερικούς παραγωγούς άνθρακα και
αγορών µέσω γερµανών εισαγωγέων άνθρακα. Οι µεγάλοι
ανταγωνιστές της RAG όσον αφορά τον εισαγόµενο
άνθρακα είναι είτε διεθνείς παραγωγοί είτε επιχειρήσεις, οι
οποίες συνδέονται µε αγοραστές άνθρακα στη Γερµανία. Ο
ενεργειακός όµιλος RWE, ένας από τους µεγαλύτερους
πελάτες για άνθρακα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί το µεγαλύτερο ανταγωνιστή της RAG στον τοµέα των
εισαγωγών µε µερίδιο ύψους περίπου [25-35 %]* το 2001
(RAG: [25-35 %]*). Η RWE ενίσχυσε και επέκτεινε τη θέση
της ιδίως µε την πρόσφατη ανάληψη των SSM Coal (Niederlande) και Rheinbraun Brennstoff GmbH. Αλλοι ανταγωνιστές είναι, µεταξύ άλλων, η Glencore, BHP-Billiton και
Rio Tinto, που συγκαταλέγονται µεταξύ των µεγαλύτερων
παραγωγών στον κόσµο· το µερίδιο αγοράς τους είναι συνολικά [5-15 %]*. Η SCI, η επιχείρηση εισαγωγών άνθρακα
της SBW που πωλήθηκε σε γαλλική εταιρεία, διαθέτει µερίδια περίπου [0-10 %]*. Το µερίδιο ανεξάρτητων εµπόρων
στον τοµέα των εισαγωγών χάλυβα στη Γερµανία ανέρχεται,
σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των συµβαλλόµενων, σε [515 %]* περίπου.

Μερίδιο των συµβαλλόµενων στη συνολική αγορά

[…]*
Πηγή: Συµβαλλόµενοι.

(35)

Εάν εξετασθεί ξεχωριστά ο τοµέας του εισαγόµενου
άνθρακα, προκύπτει ότι οι συµβαλλόµενοι επέτυχαν να αυξήσουν τις απόλυτες πωλήσεις εισαγόµενου άνθρακα, από
[…]* εκατ. τόνους ([…]* εκατ. τόνοι χωρίς τις εισαγωγές
της SBW) το 1994 σε […]* εκατ. τόνους το 2001. Η εν
λόγω αύξηση σε απόλυτες ποσότητες δεν αντανακλά απαραίτητα την ανταγωνιστική θέση των συµβαλλοµένων,
δεδοµένου ότι η αύξηση των πωλήσεων όσον αφορά τις απόλυτες ποσότητες συνδέεται µε την αύξηση του µεριδίου του
εισαγόµενου άνθρακα στη συνολική αγορά. Το µερίδιο
αγοράς των συµβαλλόµενων όσον αφορά τον εισαγόµενο
άνθρακα είναι γεγονός ότι αυξήθηκε από το 1994 ([1020 %]* ή [10-20 %]* χωρίς τις εισαγωγές της SBW) µέχρι
το 1997 ([30-40 %]* ή [30-40 %]*), δηλαδή κατά το
διάστηµα πριν τη συγκέντρωση. Ωστόσο, µετά τη συγκέντρωση, όπως φαίνεται στον πίνακα 3, µεταξύ του 1997
[30-40 %]* ή [30-40 %]*) και 2001 ([25-35 %]*) το εν
λόγω µερίδιο παρέµεινε σταθερή µε µικρές διακυµάνσεις και
πρόσφατα παρουσίασε καθοδική τάση. Επιπλέον, η RAG δεν
µπόρεσε να διατηρήσει τα ελαφρά κέρδη της όσον αφορά τα
µερίδια αγοράς κατά τα έτη 1999 και 2000. Επίσης πρέπει
να σηµειωθεί ότι η RAG καλύπτει µόνο µικρό µέρος των
εισαγωγών της στη Γερµανία από δικές της παραγωγικές
εγκαταστάσεις στο εξωτερικό και αγοράζει το µεγαλύτερο
µέρος των εν λόγω εισαγωγών από άλλους παραγωγούς. Ως
εκ τούτου, η RAG δεν διαθέτει εµφανές πλεονέκτηµα όσον
αφορά την πρόσβαση στις πηγές προµήθειας σε σύγκριση µε
τους ανταγωνιστές της στον τοµέα των εισαγωγών.
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Πίνακας 3
Μερίδια των συµβαλλόµενων στο τµήµα εισαγόµενου άνθρακα

[…]*
Πηγή: Συµβαλλόµενοι.

(36)

Ως εκ τούτου, προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι συµβαλλόµενοι δεν πέτυχαν µετά τη συγκέντρωση να αντισταθµίσουν
τη µείωση των πωλήσεών τους όσον αφορά τον εγχώριο
άνθρακα µε επέκταση των εισαγωγών τους. Επιπλέον, η
συγκέντρωση όχι µόνο δεν οδήγησε σε µια εµφανή και
µόνιµη βελτίωση της θέσης των συµβαλλόµενων στον τοµέα
των εισαγωγών άνθρακα, αλλά το µερίδιο αγοράς τους έχει
µειωθεί πάλι κάτω του επιπέδου το οποίο είχαν επιτύχει οι
συµβαλλόµενοι πριν την συγκέντρωση. Ήδη, λαµβάνοντας
υπόψη την εν λόγω τάση δεν πρέπει να αναµένεται µια
σαφής ενίσχυση της συγχωνευθείσας µονάδας στο χρονικό
διάστηµα που καλύπτουν οι προγνώσεις.
β) Θέση των ανταγωνιστών και άλλες συνθήκες
ανταγωνισµού

(37)

Επιπλέον, και οι παρούσες συνθήκες της αγοράς, όπως διαµορφώθηκαν από ορισµένες διαρθρωτικές αλλαγές που
επήλθαν µετά την απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998 στη
γερµανική αγορά άνθρακα, δεν ευνοούν µια ενίσχυση της
θέσης της RAG στον ανταγωνισµό.
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αυξανόµενη ανταγωνιστική πίεση εκ µέρους της ζήτησης
οδηγεί στην περίπτωση αυτή σε ενίσχυση του δυναµικού των
ανταγωνιστών της RAG που προφέρουν καλύτερες τιµές. Η
υψηλή ευαισθησία των µεγάλων καταναλωτών όσον αφορά
τις τιµές έχει επίσης ως αποτέλεσµα ότι οι µακροχρόνιες
σχέσεις προµήθειας των πελατών της RAG στον τοµέα του
εγχώριου άνθρακα δεν αποτελούν πλέον πλεονέκτηµα για
τον τοµέα των εισαγωγών, δεδοµένου ότι όλο και περισσότερο στον τοµέα αυτό η τιµή καθίσταται η αποφασιστική
παράµετρος ανταγωνισµού.

