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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 146/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιανουαρίου 2003
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1705/98 όσον αφορά τη διακοπή ορισµένων οικονοµικών
σχέσεων µε την Αγκόλα σε σχέση µε τις δραστηριότητες της «União Nacional para a Independência
Total de Angola» (UNITA)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 60 και 301,
την κοινή θέση 2002/991/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (1),
την πρόταση της Επιτροπής,

(3)

Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1705/98 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουλίου 1998, όσον αφορά τη διακοπή
ορισµένων οικονοµικών σχέσεων µε την Αγκόλα προκειµένου
να παρακινηθεί η «União Nacional para a Independência
Total de Angola» (UNITA) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της κατά την ειρηνευτική διαδικασία, και για την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2229/97 (2), θα πρέπει να
καταργηθεί,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στις 9 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών, ενεργώντας σύµφωνα µε το κεφάλαιο VII
του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, αποφάσισε, µε το ψήφισµα
1448 (2002), ότι θα πρέπει να παύσουν να ισχύουν, από
την ηµεροµηνία αυτή, τα µέτρα που επιβλήθηκαν δυνάµει
της παραγράφου 19 του ψηφίσµατος 864 (1993), της
παραγράφου 4 στοιχεία γ) και δ) του ψηφίσµατος 1127
(1998) και των παραγράφων 11 και 12 του ψηφίσµατος
1173 (1998).
Στις 19 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή
θέση 2002/991/ΚΕΠΠΑ για την άρση των περιοριστικών
µέτρων κατά της «União Nacional para a Independência
Total de Angola» (UNITA) και την κατάργηση των κοινών
θέσεων 97/759/ΚΕΠΠΑ και 98/425/ΚΕΠΠΑ.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1705/98 καταργείται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 20 ∆εκεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

(1) ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 1.

(2) ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 689/2002 (EE L 106 της
23.4.2002, σ. 8).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 147/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιανουαρίου 2003
σχετικά µε ορισµένα περιοριστικά µέτρα για τη Σοµαλία
µέλη πρέπει να µπορούν να κινούν διαδικασίες κατά παντός
προσώπου, οντότητας ή φορέα που υπόκειται στη δικαιοδοσία τους και έχει παραβεί τις διατάξεις αυτές,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 60 και 301,
την κοινή θέση 2002/960/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 10ης
∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε ορισµένα περιοριστικά µέτρα για τη
Σοµαλία (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

την πρόταση της Επιτροπής,

Με την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών µελών κατά την
άσκηση δηµόσιας εξουσίας απαγορεύεται:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

— η χρηµατοδότηση ή η παροχή χρηµατοδοτικής βοήθειας που
αφορά στρατιωτικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων
ιδίως της µη επιστρεπτέας βοήθειας, των δανείων και της ασφάλειας πιστώσεων για εξαγωγές, για κάθε πώληση, προµήθεια,
µεταφορά ή εξαγωγή όπλων και σχετικού υλικού, αµέσως ή
εµµέσως, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα της
Σοµαλίας,

(1)

Στις 23 Ιανουαρίου 1992, το Συµβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών εξέδωσε το ψήφισµα 733 (1992), µε το
οποίο επιβάλλεται γενικός και πλήρης αποκλεισµός όλων
των παραδόσεων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισµού στη
Σοµαλία (που στο εξής αναφέρεται ως «ο αποκλεισµός
όπλων»).

(2)

Στις 19 Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών εξέδωσε το ψήφισµα 1356 (2001), βάσει
το οποίο επιτρέπονται ορισµένες εξαιρέσεις από τον αποκλεισµό όπλων.

(3)

Στις 22 Ιουλίου 2002, το Συµβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών εξέδωσε το ψήφισµα 1425 (2002), µε το
οποίο επεκτείνεται ο αποκλεισµός όπλων µε την απαγόρευση
της άµεσης ή έµµεσης παροχής στη Σοµαλία τεχνικών συµβουλών, χρηµατοδοτικής και άλλης βοήθειας, καθώς και
κατάρτισης που σχετίζεται µε τις στρατιωτικές δραστηριότητες.

(4)

(5)

(6)

Ορισµένα από τα µέτρα αυτά εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της συνθήκης, και, κατά συνέπεια, για να αποφευχθεί
κυρίως η στρέβλωση του ανταγωνισµού, χρειάζεται κοινοτική νοµοθετική πράξη για την εφαρµογή των σχετικών
αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά το
έδαφος της Κοινότητας. Για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού, το έδαφος της Κοινότητας θεωρείται ότι περικλείει τις επικράτειες των κρατών µελών στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη, υπό τους όρους που θεσπίζονται στην εν
λόγω συνθήκη.
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη αλληλοενηµερώνονται για τα
µέτρα που λαµβάνουν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού και ανταλλάσσουν σχετικές µε τον παρόντα κανονισµό
πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, και συνεργάζονται µε την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάµει της
παραγράφου 11 του ψηφίσµατος 733 (1992), ειδικότερα
παρέχοντάς της σχετικές πληροφορίες.
Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού θα
πρέπει να επισύρει κυρώσεις και, γι' αυτό, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να θεσπίσουν τις κατάλληλες κυρώσεις. Επιπλέον,
όσον αφορά τις εν λόγω κυρώσεις, θεωρείται ότι αυτές
πρέπει να µπορούν να επιβάλλονται από την ηµεροµηνία
ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισµού και ότι τα κράτη

(1) ΕΕ L 334 της 11.12.2002, σ. 1.

— η δωρεάν χορήγηση, πώληση, προµήθεια ή µεταβίβαση, τεχνικών συµβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης που σχετίζεται µε
στρατιωτικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως της
κατάρτισης και βοήθειας που αφορούν την κατασκευή,
συντήρηση και χρησιµοποίηση όπλων και σχετικού υλικού κάθε
τύπου, αµέσως ή εµµέσως, σε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα της
Σοµαλίας.
Άρθρο 2
Απαγορεύεται η συµµετοχή, µε πλήρη συνείδηση και πρόθεση, σε
δραστηριότητες, µε αντικείµενο ή αποτέλεσµα, αµέσως ή εµµέσως,
την προώθηση των συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Άρθρο 3
1.

Το άρθρο 1 δεν ισχύει για:

— τη χρηµατοδότηση και την παροχή χρηµατοδοτικής βοήθειας
για την πώληση, προµήθεια, µεταφορά ή εξαγωγή µη φονικού
στρατιωτικού εξοπλισµού που προορίζεται αποκλειστικά για
ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση ή για υλικό που προορίζεται για προγράµµατα της Ένωσης, της Κοινότητας ή των
κρατών µελών σχετικά µε τη διαµόρφωση θεσµών, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα της ασφάλειας, τα οποία εφαρµόζονται
στο πλαίσιο της διαδικασίας ειρήνευσης και συµφιλίωσης,
— την παροχή τεχνικών συµβουλών, βοήθειας ή κατάρτισης που
σχετίζεται µε τον εν λόγω µη φονικό εξοπλισµό,
εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων
από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάµει της παραγράφου 11
του ψηφίσµατος 751 (1992) του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών.
2. Το άρθρο 1 δεν εφαρµόζεται στην προστατευτική ενδυµασία,
συµπεριλαµβανοµένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των προστατευτικών κρανών που εξάγονται προσωρινά στη Σοµαλία από το
προσωπικό των Ηνωµένων Εθνών, αντιπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης και µέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και
του σχετικού προσωπικού αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.
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3.
Το άρθρο 2 δεν ισχύει για τη συµµετοχή σε δραστηριότητες
που έχουν ως αντικείµενο ή συνέπεια την προώθηση δραστηριοτήτων που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάµει της παραγράφου 11 του ψηφίσµατος 751 (1992) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.
Άρθρο 4
Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των κρατών
µελών που απορρέουν από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωµένων
Εθνών, η Επιτροπή πραγµατοποιεί όλες τις αναγκαίες επαφές µε την
επιτροπή του Συµβουλίου Ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1, µε σκοπό την αποτελεσµατική εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 5
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη αλληλοενηµερώνονται αµέσως για
τα µέτρα που λαµβάνουν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού
και ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που διαθέτουν σχετικά µε τον
παρόντα κανονισµό, ιδίως πληροφορίες σχετικά µε παραβάσεις και
προβλήµατα εφαρµογής ή σχετικά µε αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.
Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συµφωνίες που
έχουν υπογραφεί ή συµβάσεις που έχουν συναφθεί ή άδειες ή εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του.
Άρθρο 7
1.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές.