Επιπλέον, µετά την απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998, οι
διεθνείς παραγωγοί άνθρακα έχουν ενισχυθεί, διαρθρωτικά,
γεγονός που οδήγησε στην είσοδο νέων εταιρειών στη Γερµανία. Για παράδειγµα, ο αυστραλός παραγωγός BHP και η
νοτιοαφρικανική επιχείρηση Billiton συγχωνεύθηκαν στην
µεγαλύτερη στον κόσµο εταιρεία παραγωγής άνθρακα. Η
BHP-Billiton εισήλθε το 1999 στη γερµανική αγορά και
σήµερα κατέχει µερίδιο ύψους [0-10 %]* στον τοµέα του
εισαγόµενου άνθρακα. Το 2000 εισήλθε στη γερµανική
αγορά άνθρακα η Rio Tinto (ΗΒ), η οποία αποτελεί επίσης
έναν από τους µεγαλύτερους στον κόσµο παραγωγούς
άνθρακα, και το 2000 και το 2001 πώλησε περίπου […]*
τόνους άνθρακα στη Γερµανία, ποσότητες που αντιπροσωπεύει µερίδιο της τάξης του [0-10 %]* των πωλήσεων εισαγόµενου άνθρακα στη Γερµανία.
(45)

(42)

Η γερµανική αγορά άνθρακα δεν παρουσιάζει σχεδόν κανένα
φραγµό εισόδου. Υπάρχει διαθέσιµη υποδοµή µεταφορών
και αποθήκευσης στην οποία η πρόσβαση είναι ελεύθερη.
Μολονότι η RAG αναπτύσσει ορισµένες δραστηριότητες
στον υλικοτεχνικό τοµέα, η σηµασία της είναι περιορισµένη
και στον εν λόγω τοµέα υπάρχει πληθώρα άλλων προµηθευτών. Επιπλέον, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην
αγορά δεν απαιτούνται ίδιες ικανότητες µεταφοράς και
αποθήκευσης. Ένας έµπορος χρειάζεται µόνο ειδικευµένο
προσωπικό, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό υπολογιστή για να
εισέλθει στην αγορά. Επιπλέον, ο άνθρακας είναι ένα ελάχιστα διαφοροποιηµένο φυσικό προϊόν. Η ποιότητα καθορίζεται µε βάση πρότυπα ISO και δεν υπάρχει καµία δυνατότητα
διαφοροποίησης µεταξύ προϊόντων διαφορετικής ποιότητας
ή αγορών. Ως εκ τούτου, η πρωταρχική παράµετρος ανταγωνισµού είναι η τιµή.

(43)

Από τις εξελίξεις και τα δεδοµένα της αγοράς προκύπτει ότι
η RAG έχει να αντιµετωπίσει στον τοµέα του εισαγόµενου
χάλυβα ένα διαρκώς αυξανόµενο αριθµό ισχυρών και
διεθνών ανταγωνιστών, οι οποίοι θέτουν τη θέση της στην
αγορά υπό σηµαντική ανταγωνιστική πίεση. Λαµβάνοντας
υπόψη την είσοδο νέων εταιρειών στην αγορά κατά τα προηγούµενα έτη αναµένεται ότι, αυξανοµένης της σηµασίας των
εισαγωγών άνθρακα στη Γερµανία, θα εισέλθουν νέοι ανταγωνιστές στη γερµανική αγορά άνθρακα.

(44)

Σηµαντικές αλλαγές παρουσιάστηκαν επίσης και στην
πλευρά της ζήτησης. Αφενός, υπήρξαν ορισµένες συγκεντρώσεις στον τοµέα του άνθρακα, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργηθούν διεθνείς όµιλοι µε συνδυασµένη ισχύ στον
τοµέα της ζήτησης, όπως για παράδειγµα η συγχώνευση της
Thyssen-Krupp-Stahl το 1998, καθώς και η συγκέντρωση
µεταξύ των Usinor, Arbed και Aceralia σε Arcelor το
Νοέµβριο του 2001. Αφετέρου, λόγω της αυξανόµενης απελευθέρωσης των τελευταίων ετών η ανταγωνιστική πίεση
στην αγορά ηλεκτρικού ρεύµατος έχει αυξηθεί σηµαντικά.
Στο εν λόγω νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι σηµαντικό
για τους φορείς εκµετάλλευσης σταθµών ενέργειας να
προµηθεύονται άνθρακα µε ευνοϊκές τιµές και να επωφελούνται ακόµη και από τις µικρότερες διαφορές τιµής. Η
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Τέλος, επισηµαίνεται ότι οι µακροχρόνιες και περιοριστικές
του ανταγωνισµού υποχρεώσεις αγοράς της βιοµηχανίας
χάλυβα και παραγωγής ενέργειας, οι οποίες διατηρούνται
στις σύµφωνες «Jahrhundert» und «Hüttenvertrag», έχουν
εν τω µεταξύ καταργηθεί. Οι σηµερινές συµβατικές σχέσεις
της RAG µε τους αγοραστές της δεν προβλέπουν καµία
υποχρέωση αγοράς βάσει των συνολικών αναγκών, ούτε
ρήτρες αποκλειστικότητας ή πλέον ευνοούµενου κράτους.
Οι σηµερινές συµφωνίες µε τις βιοµηχανίες χάλυβα και
παραγωγής ενέργειας είναι κατά κανόνα µονοετούς ή ακόµη
µικρότερης διάρκειας και περιλαµβάνουν τους συνήθεις
εµπορικούς όρους παράδοσης όσον αφορά την τιµή και την
ποσότητα.

γ) Αποτέλεσµα: ∆εν υφίσταται κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισµού βάσει των σηµερινών
συνθηκών αγοράς

(46)

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι λαµβάνοντας
υπόψη τις παρούσες συνθήκες αγοράς, µε την επιφύλαξη
της εξέτασης των επιπτώσεων µιας ενδεχόµενης οικονοµικής
ενίσχυσης της RAG (βλέπε τµήµα 2, αιτιιολοτικές σκέψεις
47 και επόµενες), δεν είναι αναµενόµενο ότι η RAG, κατά
την έννοια του άρθρου 66 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση
της συνθήκης ΕΚΑΧ, θα προσδιορίσει τις τιµές, θα ελέγξει ή
θα περιορίσει την παραγωγή ή τη διανοµή ή θα παρεµποδίσει τη διατήρηση πραγµατικού ανταγωνισµού επί σηµαντικού τµήµατος της αγοράς των εν λόγω προϊόντων.
Επίσης, βάσει των τροποποιηµένων συνθηκών αγοράς από το
1998, δεν υφίσταται κίνδυνος η RAG, κατά την έννοια του
άρθρου 66 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση να διαφύγει
τους κανόνες ανταγωνισµού που προκύπτουν από την εφαρµογή της συνθήκης ΕΚΑΧ, ιδίως µε τη δηµιουργία µιας
τεχνητά προνοµιακής θέσεως η οποία συνεπάγεται ουσιώδες
πλεονέκτηµα για την πρόσβαση στις πηγές εφοδιασµού ή
στις αγορές. Αυτό ισχύει τόσο σε περίπτωση µιας ξεχωριστής γερµανικής αγοράς άνθρακα όσο και σε περίπτωση
µιας ευρύτερα οριοθετηµένης γεωγραφικής αγοράς. Εάν
θεωρηθεί ότι υφίσταται µια διεθνής αγορά άνθρακα, οι συµβαλλόµενοι θα είχαν σηµαντικά µικρότερα µερίδια αγοράς,
δεδοµένου ότι οι δραστηριότητές τους επικεντρώνονται στη
Γερµανία, και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και άλλοι ανταγωνιστές. Σε µια τέτοια ευρύτερη αγορά, η ιδιαίτερη θέση
της RAG αποκτά ακόµη µικρότερη βαρύτητα από άποψη
ανταγωνισµού όσον αφορά το γερµανικό άνθρακα.
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2. ΠΙΘΑΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ RAG
(47)

(51)

Στον ενοποιηµένο ισολογισµό της RAG της 31ης ∆εκεµβρίου 1998, στα κέρδη από τη συγχώνευση αντιπαρατίθενται υποτιµήσεις των περιουσιακών στοιχείων της SBW
ύψους […]* εκατ. DEM. Οι σηµαντικότερες µειώσεις αξίας
αφορούν τους τοµείς των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ([…]*εκατ. DEM) και το απόθεµα στερεών καυσίµων ([…]* εκατ. DEM). Όσον αφορά τους σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πρόκειται κυρίως για τη
µείωση των δαπανών προµήθειας ενέργειας της SBW, οι
οποίες υπερέβαιναν την αγοραία τιµή. Η µερική µείωση της
αξίας του αποθέµατος στερεών καυσίµων οφείλεται στο ότι
η τιµή του αποθέµατος που µέχρι τότε διαµορφωνόταν µε
βάση τις τιµές καταλόγου µειώθηκε στην τιµή παγκόσµιας
αγοράς.