L 24/3

Εν αναµονή της θέσπισης, όπου κρίνεται αναγκαίο, σχετικής νοµοθεσίας, οι κυρώσεις που επισύρει η παράβαση των διατάξεων του
παρόντος κανονισµού είναι, όπου συντρέχει η περίπτωση, αυτές που
ορίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1318/2002 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2002, σχετικά µε ορισµένα περιοριστικά µέτρα κατά της Λιβερίας (1).
2. Κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την κίνηση διαδικασίας κατά παντός φυσικού ή νοµικού προσώπου, οντότητας ή
φορέα που υπάγεται στη δικαιοδοσία του, εφόσον υπάρχει παράβαση των απαγορεύσεων που ορίζει ο παρών κανονισµός.
Άρθρο 8
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται:
— στο έδαφος της Κοινότητας περιλαµβανοµένου και του εναερίου χώρου της,
— επί αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία
κράτους µέλους,
— στους υπηκόους των κρατών µελών, όπου και αν ευρίσκονται,
και
— σε κάθε νοµικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει συσταθεί
ή δηµιουργηθεί βάσει της νοµοθεσίας κράτους µέλους.
Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη 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, 27 Ιανουαρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

(1) ΕΕ L 194 της 23.7.2002, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 148/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης 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 29 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 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 28ης 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

96,1
71,9
118,7
95,6

0707 00 05

052
204
628
999

119,3
114,7
151,4
128,5

0709 10 00

220
999

43,3
43,3

0709 90 70

052
204
999

134,8
177,6
156,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

57,1
53,2
41,4
51,8
86,1
57,9

0805 20 10

204
999

80,4
80,4

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

052
204
220
464
600
624
999

62,3
60,1
56,4
138,3
76,1
78,9
78,7

0805 50 10

052
220
600
999

66,4
94,9
64,0
75,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

43,3
101,0
107,3
127,6
94,8

0808 20 50

388
400
720
999

112,9
110,1
46,2
89,7

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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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Σεπτεµβρίου 2002
για την κρατική ενίσχυση την οποία σκοπεύει να χορηγήσει το Ηνωµένο Βασίλειο στη Vauxhall Motors
(UK) Ltd
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 3340]
(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/62/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (1),

Λεπτοµερής περιγραφή της προτεινόµενης ενίσχυσης
(5)

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης πρόκειται να είναι η Vauxhall
Motors (UK) Ltd, η οποία είναι 100 % θυγατρική της
General Motors Corporation. Η εν λόγω ενίσχυση είναι
περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση για τη µετατροπή της
αυτοκινητοβιοµηχανίας του Ellesmere Port από εργοστάσιο
παραγωγής ενός µοναδικού µοντέλου σε εργοστάσιο παραγωγής δύο µοντέλων, ικανού να προσαρµόζει την παραγωγή
του ανάλογα µε τη ζήτηση. Μετά την επένδυση, το εργοστάσιο θα µπορεί να παράγει συγχρόνως αυτοκίνητα τύπου
Astra και νέα µοντέλα αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης Vectra. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που παρείχε το Ηνωµένο
Βασίλειο στην κοινοποίησή του, το έργο θα καταστήσει
δυνατή τη διατήρηση 771 θέσεων απασχόλησης στο Vauxhall Motors και θα δηµιουργήσει περίπου 530 θέσεις απασχόλησης στην αλυσίδα διανοµής.

(6)

Η General Motors Europe εξετάζει δύο εναλλακτικές τοποθεσίες για την υλοποίηση του έργου, το Ellesmere Port και
την Αµβέρσα. Η τελική απόφαση υπέρ του Ellesmere Port
εντάσσεται στο πλαίσιο ενός σηµαντικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της General Motors Europe, µε στόχο την αποκατάσταση της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Το σχέδιο
αυτό προβλέπει τη διακοπή της παραγωγής αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης στο Luton µε την αντικατάσταση του
τρέχοντος µοντέλου Vectra στο τέλος του πρώτου τριµήνου
του 2002. Από κει και πέρα, οι εναποµένουσες εγκαταστάσεις του Luton θα συγκεντρωθούν στην κατασκευή
οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης και οχηµάτων παντός
εδάφους, ενώ η παραγωγή αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης θα
συγκεντρωθεί στο Ellesmere Port. Το Ellesmere Port θα
συνεχίσει να παράγει τα αυτοκίνητα Astra και παράλληλα

Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆ιαδικασία
(1)

Με επιστολή της 23ης Αυγούστου 2001, το Ηνωµένο
Βασίλειο κοινοποίησε την προτεινόµενη ενίσχυση στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της
συνθήκης. Στις 23 Οκτωβρίου 2001, η Επιτροπή ζήτησε
συµπληρωµατικές πληροφορίες, στις οποίες το Ηνωµένο
Βασίλειο απάντησε µε επιστολή της 16ης Νοεµβρίου 2001.

(2)

Με επιστολή της 28ης Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή ενηµέρωσε το Ηνωµένο Βασίλειο ότι αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της
συνθήκης έναντι της ενίσχυση αυτής.

(3)

Η απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση της διαδικασίας
δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε την εν λόγω
ενίσχυση. Η Επιτροπή δεν έλαβε παρατηρήσεις από τρίτα
µέρη.

(1) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.

Με επιστολή της 1ης Μαρτίου 2002, το Ηνωµένο Βασίλειο
υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά µε την κίνηση της εξεταστικής διαδικασίας. Το Ηνωµένο Βασίλειο έστειλε συµπληρωµατικές πληροφορίες στις 9 Ιουλίου 2002.
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γόητρο της Vauxhall στο Ηνωµένο Βασίλειο, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης των πωλήσεων, σε περίπτωση που το
έργο υλοποιηθεί στην Αµβέρσα.

θα ξεκινήσει την παραγωγή αυτοκινήτων επόµενης γενεάς
Vectra. Έτσι, θα µετατραπεί σε εργοστάσιο παραγωγής δύο
µοντέλων αυτοκινήτων ανάλογα µε τη ζήτηση.
(7)

(8)

Το νέο Vectra προορίζεται να έχει απήχηση στο «µεσαίο
υψηλό τµήµα» της ευρωπαϊκή αγοράς ιδιωτικών αυτοκινήτων. Οι κυριότερες αγορές από γεωγραφική άποψη τόσο για
το τρέχον µοντέλο Astra όσο και για το νέο Vectra είναι η
Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω
Χώρες και η Ισπανία, µολονότι τροφοδοτούνται επίσης και
άλλες µικρότερες αγορές ιδιωτικών αυτοκινήτων στη δυτική
και στην κεντρική Ευρώπη.
Το συνολικό ποσό των επιλέξιµων επενδύσεων ανέρχεται σε
156,198 εκατ. λίρες στερλίνες (GBP). Η καθαρή τρέχουσα
αξία των επιλέξιµων επενδύσεων ανέρχεται σε 153,814 εκατ.
GBP. Οι επενδύσεις αυτές κατανέµονται ως εξής: εργασίες
αναδιάρθρωση κτιριακών εγκαταστάσεων και γηπέδων
(8,352 εκατ. GBP), µηχανές και εξοπλισµός (131,343 εκατ.
GBP) και εργαλεία και µήτρες (14,119 εκατ. GBP).