(52)

Ως εκ τούτου, η µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η
(αρνητική) επίπτωση της συγκέντρωσης στο ίδιο κεφάλαιο
της RAG, όπως προκύπτει από τον ενοποιηµένο ισολογισµό
της RAG την 31η ∆εκεµβρίου 1998, ανέρχεται σε µείον [0500]* εκατ. DEM.

(53)

Όσον αφορά µελλοντικές αποδοτικότερες εξελίξεις, η µελέτη
επισηµαίνει τη δυνατότητα να αντισταθµιστούν οι µειώσεις
αξίας που αφορούν τον τοµέα παραγωγής ενέργειας, τουλάχιστον εν µέρει σε µεταγενέστερη χρονική στιγµή, από µελλοντικά έσοδα των συµµετοχών στο συγκεκριµένο τοµέα. Το
ίδιο ισχύει για τη µείωση της αξίας των αποθεµάτων, όπου
υπάρχει η δυνατότητα της επιδοτούµενης πώλησης των αποθεµάτων που έχουν υποτιµηθεί στην τιµή της παγκόσµιας
αγοράς. Τέλος, η µελέτη επισηµαίνει το ενδεχόµενο να
χρησιµοποιηθούν από την RAG, τουλάχιστον εν µέρει,
ζηµίες εταιρικού και φορολογικού χαρακτήρα από προηγούµενες χρήσης της SBW, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τη σχετική αβεβαιότητα, δεδοµένου ότι οι γερµανικές φορολογικές
αρχές δεν έχουν αναγνωρίσει πλήρως τη δυνατότητα αφαίρεσης των ζηµιών από προηγούµενες χρήσεις.

(54)

Ωστόσο, σύµφωνα µε τη µελέτη δεν πρέπει να αναµένεται
ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία συνεπάγονται το εµφανές
και συνολικά θετικό αποτέλεσµα της συγκέντρωσης στην
οικονοµική ισχύ της RAG.

(55)

Από τη µελέτη προκύπτει ότι το λογιστικό κέρδος της
συγκέντρωσης ύψους [0-500]* εκατ. DEM, όπως φαίνεται
στον ισολογισµό της συγκέντρωσης, που αντιστοιχεί στην
καθαρή αξία του ιδίου κεφαλαίου της SBW κατά τη στιγµή
της συγκέντρωσης χωρίς υποτιµήσεις, µε βάση τη χειρότερη
περίπτωση, µπορεί να θεωρηθεί ως η ανώτατη αξία της
αύξησης της οικονοµικής ισχύος της RAG στο πλαίσιο της
διαδικασίας ελέγχου της συγκέντρωσης από άποψη ανταγωνισµού.

(56)

Για την εκτίµηση της υπόθεσης δεν θεωρείται απαραίτητη η
εξέταση των υποτιµήσεων που πραγµατοποίησε η RAG
δεδοµένου ότι ακόµη και αν ληφθεί υπόψη η πλήρης αξία
χωρίς υποτίµηση, δεν προκύπτουν προβλήµατα ανταγωνιστικής φύσης κατά την έννοια του άρθρου 66 παράγραφος
2 της συνθήκης ΕΚΑΧ. Βάσει της µελέτης, δεν υπάρχει
ανάγκη εκτίµησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της
SBW.

Στην απόφαση RJB Mining/Επιτροπή το Πρωτοδικείο έκρινε
ότι η Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσης
δεν εξέτασε εάν το σύνολο της µεταβιβασθείσας περιουσίας
αντιστοιχεί στην καταβληθείσα τιµή των δύο DEM ή εάν
υπήρξε σιωπηρή µεταβίβαση κρατικών πόρων προς την
RAG. Ως εκ τούτου, στην απόφαση της 29ης Ιουλίου 1998
η Επιτροπή δεν µπόρεσε να εκτιµήσει εάν και, ενδεχοµένως,
σε τι βαθµό η οικονοµική και εποµένως εµπορική ισχύς της
RAG ενισχύθηκε µε την τιµή αγοράς των 2 γερµανικών
µάρκων. Ως εκ τούτου, πρέπει στη συνέχεια να εξετασθεί:
α) εάν η συγκέντρωση οδήγησε σε ενίσχυση της οικονοµικής
και εµπορικής ισχύος της RAG· και
β) εάν η ενδεχόµενη οικονοµική ενίσχυση της RAG
δηµιουργεί προβλήµατα ανταγωνισµού κατά την έννοια
του άρθρου 66 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚΑΧ.

(48)

Ωστόσο, θα πρέπει εξαρχής να τονισθεί ότι η οικονοµική
στήριξη, την οποία λαµβάνει η RAG από τη Γερµανία για
την εξίσωση της τιµής γερµανικού άνθρακα µε την τιµή του
εισαγόµενου και για το κλείσιµο θέσεων παραγωγής, δεν
επαρκεί για να ενισχύσει σηµαντικά, από άποψη ανταγωνισµού, την εµπορική ισχύ της RAG. Τόσο οι επιδοτήσεις του
κόστους παραγωγής όσο και οι επιδοτήσεις για το κλείσιµο
θέσεων παραγωγής καλύπτουν µόνο, στην καλύτερη περίπτωση, τα πραγµατικά έξοδα της RAG.
α) Ενίσχυση της οικονοµικής και εµπορικής ισχύος
της RAG

(49)

(50)

Στην απόφασή του το Πρωτοδικείο δεν παρέχει τα κριτήρια
για να καθορισθεί µε ποιον τρόπο µια πιθανή διαφορά
µεταξύ της τιµής αγοράς και της πραγµατικής αξίας της
SBW µπορεί να οδηγήσει ενδεχοµένως σε ενίσχυση της οικονοµικής ισχύος της RAG. Μια πιθανή και κατάλληλη
προσέγγιση στην προκειµένη περίπτωση (µεταξύ διαφόρων
πιθανών προσεγγίσεων) είναι να εξετασθούν οι πραγµατικές
επιπτώσεις της συγχώνευσης στον ενοποιηµένο ισολογισµό
της RAG προκειµένου να προσδιοριστεί µια πιθανή οικονοµική ενίσχυση της RAG. Αυτό επιτρέπει να διαπιστωθούν
αναδροµικά οι οικονοµικές επιπτώσεις της συγχώνευσης (1),
και επιτρέπει, ιδίως σε σχέση µε τους κινδύνους του τοµέα
άνθρακα της SBW, να καθορισθεί τουλάχιστον µια ανώτατη
αξία (µε βάση τη χειρότερη περίπτωση) για µια ενδεχόµενη
οικονοµική εισροή, που επαρκεί για την ανάλυση στην προκειµένη περίπτωση.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ανέθεσε στη λογιστική εταιρεία
BDO τη διενέργεια µελέτης, στην οποία να εξετάζονται οι
επιπτώσεις της συγκέντρωσης στον ενοποιηµένο ισολογισµό
της RAG. Από την εν λόγω µελέτη προκύπτει ότι η RAG
αναλαµβάνοντας την SBW πέτυχε λογιστικό κέρδος από τη
συγχώνευση ύψους [0-500]* εκατ. DEM. Η αξία αυτή αντιστοιχεί στη λογιστική καθαρή αξία του ιδίου κεφαλαίου της
SBW κατά τη στιγµή της εξαγοράς (DEM [0-500]* εκατ.)
µείον την τιµή αγοράς (2 DEM) και τους φόρους που σχετίζονται άµεσα µε την εξαγορά ([…]* εκατ. DEM).

(1) Σε αντίθεση µε τις εκτιµήσεις της «αξίας της επιχείρησης» σύµφωνα µε
τις κλασικές διαδικασίες για την αξιολόγηση µιας επιχείρησης (π.χ. προσδιορισµός αξίας µε την κεφαλαιοποίηση των κερδών, Discounted Cash
Flow Methode), που ειδικά για τον τοµέα της παραγωγής άνθρακα
χαρακτηρίζονται από υποκειµενικούς υπολογισµούς των κινδύνων και
των µελλοντικών εξελίξεων και κατά συνέπεια περιέχουν πολλά στοχεία
αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι οι
µελέτες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις κλασσικές διαδικασίες αξιολόγησης µιας επιχείρησης, καταλήγουν σε σηµαντικά χαµηλότερες εκτιµήσεις της αξίας
(βέπε αιτιολογική σκέψη 60).
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Όσον αφορά τη διαθεσιµότητα της οικονοµικής ισχύος,
µπορεί να θεωρηθεί ότι η καθαρή αξία του ίδιου κεφαλαίου
θα ήταν διαθέσιµη αµέσως µετά τη συγκέντρωση µε τη
µορφή ρευστών πόρων. Αυτό θα συνέβαινε υπό την προϋπόθεση ότι η καθαρή αξία ενεργητικού της SBW ισοδυναµεί
µε τη λογιστική της αξία. Ωστόσο, είναι ρεαλιστικότερο να
θεωρηθεί ότι η αυξανόµενη οικονοµική ισχύς της εταιρείας
καθίσταται βαθµιαία µόνο διαθέσιµη και σε ετήσια βάση, ως
αποτέλεσµα της αυξανόµενης αποδοτικότητας, ή ότι η εν
λόγω διαθεσιµότητα είναι έµµεση ως αποτέλεσµα της ενδεχόµενης αύξησης της φερεγγυότητας της RAG. Ωστόσο, µια
αντίστοιχη ανάλυση περιττεύει, δεδοµένου ότι ακόµη και σε
περίπτωση πλήρους και άµεσης ρευστής διαθεσιµότητας των
λογιστικών αξιών δεν προκύπτουν προβλήµατα ανταγωνισµού κατά την έννοια του άρθρου 66 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚΑΧ.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί εκ νέου ότι η µέθοδος
που περιγράφεται στις παραγράφους 40 και εξής αποτελεί
µια υποθετική προσέγγιση για τον καθορισµό µιας ανώτατης
αξίας. Οι κίνδυνοι των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της
SBW δεν ελήφθησαν συνειδητά υπόψη, δεδοµένου ότι κάτι
τέτοιο θα συνεπαγόταν αναγκαστικά µια εκτίµηση των
υποθέσεων σχετικά µε την πιθανότητα υλοποίησης των κινδύνων. Αυτό δεν είναι επίσης απαραίτητο, δεδοµένου, ότι
ακόµη και σε περίπτωση µιας υποθετικά ανώτατης αξίας, δεν
προκύπτουν προβλήµατα ανταγωνισµού. Ωστόσο, θα πρέπει
να σηµειωθεί στο πλαίσιο αυτό ότι µια επανεκτίµηση της
πιθανής αύξησης της οικονοµικής ισχύος βάσει της
εκτίµησης των κινδύνων µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά
χαµηλότερη αξία. Εξάλλου, κάθε παρέκκλιση υπεράνω της
ανώτατης αξίας, µε βάση τη χειρότερη περίπτωση, µπορεί να
αποκλεισθεί.

Η υπόθεση µιας ανώτατης ενίσχυσης της οικονοµικής ισχύος
ύψους [0-500]* εκατ. DEM συµφωνεί γενικά µε άλλες
µελέτες για τον υπολογισµό της αξίας της SBW οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν κατ' εντολή της Γερµανίας. Οι δύο
µελέτες […]* που πραγµατοποιήθηκαν κατ' ανάθεση της
RAG το 2000 αποκλείουν το ενδεχόµενο θετικής αξίας της
SBW.

Μια πρώτη έκθεση της εταιρίας παροχής συµβουλών Roland
Berger του Ιανουαρίου 1996, η οποία συντάχθηκε κατ'
εντολή της γερµανικής οµοσπονδιακής κυβέρνησης, δεν έχει
τελικά σηµασία όσον αφορά τα εξεταζόµενα θέµατα. Η
έκθεση συντάχθηκε δύο έτη πριν την συγκέντρωση κατ'
εντολή της Γερµανίας µε σκοπό την εξέταση του σχεδίου
εξυγίανσης της SBW. Σκοπός της δεν ήταν η εκτίµηση της
αξίας της επιχείρησης ή ο καθορισµός µιας πιθανής τιµής
πώλησης της επιχείρησης. Η έκθεση καταλήγει σε µια θετική
«αξία αναδιάρθρωσης» των συµµετοχών της SBW εκτός του
τοµέα του άνθρακα. Σε επιστολή του Απριλίου 2000 στην
Επιτροπή, η εταιρεία Roland Berger εξηγεί, ωστόσο, ότι η
εν λόγω αξία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ως
η πιθανή αξία πώλησης των εν λόγω µετοχών. Η εφαρµογή
των εν λόγω µέτρων αναδιάρθρωσης δεν πραγµατοποιήθηκε
ποτέ και, σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Roland Berger, θα
απαιτούσε σηµαντικές επενδύσεις.

(61)
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Μια δεύτερη έκθεση του Μαρτίου 1996 […]*, η οποία
επίσης πραγµατοποιήθηκε κατ' εντολή της Γερµανίας, είχε
ως στόχο την αξιολόγηση ενδεχόµενων διεπιχειρηµατικών
λύσεων για το γερµανικό τοµέα του άνθρακα και δεν αφορά
την αξιολόγηση του συνόλου της επιχείρησης. Η τρίτη […]*
έκθεση του Ιουλίου του 1998 αφορούσε την ενηµέρωση
των υπολογισµών της αξίας της SBW και αναφέρει ότι η
θετική αξία του χαρτοφυλακίου συµµετοχών εκτός του
τοµέα του άνθρακα αντισταθµίζεται από µια σηµαντικά
υψηλότερη αρνητική αξία του τοµέα του άνθρακα.

β) Επιπτώσεις στον ανταγωνισµό µιας ενδεχόµενης
αύξησης της οικονοµικής ισχύος

(62)

Μια ανώτατη υποτιθέµενη αύξηση της οικονοµικής ισχύος
ύψους [0-500]* εκατ. DEM δεν θα επαρκούσε για να ενισχύσει οικονοµικά την RAG σε βαθµό που θα της επέτρεπε
να καταστρατηγήσει τον ανταγωνισµό µε τους τρόπους που
αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 της συνθήκης
ΕΚΑΧ.

(63)

Καταρχήν πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανώτατη αύξηση της
οικονοµικής ισχύος που προκύπτει από τη συγκέντρωση
αντιστοιχεί σε τµήµα µόνο του συνολικού ίδιου κεφαλαίου
της RAG µικρότερο του [5-15 %]* σύµφωνα µε τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 1999.