(9)

Η προβλεπόµενη ενίσχυση, ύψους 10 εκατ. GBP (καθαρής
τρέχουσας αξίας: 9,847 εκατ. GBP) θα χορηγηθεί δυνάµει
του εγκεκριµένου καθεστώτος ενισχύσεων «Regional Selective Assistance», το οποίο βασίζεται στο βρετανικό νόµο
του 1982, σχετικά µε τη βιοµηχανική ανάπτυξη (Industrial
Development Act). Η ένταση της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης είναι 6,4 %.

(10)

Το εργοστάσιο Ellesmere Port βρίσκεται στη συνοικία Westminster του Ellesmere Port και Neston στο Cheshire.
Βάσει του περιφερειακού χάρτη ενισχύσεων για την περίοδο
2000 έως 2006, η περιφέρεια αυτή αναγνωρίστηκε από την
Επιτροπή ως επιλέξιµη για περιφερειακές ενισχύσεις βάσει
του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης, µε
ανώτατο περιφερειακό όριο καθαρής ισοδύναµης επιδότησης
15 % (κιε).

Παρατηρήσεις των ενδιαφεροµένων µερών
(14)

Με επιστολή της 28ης Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή ενηµέρωσε το Ηνωµένο Βασίλειο ότι αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της
συνθήκης, γιατί είχε αµφιβολίες για το κατά πόσον η ενίσχυση ήταν απαραίτητη ή αναλογική.

(12)

Όσον αφορά την αναγκαιότητα της ενίσχυσης, η Επιτροπή
έπρεπε να ελέγξει ότι το έργο στο Ellesmere Port αφορά
µετατροπή η οποία συνεπάγεται ριζική αλλαγή των διαρθρώσεων παραγωγής στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις. ∆εύτερον,
έπρεπε να προσδιορίσει εάν η Αµβέρσα είναι η πραγµατική
εναλλακτική τοποθεσία για το έργο αυτό από πλευράς τεχνικής εφικτότητας.

(13)

Όσον αφορά την αναλογικότητα της ενίσχυσης, η Επιτροπή
εξέφρασε ορισµένες επιφυλάξεις σχετικά µε µερικά στοιχεία
της ανάλυσης κόστους/ωφελείας. Ιδιαίτερα, η Επιτροπή
αµφισβήτησε την υπόθεση σύµφωνα µε την οποία το κόστος
κατάρτισης θα ήταν χαµηλότερο στην Αµβέρσα, την
εκτίµηση των µέσων εσωτερικής µεταφοράς και την αγοραστική δοµή, καθώς και τις προβλεπόµενες επιπτώσεις στο

Η Επιτροπή δεν έλαβε καµία παρατήρηση από τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Παρατηρήσεις του Ηνωµένου Βασιλείου

(15)

Με επιστολή της 1ης Μαρτίου 2002, το Ηνωµένο Βασίλειο
υπέβαλε στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις του σχετικά µε την
κίνηση της διαδικασίας. Με επιστολή της 9ης Ιουλίου 2002,
το Ηνωµένο Βασίλειο παρείχε περαιτέρω πληροφορίες. Οι
πληροφορίες αυτές λήφθηκαν υπόψη.

(16)

Το Ηνωµένο Βασίλειο υπέβαλε τη λεπτοµερή κατανοµή των
δαπανών κατάρτισης στην Αµβέρσα και στο Ellesmere Port.
Η κυριότερη διαφορά όσον αφορά το εργοστάσιο της
Αµβέρσας σε σύγκριση µε το Ellesmere Port είναι ότι το
εργατικό δυναµικό του είναι ήδη εκπαιδευµένο στο σύστηµα
Andon, είναι ήδη εξοικειωµένο µε την παραγωγή δύο µοντέλων στις ίδιες εγκαταστάσεις, η εµπειρία της παραγωγής
Vectra είναι πρόσφατη, µε αποτέλεσµα το στάδιο µαθητείας
να είναι πιο σύντοµο και είναι ήδη συµβατό µε το σύστηµα
GBOP (Global Bill of Process) (2).

(17)

Όσον αφορά τις αγορές και τις δαπάνες των εγχώριων µεταφορών, το Ηνωµένο Βασίλειο εξήγησε ότι οι δαπάνες που
περιγράφονται στην ανάλυση κόστους/ωφελείας βασίστηκαν
στα αριθµητικά στοιχεία που χρησιµοποίησε το «Europe
Strategy Board» (ESB) του GM όταν λήφθηκε η απόφαση
παραγωγής του νέου µοντέλου Vectra στο Ellesmere Port.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Vauxhall προέβη
σε περαιτέρω υπολογισµούς βάσει των τρεχόντων µεγεθών
παραγωγής στο Luton και στο Ellesmere Port, το 2001,
και των αναθεωρηµένων δηµοσιονοµικών προβλέψεων σχετικά µε το Ellesmere Port, για το 2002. Από τη σύγκριση
των εκτιµήσεων που εµφανίζονται στην ανάλυση κόστους/
ωφελείας µε τα αριθµητικά στοιχεία που βασίζονται στα
µεγέθη της τρέχουσας παραγωγής προκύπτει απόκλιση χαµηλότερη από 1 %.

(18)

Τέλος, το Ηνωµένο Βασίλειο διαβίβασε τις παρατηρήσεις
του σχετικά µε τον αντίκτυπο στις πωλήσεις της Vauxhall
στο Ηνωµένο Βασίλειο, εάν είχε ληφθεί απόφαση υπέρ της
Αµβέρσας. Επίσης, επισήµανε ότι η επιλογή της Αµβέρσας
θα κατέληγε σε απεργιακό κίνηµα στο εργοστάσιο του Ellesmere Port, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση µε περισσότερες
δαπάνες.

(19)

Όσον αφορά τα ενδεχόµενα διαφυγόντα κέρδη, το ESB
έκρινε ότι, τη στιγµή της απόφασης εάν για την παραγωγή
του νέου Vectra δεν είχε επιλεγεί το Ellesmere Port, οι επιπτώσεις θα ήταν επιζήµιες για τις πωλήσεις στο Ηνωµένο
Βασίλειο. Ωστόσο, το αποτέλεσµα αυτό θα ήταν πολύ περιορισµένο, όπως επιβεβαίωσε η µελέτη του GM που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή. Η επιλογή της Αµβέρσας θα απαιτούσε συµπληρωµατικές δαπάνες εµπορίας για τον περιορισµό της µείωσης των πωλήσεων Vectra στη βρετανική
αγορά.

Απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της
συνθήκης
(11)
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(2) Το GBOP είναι µια σειρά κοινών προδιαγραφών σχεδιασµού και διαδικασιών δόµησης που καθιστούν δυνατή την επίτευξη συνοχής ανάµεσα στις
πλατφόρµες των διαφόρων µοντέλων τόσο στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής όσο και του εξοπλισµού.
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(21)

(22)

συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά. Ωστόσο, το συµβιβάσιµο
των ενισχύσεων πρέπει να αξιολογείται από την πλευρά της
Κοινότητας στο σύνολό της και όχι σε καθαρά εγχώριο
επίπεδο. Επίσης, για να διατηρηθεί η ορθή λειτουργία της
κοινής αγοράς και λαµβανοµένης υπόψη της αρχής του
άρθρου 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης, οι εξαιρέσεις του
άρθρου 87 παράγραφος 3 πρέπει να ερµηνευθούν υπό την
στενή τους έννοια. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις του άρθρου
87 παράγραφος 3 στοιχεία β) και δ), είναι σαφές ότι η εξεταζόµενη ενίσχυση δεν αφορά ένα σηµαντικό έργο κοινού
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή την αποκατάσταση σοβαρής
διαταραχής της βρετανικής οικονοµίας ή ακόµη την
προώθηση ή τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Όσον αφορά τα στοιχεία α) και γ) του άρθρου 87 παράγραφος 3, η Επιτροπή τονίζει ότι το επενδυτικό έργο πραγµατοποιείται σε µια περιφέρεια που είναι επιλέξιµη για τη
χορήγηση της ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει του στοιχείου γ). Σύµφωνα µε τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων
για το Ηνωµένο Βασίλειο για την περίοδο 2000-2006, το
έργο βρίσκεται σε µια περιοχή στην οποία το ανώτατο όριο
περιφερειακών ενισχύσεων για τις µεγάλες επιχειρήσεις ισούται µε καθαρό ισοδύναµο επιδότησης 15 % (κιε).

Όσον αφορά τον κίνδυνο απεργιακού κινήµατος, εάν εκτός
από την ανακοίνωση του κλεισίµατος του εργοστασίου του
Luton, το Ellesmere Port έχανε µια βάρδια παραγωγής, το
Ηνωµένο Βασίλειο πιστεύει ότι είναι πολύ δύσκολο να
εκτιµηθεί η πραγµατική κλίµακα ενός τέτοιου φαινοµένου.
Το κλείσιµο του εργοστασίου Luton προκάλεσε µια µέρα
στάση εργασίας. Έτσι, διαµαρτυρήθηκαν οι εργαζόµενοι σχετικά µε το πλήρες κλείσιµο του εργοστασίου Luton και την
απειλή αναγκαστικών απολύσεων. Οι µέθοδοι εθελουσίας
εξόδου που συµφωνήθηκαν µε τα συνδικάτα και τη Vauxhall έδωσαν τη δυνατότητα να αποφευχθεί η επιδείνωση της
κατάστασης, καθώς και η γενίκευση της απεργίας. Τα οικονοµικά κίνητρα στις µεθόδους αυτές ήταν πολύ υψηλότερα
από το ελάχιστο όριο που προβλέπει η νοµοθεσία του
Ηνωµένου Βασιλείου και οι δαπάνες που προκύπτουν
λήφθηκαν υπόψη στην ανάλυση κόστους/ωφελείας. ∆εδοµένου ότι το εργοστάσιο του Ellesmere Port θα συνέχιζε να
παράγει το µοντέλο Astra µε δύο βάρδιες εάν είχε επιλεγεί
η Αµβέρσα για την παραγωγή του Vectra, το Ηνωµένο
Βασίλειο πιστεύει ότι η απόφαση αυτή θα οδηγούσε σε
στάση εργασίας µισής ηµέρας. Οι συνολικές συµπληρωµατικές δαπάνες που συνδέονται µε τα παραπάνω εκτιµώνται σε
171 000 GBP.
Εκτίµηση της ενίσχυσης
Το µέτρο που κοινοποίησε το Ηνωµένο Βασίλειο για τη
Vauxhall Motors (UK) Ltd συνιστά κρατική ενίσχυση κατά
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, η
οποία πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί από το κράτος και µε
κρατικούς πόρους. Επίσης, δεδοµένου ότι η ενίσχυση αυτή
αποτελεί σηµαντικό ποσοστό της χρηµατοδότησης του
έργου, µπορεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό στην Κοινότητα ευνοώντας την Vauxhall Motors (UK) Ltd σε σχέση
µε άλλες επιχειρήσεις που δεν λαµβάνουν ενίσχυση. Τέλος,
οι συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών στην αγορά αυτοκινήτων είναι πολύ σηµαντικές.
Η εν λόγω ενίσχυση προορίζεται για µια επιχείρηση που
κατασκευάζει και συναρµολογεί αυτοκίνητα και, που κατά
συνέπεια, αποτελεί µέρος του αυτοκινητιστικού τοµέα µε
σκοπό το κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις του
κλάδου (στο εξής καλούµενο «κοινοτικό πλαίσιο κρατικών
ενισχύσεων») (1).

(23)

Σύµφωνα µε τις κρατικές ενισχύσεις στον αυτοκινητιστικό
τοµέα, οι ενισχύσεις που οι δηµόσιες αρχές προβλέπουν να
χορηγήσουν σε ένα µεµονωµένο έργο στο πλαίσιο εγκεκριµένου καθεστώτος ενισχύσεων σε επιχείρηση που ασκεί τις
δραστηριότητές της στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας
πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ, να κοινοποιούνται πριν χορηγηθούν εάν το
συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ ή
εάν η συνολική ακαθάριστη ενίσχυση για το έργο, ασχέτως
αν πρόκειται για κρατική ή κοινοτική ενίσχυση, είναι ίση µε
5 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα περίπτωση, τόσο το συνολικό
κόστος του έργου όσο και το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της κοινοποίησης. Έτσι, µε την κοινοποίηση της προτεινόµενης ενίσχυσης υπέρ της Vauxhall
Motors (UK) Ltd, το Ηνωµένο Βασίλειο ανταποκρίθηκε στις
απαιτήσεις του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης.

(24)

∆εδοµένης της φύσης και του σκοπού της ενίσχυσης, καθώς
και της γεωγραφικής θέση της επένδυσης, η Επιτροπή εκτιµά
ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν υπάγεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2 της συνθήκης. Το άρθρο 87 παράγραφος 3 ορίζει
άλλες µορφές ενισχύσεων, οι οποίες δύνανται να θεωρηθούν

(1) ΕΕ C 279 της 15.9.1997, σ. 1.
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(25)

Η Επιτροπή, για να αποφασίσει κατά πόσον η προτεινόµενη
περιφερειακή ενίσχυση είναι συµβιβάσιµη µε την κοινή
αγορά, βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της
συνθήκης, πρέπει να ελέγξει κατά πόσον πληρούνται οι όροι
που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε
τις κρατικές ενισχύσεις στον αυτοκινητιστικό τοµέα.

(26)

Η Επιτροπή, για να εγκρίνει την ενίσχυση σύµφωνα µε τις εν
λόγω κατευθυντήριες γραµµές, αφού ελέγξει ότι η τοποθεσία είναι επιλέξιµη για χορήγηση ενίσχυσης βάσει του κοινοτικού δικαίου, πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο επενδυτής µπορούσε να επιλέξει εναλλακτική τοποθεσία για το έργο του,
ώστε να αποδείξει την αναγκαιότητα της ενίσχυσης και ιδιαίτερα την «κινητικότητα» του έργου.

(27)

Η Επιτροπή µελέτησε τη γεωγραφική κινητικότητα του
έργου. Προς τούτο, ο αυτοκινητιστικός όµιλος υπέρ του
οποίου προβλέπεται η χορήγηση της ενίσχυσης πρέπει να
αποδείξει µε σαφή και πειστικό τρόπο ότι υπάρχει οικονοµικά βιώσιµη εναλλακτική δυνατότητα όσον αφορά τον τόπο
πραγµατοποίησης του έργου. Οι βρετανικές αρχές υποστήριξαν ότι το εργοστάσιο αυτοκινήτων στην Αµβέρσα του Βελγίου, το οποίο επί του παρόντος παράγει το µοντέλο αυτοκινήτων Astra και, µέχρι το 1998, παρήγε το µοντέλο Vectra, αποτελεί αυτή την εναλλακτική λύση. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, για την εξέταση των δύο τοποθεσιών για το
έργο, η General Motors Europe πραγµατοποίησε µια
µελέτη εγκατάστασης συγκρίνοντας τις πρόσθετες δαπάνες
για την παραγωγή του νέου Vectra και στις δύο τοποθεσίες.
Η µελέτη αυτή, καθώς και άλλα έγγραφα που αφορούν τη
διαδικασία σχετικά µε την απόφαση που έλαβε η General
Motors Europe, διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή. Επιπλέον, η
Επιτροπή, επικουρούµενη από ανεξάρτητο εξωτερικό εµπειρογνώµονα στον αυτοκινητιστικό τοµέα, έλεγξε επί τόπου τη
σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου στην Αµβέρσα. Μέχρι
το 1998, το εργοστάσιο της Αµβέρσας παρήγε το Astra και
το παλαιό µοντέλο Vectra στις δύο ίδιες αλυσίδες συναρµολόγησης και εξακολουθεί να διαθέτει αρκετό διαθέσιµο
χώρο στον τόπο κατασκευής του παλαιού µοντέλου Vectra.
Έτσι µπορεί να συναχθεί ότι το έργο χαρακτηρίζεται από
κινητικότητα. Συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµο για
περιφερειακή ενίσχυση, δεδοµένου ότι η ενίσχυση είναι απαραίτητη για την προσέλκυση επενδύσεων στην ενισχυόµενη
περιοχή.
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(28)

Η Επιτροπή και ο εξωτερικός της εµπειρογνώµονας στον
αυτοκινητιστικό τοµέα έλεγξαν τη φύση της επένδυσης βάσει
των σχεδίων του εργοστασίου που κατέθεσε το Ηνωµένο
Βασίλειο και της επί τόπου επίσκεψης. Το εν λόγω έργο
συνίσταται σε µετατροπή, η οποία συνεπάγεται τη ριζική
αλλαγή των διαρθρώσεων παραγωγής των υφιστάµενων
εγκαταστάσεων που παράγουν ένα µοναδικό µοντέλο αυτοκινήτων µε σκοπό τη µετατροπή τους σε εργοστάσιο ικανό
να παράγει δύο µοντέλα και να προσαρµόζει την παραγωγή
ανάλογα µε τη ζήτηση. Το παρόν επενδυτικό έργο είναι,
συνεπώς, επιλέξιµο για περιφερειακή ενίσχυση.

(29)

Μαζί µε την κοινοποίηση, οι βρετανικές αρχές επισύναψαν
ανάλυση κόστους/ωφελείας στην οποία συγκρίνονται οι
δαπάνες στις δύο τοποθεσίες. Από την ανάλυση κόστους/
ωφελείας προκύπτει ότι η τοποθεσία Ellesmere Port παρουσιάζει σαφές µειονέκτηµα από πλευράς δαπανών κατά
18,116 εκατ. GBP σε σύγκριση µε την Αµβέρσα. Η ένταση
του µειονεκτήµατος του έργου ανέρχεται σε 11,8 %.

(30)

Η Επιτροπή επικουρούµενη από τον εξωτερικό της εµπειρογνώµονα στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας εξέτασε
την ανάλυση κόστους/ωφελείας βάσει της ισχύουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας την ηµεροµηνία επιλογής της τοποθεσίας, για να αποφανθεί σε ποιο βαθµό η προβλεπόµενη περιφερειακή ενίσχυση ενδείκνυται για την επίλυση των συγκεκριµένων περιφερειακών προβληµάτων. Μετά την κίνηση της
διαδικασίας, το Ηνωµένο Βασίλειο διευκρίνισε ορισµένα
στοιχεία της ανάλυσης κόστους/ωφελείας έναντι των οποίων
η Επιτροπή είχε διατυπώσει επιφυλάξεις.

(31)

Όσον αφορά το µειονέκτηµα όσον αφορά τις δαπάνες
κατάρτισης στην ανάλυση κόστους/ωφελείας, η Επιτροπή
έλαβε τη λεπτοµερή κατανοµή των δαπανών και στις δύο
τοποθεσίες. Το περιφερειακό µειονέκτηµα για τις δαπάνες
κατάρτισης στο Ellesmere Port ανέρχεται σε 1,7 εκατ. GBP.
Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι είναι πιθανό οι δαπάνες
κατάρτισης να είναι πολύ πιο υψηλές στο Ellesmere Port. Η
απόκλιση αυτή µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι, αντίθετα από το Ellesmere Port, το εργοστάσιο στην Αµβέρσα:

πωλήσεις των µοντέλων Vectra αλλά όλων των µοντέλων
Vauxhall. Για τον λόγο αυτό, βάσισε τον υπολογισµό στη
δυνητική µείωση των πωλήσεων όλων των µοντέλων Vauxhall κατά τη διάρκεια του 2002. Η Επιτροπή υπολόγισε τις
απαιτούµενες συµπληρωµατικές δαπάνες εµπορίας βάσει της
εκτίµησης του εξωτερικού της εµπειρογνώµονα σε 1,284
εκατ. GBP. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την υπόθεση σύµφωνα
µε την οποία οι επιπτώσεις αυτές θα περιοριστούν τόσο από
πλευράς διάρκειας όσο και εµβέλειας, γιατί οι αντιδράσεις
των «συναισθηµατικών» πελατών σε σχέση µε την επιλογή
της Αµβέρσας θα διαλυθούν σταδιακά.
(35)

Όσον αφορά το ενδεχόµενο απεργιακού κινήµατος στο
Ηνωµένο Βασίλειο, εάν το Ellesmere Port έχανε µια βάρδια
παραγωγής, οι βρετανικές αρχές είναι της γνώµης ότι είναι
πιθανό να συνέβαινε στάση εργασίας µισής ηµέρας (καθώς
το πρόσφατο κλείσιµο του εργοστασίου στο Luton οδήγησε
σε στάση εργασίας µιας ηµέρας). Αυτό ανταποκρίνεται στην
απώλεια µιας βάρδιας. Ωστόσο, είναι δύσκολο να δεχθούµε
την υπόθεση σύµφωνα µε την οποία το µισό προσωπικό θα
αποφάσιζε για απεργία και το άλλο µισό όχι. Για αυτό,
συνιστάται να υποθέσουµε ότι θα συµβεί στάση εργασίας
µιας ηµέρας στο εργοστάσιο, οι δαπάνες της οποίας ανέρχονται σε 300 000 GBP.

(36)

Εάν η ανάλυση κόστους/ωφέλειας τροποποιηθεί κατ' αυτό
τον τρόπο, θα παρέχει διαφορετικό αποτέλεσµα από το
αρχικά κοινοποιηθέν. Εάν η παραγωγή του µοντέλου Vectra
γινόταν στην Αµβέρσα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συµπληρωµατικές δαπάνες που συνδέονται µε τις δύο παραπάνω
υποθέσεις υπολογίζονται σε 1,584 εκατ. GBP. Συνεπώς, η
καθαρή τρέχουσα αξία του περιφερειακού µειονεκτήµατος
ανέρχεται σε 16,532 εκατ. GBP στο Ellesmere Port. Η
καθαρή τρέχουσα αξία των επιλέξιµων δαπανών στο Ellesmere Port ανέρχεται σε 153,814 εκατ. GBP, πράγµα το
οποίο δίνει στο έργο συντελεστή περιφερειακού µειονεκτήµατος 10,7 %, σε σύγκριση µε την Αµβέρσα.