(64)

Επιπλέον, η συνολική οικονοµική ισχύς της RAG, συµπεριλαµβανοµένης της πιθανής αύξησης, δεν είναι µεγαλύτερη
της οικονοµικής ισχύος των κύριων ανταγωνιστών της στον
γερµανικό τοµέα εισαγωγής άνθρακα. Τα σχετικά αριθµητικά
στοιχεία του ισολογισµού των σηµαντικότερων ανταγωνιστών, ήτοι των εταιρειών RWE Trading, Glencore International, BHP Billiton plc και Rio Tinto plc, αντιστοιχούν
σε µεγάλο βαθµό στην τάξη µεγέθους της RAG ή την υπερβαίνουν.

(65)

Μια αύξηση της οικονοµικής ισχύος της RAG δεν έχει καµία
επίπτωση όσον αφορά την κατάσταση του ανταγωνισµού για
τη γερµανική παραγωγή άνθρακα. Μπορεί να αποκλεισθεί το
ενδεχόµενο να χρησιµοποιηθεί µια αύξηση της οικονοµικής
ισχύος της RAG για την επιδότηση πρόσθετων ποσοτήτων
γερµανικού άνθρακα. Η επιδότηση εγχώριου άνθρακα συνδέεται στενά µε ανώτατα όρια παραγωγής. Μια υπέρβαση
των εν λόγω ορίων θα είχε αναντίρρητα ως αποτέλεσµα µια
µείωση των επιδοτήσεων ανά τόνο εγχώριου άνθρακα, ώστε
η RAG δεν θα αποκόµιζε κανένα οικονοµικό πλεονέκτηµα.
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι δαπάνες παραγωγής για τον εγχώριο άνθρακα υπερβαίνουν κατά πολύ την
τιµή του εισαγόµενου, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται
σηµαντικοί πόροι ανά τόνο άνθρακα προκειµένου να καταστεί δυνατή η πώλησή του στη Γερµανία ή στη διεθνή
αγορά. Η υποτιθέµενη ανώτατη οικονοµική εισροή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µόνο µια φορά για να µειωθεί το
επίπεδο τιµής περίπου […]* εκατ. τόνων γερµανικού
άνθρακα (του οποίου οι δαπάνες παραγωγής υπερβαίνουν
κατά περίπου […]* DEM ανά τόνο την τιµή εισαγόµενου
άνθρακα) στο επίπεδο της τιµής πώλησης. Αυτό αντιπροσωπεύει µόνο [0-10 %] του όγκου της συνολικής αγοράς.
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Η ανώτατη υποτιθέµενη ενίσχυση της οικονοµικής ισχύος
δεν θα έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό
όσον αφορά τις εισαγωγές στη Γερµανία. Ο άνθρακας αποτελεί προϊόν χαµηλής προστιθέµενης αξίας και ο αποφασιστικός παράγοντας για τους πελάτες είναι µια χαµηλή τιµή
για την απαιτούµενη ποιότητα. Για να παρεµποδίσει τον
ανταγωνισµό στο γερµανικό τοµέα εισαγωγής άνθρακα, η
RAG, χρησιµοποιώντας την αυξηµένη οικονοµική ισχύ της,
θα µπορούσε να προσπαθήσει µόνο:

(72)

Όπως αναφέρθηκε, οι φραγµοί εισόδου στη γερµανική
αγορά άνθρακα είναι χαµηλοί. Όσον αφορά τις δραστηριότητες εισαγωγής άνθρακα, η επενδυτική ισχύς είναι περιορισµένης σηµασίας, δεδοµένου ότι το κύριο στοιχείο για την
οικονοµική επιτυχία είναι η ύπαρξη ειδικευµένου και έµπειρου προσωπικού. Ακόµη και αν υποτεθεί ότι η RAG θα
µπορούσε µε τιµές κάτω του κόστους να εκτοπίσει βραχυπρόθεσµα τους ανταγωνιστές από την αγορά, οι εν λόγω
ανταγωνιστές θα µπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα στην
αγορά, µόλις η RAG αυξήσει πάλι τις τιµές. Για το λόγο
αυτό, ζηµίες που θα υποστεί η εταιρεία στο διάστηµα εκτοπισµού των ανταγωνιστών χρεώνοντας τιµές που δεν καλύπτουν το κόστος, δεν µπορούν να αντισταθµιστούν αργότερα µε υψηλότερες τιµές. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να ακολουθήσει η RAG µια ανάλογη
στρατηγική. Σε κάθε περίπτωση, µια εξασθένηση του ανταγωνισµού δεν θα ήταν µόνιµη, δεδοµένου ότι ακόµη και σε
περίπτωση που η RAG θα εκτόπιζε βραχυπρόθεσµα τους
ανταγωνιστές της, οι χαµηλοί φραγµοί εισόδου στην αγορά
θα επέτρεπαν στους ανταγωνιστές να επανέλθουν στη γερµανική αγορά άνθρακα, µόλις οι τιµές της RAG θα υπερέβαιναν το επίπεδο της τιµής ανταγωνισµού, και να εξουδετερώσουν τα αρχικά κέρδη όσον αφορά τα µερίδια αγοράς
προσφέροντας ευνοϊκότερες τιµές.

(73)

Επισηµαίνεται επίσης ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών
έχουν οδηγήσει σε µια αυξανόµενη ευαισθησία των κύριων
πελατών της RAG όσον αφορά τις τιµές, γεγονός που
περιορίζει σηµαντικά τα περιθώρια της RAG να αυξήσει τις
τιµές άνω του επιπέδου των διεθνών τιµών ανταγωνισµού
(µετά τον υποτιθέµενο εκτοπισµό των ανταγωνιστών από τη
γερµανική αγορά). Ο ανταγωνισµός µεταξύ των κύριων
πελατών της RAG, των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
(υπεύθυνων για περίπου [75-85 %]* της συνολικής γερµανικής κατανάλωσης άνθρακα), έχει αυξηθεί σηµαντικά κατά
τα τελευταία έτη λόγω της συνεχιζόµενης απελευθέρωσης
και διεθνοποίησης του τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ
τούτου, µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο ότι οι γερµανικές επιχειρήσεις ηλεκτρισµού θα δεχθούν να αγοράσουν
άνθρακα σε υψηλότερες τιµές από αυτές που προσφέρονται
στους ξένους ανταγωνιστές τους από τους διεθνείς παραγωγούς άνθρακα. Αντίστοιχα οι γερµανοί παραγωγοί χάλυβα
δεν θα δεχθούν τιµές άνω του επιπέδου του ανταγωνισµού,
δεδοµένου ότι και στον εν λόγω τοµέα ο ανταγωνισµός είναι
όλο και εντονότερος.

(74)

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι µια καθοδική
επιδότηση των εισαγωγών χάλυβα στη Γερµανία από τη
RAG για τον εκτοπισµό των ανταγωνιστών θα είχε αρνητικές
επιπτώσεις στην πώληση του άνθρακα που παράγεται στη
Γερµανία σε βάρος της RAG. Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων καθορίζεται σε ετήσια βάση. Οι επιδοτήσεις χορηγούνται µόνο για να αντισταθµιστεί η διαφορά µεταξύ των
εξόδων παραγωγής της RAG και της µέσης τιµής του
άνθρακα που εισάγεται στη Γερµανία. Κατ' αυτό τον τρόπο,
µια έντονη, «τεχνητή» µείωση της τιµής για τον εισαγόµενο
άνθρακα θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του απαιτούµενου ποσού επιδότησης ανά τόνο γερµανικού άνθρακα και,
ως εκ τούτου, δεδοµένου ότι υπάρχει ανώτατο όριο όσον
αφορά τις επιδοτήσεις, θα µείωνε τις πιθανές πωλήσεις εγχώριου άνθρακα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ενδεχόµενα κέρδη της
RAG όσον αφορά τα µερίδια αγοράς εισαγόµενου άνθρακα
εξουδετερώνονται από απώλειες όσον αφορά την πώληση
εγχώριου άνθρακα.