(37)

Τέλος, πρέπει ακόµη να εξεταστεί το θέµα της προσαύξησης
(«top-up»), δηλαδή της τροποποίησης του συντελεστή περιφερειακού µειονεκτήµατος από - 2 σε + 4 ποσοστιαίες µονάδες, σε συνάρτηση µε τις µεταβολές της παραγωγικής ικανότητας στην οικεία αγορά του ενλόγω οµίλου, καθώς και
το καθεστώς ενισχυόµενης περιοχής το οποίο κατέχει η
περιφέρεια. Στην προκειµένη περίπτωση, τα αποτελέσµατα
της ανάλυσης κόστους/ωφελείας καθιστούν περιττή την
εξέταση αυτού του θέµατος γιατί η διαφορά ανάµεσα στον
συντελεστή περιφερειακού µειονεκτήµατος (10,7 %) και της
έντασης της προβλεπόµενης ενίσχυσης (6,4 %) είναι 4,3
ποσοστιαίες µονάδες, ενώ η µεγαλύτερη δυνατή έκπτωση
σύµφωνα µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές στον
αυτοκινητιστικό τοµέα είναι - 2 ποσοστιαίες µονάδες στις
περιφέρειες που υπάγονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ).

— έχει ήδη πρόσφατη εµπειρία όσον αφορά την παραγωγή
του µοντέλου Vectra,
— είναι ήδη εξοικειωµένο µε την παραγωγή δύο µοντέλων
και µε την προσαρµογή της παραγωγής του ανάλογα µε
τη ζήτηση,
— διαθέτει ήδη προσωπικό εκπαιδευµένο στο σύστηµα
Andon και είναι συµβατό µε το σύστηµα GBOP («Global Bill of Process»).
(32)

∆εδοµένου ότι οι υποθέσεις της ανάλυσης κόστους/ωφελείας
σχετικά µε τις αγορές και το κόστος της εγχώριας µεταφοράς επιβεβαιώθηκαν εν τω µεταξύ από τα στοιχεία που
βασίζονται στην πραγµατική παραγωγή του εργοστασίου
στο Ellesmere Port, δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος
αµφισβήτησής τους.

(33)

Ωστόσο, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου στην
Αµβέρσα δεν άρθηκαν οι αµφιβολίες της Επιτροπής όσον
αφορά τον αντίκτυπο στις βρετανικές πωλήσεις ούτε όσον
αφορά το ενδεχόµενο απεργιακής κινητοποίησης.

(34)

Όσον αφορά τα ενδεχόµενα διαφυγόντα κέρδη, το Ηνωµένο
Βασίλειο αναγνώρισε ότι εάν το έργο είχε χορηγηθεί στην
Αµβέρσα θα χρειαζόντουσαν επιπλέον δαπάνες εµπορίας για
τον περιορισµό της µείωσης των πωλήσεων των µοντέλων
Vectra στη βρετανική αγορά. Ωστόσο, η Επιτροπή πιστεύει
ότι η απόφαση αυτή, σε συνδυασµό µε το πρόσφατο κλείσιµο του εργοστάσιου στο Luton, θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στο σήµα Vauxhall, επηρεάζοντας όχι µόνο τις
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Συµπεράσµατα
(38)

Κατά συνέπεια, το έργο αυτό είναι ευκίνητο και απαιτείται
ενίσχυση για την υλοποίησή του. Η ένταση ενίσχυσης για το
έργο αυτό (6,4 %) είναι χαµηλότερη τόσο από τον συντελεστή του περιφερειακού µειονεκτήµατος που επισηµαίνεται
στην κόστους/ωφελείας ανάλυση (10,7 %) όσο και από το
ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης (15 % κιε). Η περιφερειακή ενίσχυση 9,847 εκατ. GBP (καθαρής τρέχουσας
αξίας) την οποία το Ηνωµένο Βασίλειο προβλέπει να χορηγήσει στη Vauxhall Motors Ltd είναι συνεπώς συµβιβάσιµη µε
την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης.
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Σύµφωνα µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές στον
τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, τα µειονεκτήµατα για τα
οποία θα χορηγηθεί ειδική ενίσχυση στο πλαίσιο άλλου στόχου, όπως είναι η κατάρτιση, δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη
στην ανάλυση κόστους/ωφελείας. ∆εδοµένου ότι ένα
µειονέκτηµα για λόγους κατάρτισης λήφθηκε ήδη υπόψη
στην ανάλυση κόστους/ωφελείας, καµία άλλη ειδική ενίσχυση δεν µπορεί να χορηγηθεί στο έργο αυτό,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
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Κατά συνέπεια, εγκρίνεται η χορήγησή της.
Άρθρο 2
Καµία άλλη ειδική ενίσχυση κατάρτισης δεν µπορεί να χορηγηθεί
στο έργο αυτό.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωµένο Βασίλειο της
Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Άρθρο 1
Η κρατική ενίσχυση ανερχόµενη σε 9,847 εκατ. GBP (καθαρής
τρέχουσας αξίας), την οποία το Ηνωµένο Βασίλειο προβλέπει να
χορηγήσει στη Vauxhall Motors (UK) Ltd µε σκοπό την επένδυση
στο εργοστάσιό της στο Ellesmere Port, είναι συµβιβάσιµη µε την
κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής

29.1.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 24/11

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2003
που επιτρέπει στα κράτη µέλη να προβλέψουν προσωρινά παρεκκλίσεις από την οδηγία 2000/29/ΕΚ του
Συµβουλίου, όσον αφορά τα γεώµηλα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για φύτευση, καταγωγής
ορισµένων επαρχιών της Κούβας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 338]
(2003/63/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η άδεια χορήγησης παρεκκλίσεων παύει να ισχύει εάν διαπιστωθεί ότι οι ειδικοί όροι που καθορίζονται στην παρούσα
απόφαση δεν επαρκούν για την πρόληψη της εισαγωγής
επιβλαβών οργανισµών ή δεν έχουν τηρηθεί.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής
τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/89/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 15
παράγραφος 1,
το αίτηµα που υπέβαλε το Ηνωµένο Βασίλειο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε την οδηγία 2000/29/ΕΚ, τα γεώµηλα, εκτός
από εκείνα που προορίζονται για φύτευση, καταγωγής
Κούβας, δεν δύνανται κατά κανόνα να εισαχθούν στην Κοινότητα. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία επιτρέπει παρεκκλίσεις
από τον κανόνα αυτό, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
εξάπλωσης επιβλαβών οργανισµών.
Η παραγωγή πρώιµων γεωµήλων στην Κούβα, εκτός των
γεωµήλων που προορίζονται για φύτευση, από γεώµηλα
σποράς που προµήθευσαν τα κράτη µέλη αποτελεί καθιερωµένη πρακτική. Ένα µέρος του πρώιµου εφοδιασµού της
Κοινότητας σε γεώµηλα εξασφαλίζεται µε εισαγωγές γεωµήλων από την Κούβα.

(3)

Από το 1987, µε διαδοχικές αποφάσεις εκ των οποίων η πιο
πρόσφατη είναι η απόφαση 2001/99/ΕΚ της Επιτροπής (3),
έχουν επιτραπεί παρεκκλίσεις από ορισµένες διατάξεις της
οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά τα γεώµηλα, εκτός εκείνων που προορίζονται για φύτευση, καταγωγής ορισµένων
επαρχιών της Κούβας για περιορισµένες χρονικές περιόδους
και υπό τον όρο ότι πληρούνται ειδικοί όροι.

(4)

Εξακολουθούν να ισχύουν οι περιστάσεις που δικαιολογούν
τις παρεκκλίσεις αυτές. ∆εν υπάρχουν νέα στοιχεία που να
δικαιολογούν την αναθεώρηση των ειδικών όρων.

(5)

Συνεπώς, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να χορηγήσουν παρεκκλίσεις για περιορισµένες χρονικές περιόδους και
υπό ειδικούς όρους.

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σ. 45.
(3) ΕΕ L 36 της 7.2.2001, σ. 5.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/
29/ΕΚ, όσον αφορά τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στο µέρος
Α σηµείο 12 του παραρτήµατος ΙΙΙ, τα κράτη µέλη δύνανται να
επιτρέπουν την εισαγωγή στο έδαφός τους, γεωµήλων, εκτός εκείνων που προορίζονται για φύτευση, καταγωγής Κούβας, υπό τους
όρους που προβλέπονται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη εισαγωγής ενηµερώνουν τα λοιπά κράτη µέλη και
την Επιτροπή µέσω της κοινοποίησης η οποία αναφέρεται στο
σηµείο 2 στοιχείο β) του παραρτήµατος σχετικά µε οποιαδήποτε
χρήση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 1.
Τα κράτη µέλη εισαγωγής διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στα
λοιπά κράτη µέλη, πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2003, την 1η
Σεπτεµβρίου 2004 και την 1η Σεπτεµβρίου 2005, πληροφορίες
σχετικά µε τις ποσότητες που έχουν εισαχθεί σύµφωνα µε την
παρούσα απόφαση και λεπτοµερή τεχνική έκθεση της επίσηµης
εξέτασης που αναφέρεται στο σηµείο 2 στοιχείο στ) του παραρτήµατος. Αντίγραφα κάθε φυτοϋγειονοµικού πιστοποιητικού διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Άρθρο 3
Το άρθρο 1 εφαρµόζεται στα γεώµηλα, εκτός εκείνων που προορίζονται για φύτευση, τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα, στις
περιόδους:
i) από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι τις 31 Μαΐου 2003·
ii) από την 1η Ιανουαρίου µέχρι τις 31 Μαΐου 2004·
iii) από την 1η Ιανουαρίου µέχρι τις 31 Μαΐου 2005.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΕΩΜΗΛΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΒΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1. Τα γεώµηλα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για φύτευση, τα οποία εισάγονται σύµφωνα µε το άρθρο 1, πρέπει, εκτός
από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, να πληρούν τους ακόλουθους
όρους:
α) να είναι άγουρα γεώµηλα, δηλαδή γεώµηλα «χωρίς φύτρα» µε µαλακό φλοιό, ή να έχουν υποστεί επεξεργασία ώστε να
εµποδιστεί η ικανότητά τους προς βλάστηση·
β) να έχουν παραχθεί στις επαρχίες Ciego de Avila, La Habana, Matanzas ή Pinar del Rio, σε περιοχές που δεν έχει εκδηλωθεί η Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.·
γ) να ανήκουν σε ποικιλίες, των οποίων τα γεώµηλα σποράς έχουν εισαχθεί στην Κούβα µόνον από τα κράτη µέλη ή, από
οποιαδήποτε άλλη χώρα από την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή γεωµήλων προς φύτευση στην Κοινότητα, σύµφωνα µε
το παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ·
δ) να έχουν παραχθεί σε µια από τις επαρχίες που αναφέρονται στο στοιχείο β), άµεσα από γεώµηλα σποράς που έχουν
πιστοποιηθεί σε ένα από τα κράτη µέλη ή από γεώµηλα σποράς που έχουν πιστοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από
την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή γεωµήλων για φύτευση στην Κοινότητα, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας
2000/29/ΕΚ, ή να προέρχονται άµεσα από τα εν λόγω γεώµηλα σποράς, τα οποία έχουν παραχθεί στις επαρχίες που
αναφέρονται στο στοιχείο β), έχουν πιστοποιηθεί επίσηµα και έχουν χαρακτηρισθεί ως γεώµηλα σποράς, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες ρυθµίσεις στην Κούβα·
ε) να έχουν παραχθεί είτε σε αγροκτήµατα, στα οποία, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, δεν έχουν καλλιεργηθεί
άλλες ποικιλίες εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο στοιχείο γ), είτε, στην περίπτωση κρατικών αγροκτηµάτων, σε
αγροτεµάχια που είναι αποµονωµένα από αυτά στα οποία έχουν καλλιεργηθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη ποικιλίες
γεωµήλων διαφορετικές από εκείνες που καθορίζονται στο στοιχείο γ)·
στ) τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται για το χειρισµό των γεωµήλων πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά γι' αυτά ή να
έχουν απολυµανθεί µε κατάλληλο τρόπο µετά από κάθε χρήση τους για άλλους σκοπούς·
ζ) να µην έχουν αποθηκευθεί σε αποθήκες στις οποίες έχουν αποθηκευθεί ποικιλίες διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο γ)·
η) να έχουν συσκευαστεί είτε σε καινούριους σάκους είτε σε κιβώτια που έχουν απολυµανθεί κατάλληλα, και σε κάθε σάκο
ή κιβώτιο πρέπει να τίθεται επίσηµη ετικέτα µε τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σηµείο 3·
θ) πριν από την εξαγωγή, να έχουν απαλλαχθεί από το χώµα και από τα φύλλα ή άλλα φυτικά υπολείµµατα·
ι) να συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί στην Κούβα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 13 της
οδηγίας 2000/29/ΕΚ, βάσει του ελέγχου που αναφέρεται στην εν λόγω οδηγία, πιστοποιώντας ιδίως την απουσία των
επιβλαβών οργανισµών που αναφέρονται στο στοιχείο β).
Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται:
— στον τίτλο «συµπληρωµατική δήλωση»:
— η δήλωση «Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΚ που αναφέρονται στην απόφαση 2003/63/ΕΚ»,
— η ονοµασία της ποικιλίας,
— ο αριθµός αναγνώρισης ή η ονοµασία του αγροκτήµατος στο οποίο καλλιεργήθηκαν τα γεώµηλα, καθώς και η
διεύθυνσή του,
— η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας των γεωµήλων σποράς που χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε
το στοιχείο δ),
— στη στήλη «Απολύµανση ή/και απολυµαντική αγωγή», όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις ενδεχόµενες αγωγές και
αναφέρονται στο στοιχείο α) δεύτερη φράση ή/και στο στοιχείο η).
2. α) Τα γεώµηλα πρέπει να εισάγονται από τα σηµεία εισόδου που καθορίζονται για τους σκοπούς της άδειας που αναφέρεται
στο άρθρο 1 από το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκονται· τα συγκεκριµένα σηµεία εισόδου καθώς και η ονοµασία και η
διεύθυνση του αρµόδιου επίσηµου φορέα που αναφέρεται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε
σηµείο εισόδου, θα κοινοποιούνται εγκαίρως από το κράτος µέλος στην Επιτροπή και θα διατίθενται κατόπιν αιτήσεως
στα λοιπά κράτη µέλη. Εάν η εισαγωγή στην Κοινότητα λαµβάνει χώρα σε άλλο κράτος µέλος εκτός από εκείνο που
κάνει χρήση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 1, οι αρµόδιοι επίσηµοι φορείς του κράτους µέλους εισαγωγής
ενηµερώνουν και συνεργάζονται µε τους αρµόδιους επίσηµους φορείς των κρατών µελών που κάνουν χρήση της άδειας
αυτής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
β) Πριν την εισαγωγή στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας ενηµερώνεται επισήµως για τους όρους που προβλέπονται στο σηµείο
1 στοιχεία α) έως ι), και στο σηµείο 2 στοιχεία α) έως ε)· ο εν λόγω εισαγωγέας κοινοποιεί εγκαίρως, στους αρµόδιους
επίσηµους φορείς του κράτους µέλους εισαγωγής, τα λεπτοµερή στοιχεία κάθε εισαγωγής, προσδιορίζοντας:
— τον τύπο των γεωµήλων,
— την ποσότητα των γεωµήλων,
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— τη δηλωθείσα ηµεροµηνία εισαγωγής και το σηµείο εισόδου στην Κοινότητα,
— τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο δ).
Ο εισαγωγέας ενηµερώνει τους αρµόδιους επίσηµους φορείς σχετικά µε τις τυχόν µεταβολές στην προαναφερθείσα εκ
των προτέρων κοινοποίηση, αµέσως µόλις γίνουν γνωστές και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την εισαγωγή των γεωµήλων.
Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά µε τα προαναφερθέντα λεπτοµερή στοιχεία,
καθώς και σχετικά µε τις λεπτοµέρειες των τυχόν µεταβολών των στοιχείων.
γ) Οι επιθεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ενδεχόµενων δοκιµών, που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 13 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, διενεργούνται από τους αρµόδιους επίσηµους
φορείς που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία· όσον αφορά τις επιθεωρήσεις αυτές, οι φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι διενεργούνται από το κράτος µέλος που κάνει χρήση αυτής της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 1.
Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του εν λόγω φυτοϋγειονοµικού ελέγχου, το (τα) κράτος(-η) µέλος(-η) ελέγχει(-ουν) επίσης,
ενδεχοµένως µε δοκιµασία, την απουσία κάθε άλλου επιβλαβούς οργανισµού. Με την επιφύλαξη της εποπτείας που
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή προσδιορίζει σε ποιο βαθµό οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση της ανωτέρω οδηγίας, ενσωµατώνονται στο πρόγραµµα επιθεωρήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 5
τρίτο εδάφιο της εν λόγω οδηγίας.
δ) Τα γεώµηλα συσκευάζονται ή επανασυσκευάζονται µόνο στους χώρους που έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί από τους εν
λόγω αρµόδιους επίσηµους φορείς.
ε) Τα γεώµηλα συσκευάζονται ή επανασυσκευάζονται σε κλειστές συσκευασίες που είναι έτοιµες για άµεση διανοµή στους
εµπόρους λιανικής πώλησης ή στους τελικούς καταναλωτές και που δεν υπερβαίνουν το βάρος που είναι σύνηθες για το
σκοπό αυτό στο κράτος µέλος εισαγωγής, µέχρι του ορίου των 25 χιλιογράµµων· η συσκευασία φέρει ένδειξη του
αριθµού της καταχωρηµένης εγκατάστασης που αναφέρεται στο στοιχείο δ), καθώς και της κουβανικής καταγωγής.
στ) Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 1 διασφαλίζουν, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε
το κράτος µέλος εισαγωγής, ότι για κάθε παρτίδα 50 τόνων γεωµήλων που εισάγεται σύµφωνα µε την απόφαση αυτή,
θα λαµβάνονται τουλάχιστον δύο δείγµατα 200 κονδύλων ή µέρος της ποσότητας αυτής, για επίσηµη εξέταση µε σκοπό
την ανίχνευση της Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. και Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., σύµφωνα µε τις καθιερωµένες κοινοτικές µεθόδους ανίχνευσης και διάγνωσης
των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών. Οι κόνδυλοι πρέπει επίσης να εξετάζονται επίσηµα για την ανίχνευση του ιοειδούς
οργανισµού που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωµήλων, µε την µέθοδο «return-PAGE» ή µε την τεχνική
υβριδοποίησης c-DNA.
Επιπλέον, οι κόνδυλοι πρέπει να εξετάζονται επίσηµα για την ανίχνευση της Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(όλων των πληθυσµών), ή της Meloidogyne fallax Karssen.
Εάν υπάρχουν υπόνοιες παρουσίας των επιβλαβών οργανισµών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι παρτίδες πρέπει
να κρατηθούν χωριστά υπό επίσηµο έλεγχο και δεν µπορούν να διατεθούν στο εµπόριο ή να χρησιµοποιηθούν, έως ότου
διαπιστωθεί ότι δεν ανιχνεύθηκε, κατά τις εν λόγω εξετάσεις, η παρουσία των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών.
3. Όπως αναφέρεται στο σηµείο 1 στοιχείο η), κάθε σάκος ή κιβώτιο φέρει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) όνοµα της αρχής που χορήγησε την ετικέτα·
β) ονοµασία του οργανισµού εξαγωγής, εάν είναι διαθέσιµη·
γ) σήµα µε την ένδειξη «γεώµηλα, άλλα εκτός εκείνων που προορίζονται για φύτευση, καταγωγής Κούβας»·
δ) ποικιλία·
ε) επαρχία παραγωγής·
στ) µέγεθος των γεωµήλων·
ζ) δηλωθέν καθαρό βάρος των γεωµήλων·
η) δήλωση: «Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ΕΚ, που ορίζονται στην απόφαση 2003/63/ΕΚ»·
θ) σήµα τυπωµένο ή σφραγισµένο εξ ονόµατος της κουβανικής αρχής φυτοπροστασίας.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2003
σχετικά µε προσωρινά µέτρα κατά της εισόδου και κατά της εξάπλωσης στην Κοινότητα του ιού της
µωσαΐκωσης (Pepino mosaic virus), όσον αφορά φυτά τοµάτας προς φύτευση
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 339]
(2003/64/ΕΚ)
σχετικά µε τον ιό της µωσαΐκωσης δεν έχει αποδώσει επαρκείς διευκρινίσεις ώστε να αναθεωρηθεί η προκαταρκτική
επιδηµιολογική µελέτη επικινδυνότητας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί προστατευτικών µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα
οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά
της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/89/ΕΚ (2), και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Συνεπώς, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της απόφασης 2001/
536/ΕΚ, είναι αναγκαία η πρόβλεψη προσωρινών µέτρων
κατά του ιού της µωσαΐκωσης.