— να εξαλείψει τον πραγµατικό ή δυνητικό ανταγωνισµό,
αγοράζοντας αποδοτικά ανθρακωρυχεία εκτός της Γερµανίας, ή
— να εκτοπίσει πραγµατικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές,
προσφέροντας εισαγόµενο άνθρακα κάτω του ανταγωνιστικού επιπέδου τιµών.
(67)

Η RAG αποκλείεται να εξαλείψει τον ανταγωνισµό αγοράζοντας ανθρακωρυχεία εκτός της Γερµανίας. Η ανώτατη υποτιθέµενη αύξησης της οικονοµικής ισχύος της RAG θα της
επέτρεπε µόνο αγορές περιορισµένου µεγέθους, που ελάχιστα θα βελτίωναν τη θέση της RAG στη διεθνή αγορά. Η
RAG παράγει σήµερα στα γερµανικά και ξένα ανθρακωρυχεία της [100-150]* εκατ. τόνους ετησίως έναντι ετήσιας
παγκόσµιας παραγωγής ύψους 3 400 εκατ. τόνων. Ως εκ
τούτου, ο παραγκωνισµός επαρκούς αριθµού πραγµατικών ή
δυνητικών ανταγωνιστών στη γερµανική αγορά άνθρακα δεν
θεωρείται ρεαλιστικό ενδεχόµενο.

(68)

Επίσης, δεν θεωρείται πιθανό το ενδεχόµενο σηµαντικού και
µόνιµου περιορισµού του ανταγωνισµού ως αποτέλεσµα του
εκτοπισµού πραγµατικών ανταγωνιστών, σε περίπτωση που η
RAG, χρησιµοποιώντας την αυξηθείσα οικονοµική ισχύ της,
θα προσέφερε εισαγόµενο άνθρακα κάτω του ανταγωνιστικού επιπέδου τιµής.

(69)

Μια τέτοια συµπεριφορά δεν θα είχε µονιµότερο αποτέλεσµα, ουσιαστικά λόγω της οικονοµικής ισχύος των ανταγωνιστών της RAG, των χαµηλών φραγµών εισόδου για τις
γερµανικές εισαγωγές άνθρακα και τις υψηλές οικονοµικές
απαιτήσεις ως αποτέλεσµα των αυξανόµενων ποσοτήτων
εισαγόµενου άνθρακα.

(70)

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 64, η κοινή οικονοµική
ισχύς της RAG και της SBW είναι ανάλογη, αλλά σε καµία
περίπτωση υψηλότερη, της οικονοµικής ισχύος των κυρίων
ανταγωνιστών. Ως εκ τούτου, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι
ανταγωνιστές της RAG είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά και για αρκετό χρονικό διάστηµα,οποιασδήποτε στρατηγικής χαµηλών τιµών της RAG.

(71)

Μετά το 1995 η γερµανική παραγωγή άνθρακα µειώθηκε
σχεδόν κατά 40 % (από 53 εκατ. τόνους το 1995 σε 32,7
εκατ. τόνους το 2001). Η συνολική γερµανική κατανάλωση
άνθρακα στο ίδιο διάστηµα έχει επίσης περιοριστεί (βλέπε
πίνακα 1 στην αιτιολογική σκέψη 33). Ως εκ τούτου, το
αυξανόµενο µερίδιο του εισαγόµενου άνθρακα στη συνολική
γερµανική αγορά άνθρακα δεν καθιστά τη γερµανική αγορά
άνθρακα µόνο ελκυστικότερη για τους εισαγωγείς άνθρακα,
αλλά έχει επίσης ως αποτέλεσµα ότι η RAG θα έπρεπε να
χρησιµοποιήσει σηµαντικούς και διαρκώς αυξανόµενους
πόρους προκειµένου να καλύψει την αυξανόµενη ζήτηση µε
φθηνό εισαγόµενο άνθρακα.
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γ) Σύνοψη όσον αφορά την ενίσχυση της οικονοµικής
ισχύος
(75)

Η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ακόµα και βάσει
µιας υποθετικής ανώτατης αξίας, για την οποία ελήφθη
υπόψη η χειρότερη δυνατή περίπτωση, η αύξηση της οικονοµικής ισχύος ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης δεν επαρκεί
για να ενισχύσεις εµπορικά την RAG σε βαθµό που να
µπορεί να καταστρατηγήσει τον ανταγωνισµό µε έναν από
τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος
2 της συνθήκης ΕΚΑΧ. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι εάν εκτιµηθούν πληρέστερα οι κίνδυνοι των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της SBW, η εκτίµηση της πιθανής
αύξησης της οικονοµικής ισχύος της µπορεί να καταλήξει σε
σηµαντικά χαµηλότερες τιµές.
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(76)

(77)

Από τις ανωτέρω παρατηρήσεις προκύπτει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν παρέχει στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις δυνατότητα, κατά την έννοια του άρθρου 66 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚΑΧ να προσδιορίζουν τις τιµές, να
ελέγχουν ή να περιορίζουν την παραγωγή ή την διανοµή ή
να παρεµποδίζουν την διατήρηση πραγµατικού ανταγωνισµού επί σηµαντικού τµήµατος της αγοράς των εν λόγω
προϊόντων, ή να διαφεύγουν τους κανόνες ανταγωνισµού
που προκύπτουν από την εφαρµογή της συνθήκης ΕΚΑΧ,
ιδίως µε τη δηµιουργία µιας τεχνητά προνοµιακής θέσης η
οποία συνεπάγεται ουσιώδες πλεονέκτηµα για την πρόσβαση
στις πηγές εφοδιασµού ή της αγοράς.
∆εδοµένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται
στο άρθρο 66 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚΑΧ, η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση.

(78)

17.1.2003

Η παρούσα απόφαση αφορά µόνο την εφαρµογή του
άρθρου 66 της συνθήκης ΕΚΑΧ και δεν προδικάζει κατά
κανένα τρόπο µια απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά την
εφαρµογή άλλων διατάξεων της συνθήκης ΕΚ ή της
συνθήκης ΕΚΑΧ και του αντίστοιχου παράγωγου δικαίου,
ιδίως την εφαρµογή των διατάξεων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου των επιχειρήσεων Saarbergwerke AG και Preussag Anthrazit GmbH από την RAG
Aktiengesellschaft εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 66 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚΑΧ.
Άρθρο 2
Η απόφαση απευθύνεται στην:
RAG Aktiengesellschaft
Rellinghauser Straße 1-11
D-45128 Essen.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2002.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Ιανουαρίου 2003
που αφορά κατευθύνσεις σχετικά µε προσωρινή µέθοδο αναφοράς για τη δειγµατοληψία και µέτρηση
των ΑΣ2,5 στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/30/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 10]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/37/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 1999/30/EΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου
1999, σχετικά µε τις οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου
του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου,
στον αέρα του περιβάλλοντος (1), όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2001/744/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του
αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου
στον αέρα του περιβάλλοντος καθορίζονται στην οδηγία
1999/30/ΕΚ.

(2)

Μια µέθοδος αναφοράς για δειγµατοληψία και µέτρηση
ΑΣ2,5 βρίσκεται στο στάδιο της τυποποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). Καθώς δεν υπάρχει
διαθέσιµη µέθοδος αναφοράς, πρέπει να δοθούν οδηγίες
από την Επιτροπή για προσωρινή µέθοδο αναφοράς για τη
δειγµατοληψία και µέτρηση των ΑΣ2,5 σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο τµήµα V του παραρτήµατος IX
της οδηγίας 1999/30/ΕΚ.

(3)

Στην οδηγία 96/62/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 1996, για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (3) προβλέπεται ότι η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που ορίζεται στο
άρθρο 12 της οδηγίας, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών µελών και της οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, και ότι η Επιτροπή λαµβάνει
σοβαρά υπόψη τη γνώµη που διατυπώνει η επιτροπή.

(1) ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 41.
(2) ΕΕ L 278 της 23.10.2001, σ. 35.
(3) ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/62/EΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης δίνονται οι κατευθύνσεις
σχετικά µε προσωρινή µέθοδο αναφοράς για τη δειγµατοληψία και
µέτρηση των ΑΣ2,5 που προβλέπονται στο τµήµα V του παραρτήµατος IX της οδηγίας 1999/30/ΕΚ.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται προς τα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣ2,5 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/30/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να διατυπώσει συστάσεις για τους υπευθύνους σε θέµατα ποιότητας του αέρα και τους
χειριστές δικτύου όσον αφορά την επιλογή των συσκευών µέτρησης ΑΣ2,5 που προβλέπεται στη θυγατρική οδηγία για τη
ρύπανση του αέρα από αιωρούµενα σωµατίδια. Αυτές οι συστάσεις δεν ισχύουν για άλλες πιθανές εφαρµογές στις οποίες οι
µετρήσεις αποβλέπουν σε διαφορετικούς σκοπούς, όπως για παράδειγµα όταν πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες ή για
ενδεικτικές µετρήσεις.
Ιστορικό και εργασίες τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN)
Στο άρθρο 5 της οδηγίας 1999/30/ΕΚ αναφέρεται ότι «Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν
σταθµοί µέτρησης για την παροχή στοιχείων σχετικά µε τις συγκεντρώσεις ΑΣ2,5. Ο αριθµός και η θέση των σταθµών µέτρησης
ΑΣ2,5 επιλέγονται από τα κράτη µέλη, ώστε τα στοιχεία να είναι αντιπροσωπευτικά των συγκεντρώσεων ΑΣ2,5 εντός του κράτους
µέλους αυτού. Ει δυνατόν, τα σηµεία δειγµατοληψίας για τα ΑΣ2,5 πρέπει να συνδυάζονται µε σηµεία δειγµατοληψίας για τα
ΑΣ10». Στο άρθρο 7 αναφέρεται επιπλέον ότι «Η προσωρινή µέθοδος αναφοράς για τη δειγµατοληψία και τη µέτρηση των ΑΣ2,5,
καθορίζεται στο µέρος V του παραρτήµατος ΙΧ». Στο παράρτηµα IX τέλος, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει
κατευθυντήριες γραµµές, σε συνεννόηση µε την επιτροπή του άρθρου 12 της οδηγίας 96/62/ΕΚ.
Η Γ∆ Περιβάλλον έχει αναθέσει στην CEN να εκπονήσει πρότυπη ευρωπαϊκή µέθοδο αναφοράς για τη µέτρηση των PM2,5. Αυτή
η µέθοδος βασίζεται στον προσδιορισµό του κλάσµατος σωµατιδίων PM2,5 στον αέρα µε ζύγιση του φίλτρου (βαρυµετρικός
προσδιορισµός), µε δειγµατοληψία σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η οµάδα εργασίας TC 264/WG 15 της CEN ξεκίνησε τις εργασίες της το 2000. Οι πρώτες δύο επιτόπιες εκστρατείες επικύρωσης (Μαδρίτη, Duisburg) έχουν ολοκληρωθεί· δύο ακόµη εκστρατείες είναι σήµερα υπό εξέλιξη (Vredepeel, Βιέννη). Τέσσερις επιπλέον εκστρατείες στη Σουηδία, την Αγγλία, την Ελλάδα
και την Ιταλία είναι στη φάση του σχεδιασµού. Οι εργασίες επικύρωσης αναµένεται να ολοκληρωθούν έως το 2003. Η τελική
πρότυπη µέθοδος της CEN δεν θα είναι εποµένως διαθέσιµη πριν από το 2004.
Η οµάδα εργασίας WG 15 της CEN εξετάζει αυτή τη στιγµή τις ακόλουθες προτάσεις για συσκευές, που βασίζονται στη µέθοδο
του βαρυµετρικού προσδιορισµού, είναι εξοπλισµένες µε κεφαλές δειγµατοληψίας διαφόρων τύπων και παράγονται από ευρωπαίους κατασκευαστές, καθώς και τον δειγµατολήπτη αναφοράς που χρησιµοποιεί η αµερικανική κυβέρνηση:
— MINI-WRAC, δειγµατολήπτης ενός φίλτρου, προϊόν του Frauenhofer Institute for Toxicology and Aerosol Research
(FhG-ITA), Γερµανία,
— RAAS 2.5-1, δειγµατολήπτης ενός φίλτρου, προϊόν της ESM Andersen, ΗΠΑ,
— Partisol plus-SCC, δειγµατολήπτης πολλαπλών φίλτρων αυτόµατης εναλλαγής, προϊόν της Rupprecht and Patashnick,
ΗΠΑ,
— Partisol plus-FRM, δειγµατολήπτης ενός φίλτρου, προϊόν της Rupprecht and Patashnick, ΗΠΑ,
— SEQ 47/50, δειγµατολήπτης πολλαπλών φίλτρων αυτόµατης εναλλαγής, προϊόν της Leckel Company, Γερµανία,
— HVS-DHA 80, δειγµατολήπτης πολλαπλών φίλτρων αυτόµατης εναλλαγής, προϊόν της Digitel, Ελβετία.
Επιπλέον, η CEN εξετάζει και ορισµένες αυτοµατοποιηµένες συσκευές µέτρησης, βασισµένες στη µέθοδο απορρόφησης βήτα
ακτινοβολίας, και τον παλµικό µικροζυγό κωνικού στοιχείου (TEOM), για να ελέγξει την ισοδυναµία τους µε την βαρυµετρική
µέθοδο αναφοράς:
— ADAM, απορρόφησης βήτα ακτινοβολίας, πολλαπλών φίλτρων αυτόµατης εναλλαγής, προϊόν της OPSIS, Σουηδία,
— FH 62 I-R, απορρόφησης βήτα ακτινοβολίας, µε φιλτροταινία, προϊόν της ESM Andersen Company, ΗΠΑ,
— BAM 1020 I-R, απορρόφησης βήτα ακτινοβολίας, µε φιλτροταινία, προϊόν της Met One, ΗΠΑ,
— TEOM SES, κυκλώνα λεπτοµερούς διαχωρισµού, προϊόν της Rupprecht and Patashnick, ΗΠΑ.
Προβλήµατα στις µετρήσεις της συγκέντρωσης µάζας ΑΣ2,5
Πολλά προβλήµατα, εν µέρει µόνο γνωστά από προηγούµενες µετρήσεις των ΑΣ10, πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων µάζας ΑΣ2,5. Προκαταρκτικές συγκριτικές µελέτες που εκτελέστηκαν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έδειξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των αποτελεσµάτων των χειροκίνητων δειγµατοληπτών PM2,5, µε απόκλιση έως
± 30 %. Οι λόγοι για τις παρατηρούµενες διαφορές µεταξύ των δειγµατοληπτών είναι πολύπλοκοι και µπορούν να ταξινοµηθούν
σε:
— τεχνικά σφάλµατα στο επίπεδο του φίλτρου, για παράδειγµα απώλειες λόγω εξάτµισης κατά τη δειγµατοληψία ή τη συσκευασία του φίλτρου,
— τεχνικά σφάλµατα στο σύστηµα κοκκοµετρικής ανάλυσης, για παράδειγµα κακός σχεδιασµός, αλλαγές στο σηµείο αποκοπής
λόγω κακού ελέγχου της ογκοµετρικής παροχής και εναπόθεση σωµατιδίων στο πλακίδιο πρόσκρουσης,
— τεχνικά σφάλµατα λόγω της διάταξης του συστήµατος δειγµατοληψίας, για παράδειγµα εναπόθεση σωµατιδίων στον σωλήνα
δειγµατοληψίας (ιδίως όταν οι σωλήνες έχουν µεγάλο µήκος ή κάµψη).
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η χηµική σύνθεση των ΑΣ2,5 είναι σηµαντικά διαφορετική από αυτή των ΑΣ10. Το κλάσµα των λεπτών
ΑΣ2,5 είναι ιδίως εµπλουτισµένο σε ηµιπτητικά αιωρούµενα σωµατίδια (π.χ. νιτρικό αµµώνιο, οργανικές ουσίες). Τα αιωρούµενα
σωµατίδια µεγέθους κόκκου µεταξύ ΑΣ10 και ΑΣ2,5 αποτελούνται κυρίως από αδρανή συστατικά όπως το πυρίτιο, τα µεταλλικά
οξείδια κ.λπ. Εποµένως τα προβλήµατα µε απώλειες ηµιπτητικών σωµατιδίων που έχουν ήδη παρατηρηθεί κατά τη δειγµατοληψία
ΑΣ10 µπορεί να είναι εντονότερα στις µετρήσεις ΑΣ2,5.
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Οι απώλειες εξαρτώνται κυρίως από τη σύσταση των αερολυµάτων και την παρουσία πτητικών αιωρούµενων σωµατιδίων, καθώς
και από τη διαφορά µεταξύ της θερµοκρασίας περιβάλλοντος και της θερµοκρασίας δειγµατοληψίας. Οι απώλειες εποµένως
ενδέχεται να παρουσιάζουν σηµαντικές εποχιακές και γεωγραφικές διακυµάνσεις. Για παράδειγµα, αναφέρθηκαν στη Σκανδιναβία
απώλειες που προσεγγίζουν το 0 % κατά τη διάρκεια ενός εαρινού επεισοδίου (αερολύµατα από επίστρωση των οδών µε άµµο),
ενώ παρατηρήθηκαν απώλειες έως 70 % στην Κεντρική Ευρώπη κατά τη διάρκεια χειµερινού επεισοδίου (αερολύµατα µε υψηλή
περιεκτικότητα σε νιτρικό αµµώνιο).
Με αυτά τα δεδοµένα µπορεί να προβλεφθεί ότι κάθε θέρµανση του συστήµατος δειγµατοληψίας θα έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικά χαµηλότερες συγκεντρώσεις µάζας ΑΣ2,5 σε σχέση µε ένα σύστηµα που διατηρείται σε συνθήκες περιβάλλοντος.
Συστάσεις για την παρακολούθηση των ΑΣ2,5
Καθώς δεν υπάρχουν ακόµη συµπεράσµατα από τις δραστηριότητες τυποποίησης της CEN, µπορούν να δοθούν οι ακόλουθες
συστάσεις για τα ΑΣ2,5:
Όσον αφορά τη µέθοδο µέτρησης
Σύµφωνα µε την εντολή που έδωσε η Επιτροπή στην CEN, η µέθοδος µέτρησης προς τυποποίηση βασίζεται στον βαρυµετρικό
προσδιορισµό του κλάσµατος µάζας ΑΣ2,5 των αιωρούµενων σωµατιδίων που έχουν συλλεχθεί σε ένα φίλτρο σε συνθήκες
περιβάλλοντος. Η οµάδα εργασίας WG 15 της CEN ελέγχει τώρα άλλες µεθόδους, όπως η µέθοδος απορρόφησης βήτα ακτινοβολίας και ο παλµικός µικροζυγός κωνικού στοιχείου (TEOM) για να καθορίσει την ισοδυναµία τους µε τη βαρυµετρική µέθοδο.
Στην οδηγία δεν προβλέπεται η χρήση µεθόδων όπως αυτές που βασίζονται σε οπτικές µεθόδους (µέτρηση σωµατιδίων ή νεφελοµετρία).
Όσον αφορά την ειδική κεφαλή δειγµατοληψίας για ΑΣ2,5
Υπάρχουν σήµερα δύο κυρίως τύποι κεφαλών δειγµατοληψίας οι οποίοι χρησιµοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης και
έρευνας: η κεφαλή µε διαχωριστήρα πρόσκρουσης (impactor type) και η κεφαλή µε κυκλώνα λεπτοµερούς διαχωρισµού (sharpcut-cyclone type). ∆ιάφορες κεφαλές και των δύο τύπων υποβάλλονται τώρα σε δοκιµές π.χ. στο πλαίσιο της οµάδας εργασίας
WG 15 της CEN. Η κοκκοµετρική απόδοση της κεφαλής δειγµατοληψίας πρέπει να είναι η ακόλουθη: 50 % των σωµατιδίων
αεροδυναµικής διαµέτρου 2,5 m πρέπει να συλλέγονται στο φίλτρο.
Όσον αφορά τα όργανα
Από τη θεωρία και την προηγούµενη εµπειρία από τις εργασίες επικύρωσης των ΑΣ10 συµπεραίνεται ότι πρέπει να αποφεύγεται
για τη µέτρηση των ΑΣ2,5 η χρήση συσκευών στις οποίες ο σωλήνας δειγµατοληψίας ή/και το φίλτρο θερµαίνονται κατά τη συλλογή των δειγµάτων. Για να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι απώλειες πτητικών σωµατιδίων, πρέπει να προτιµώνται
για ΑΣ2,5 τα όργανα που συλλέγουν τα δείγµατα σε θερµοκρασία όσο το δυνατόν πλησιέστερη στη θερµοκρασία περιβάλλοντος.
∆εδοµένου ότι τα αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί έως τώρα από τις διάφορες µελέτες παρουσιάζουν ατέλειες και έλλειψη
συνοχής, είναι αδύνατο προς το παρόν να επιλεχθούν κάποια από τα προταθέντα όργανα για την παρακολούθηση των ΑΣ2,5.
Όταν πρόκειται να επιλεχθεί µια συγκεκριµένη συσκευή µέτρησης, συνιστάται προσοχή. Πρέπει να προτιµάται µια προσέγγιση
που δεν συνεπάγεται σηµαντική επένδυση πόρων και η οποία επιτρέπει την προσαρµογή των απαιτήσεων µέτρησης στις µελλοντικές εξελίξεις (όπως η µελλοντική πρότυπη ευρωπαϊκή µέθοδο µέτρησης των ΑΣ2,5, οι τεχνικές εξελίξεις στην κατασκευή των
οργάνων, οι επερχόµενες κανονιστικές ρυθµίσεις για τα βαρέα µέταλλα).
Κατά τη σύνταξη εκθέσεων µε στοιχεία για τα ΑΣ2,5, είναι σηµαντικό να τεκµηριώνεται πλήρως η µεθοδολογία µέτρησης που
χρησιµοποιήθηκε για τη λήψη αυτών των στοιχείων.
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