(6)

Η πηγή µόλυνσης για εγκαταστάσεις όπου λαµβάνει χώρα
παραγωγή τοµατοκαρπού δεν έχει εντοπισθεί µέχρι σήµερα.
Τα κράτη µέλη πρέπει άρα να διενεργήσουν επίσηµες έρευνες
για να εντοπίσουν τις πηγές µόλυνσης καθώς και την όδευση
εισόδου.

(7)

Μολονότι ο ρόλος του τοµατόσπορου προς σπορά ως πηγή
µόλυνσης δεν έχει ακόµη απόλυτα διευκρινισθεί, είναι πιθανόν ότι ο σπόρος προς σπορά παίζει σηµαντικό ρόλο.
Συνεπώς, τα µέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση
πρέπει να εφαρµόζονται και στους τοµατόσπορους προς
σπορά.

(8)

Τα µέτρα αυτά πρέπει να εφαρµόζονται στην είσοδο ή στην
εξάπλωση εντός της Κοινότητας του ιού µωσαΐκωσης, στην
επιθεώρηση φυτών τοµάτας προοριζόµενων για φύτευση,
καταγωγής τρίτων χωρών, και στη διακίνηση φυτών τοµάτας
προοριζόµενων για φύτευση. Επίσης, πρέπει να περιλαµβάνουν γενικότερη παρακολούθηση για την παρουσία του εν
λόγω ιού στα κράτη µέλη.

(9)

Κρίνεται σκόπιµο τα αποτελέσµατα των µέτρων αυτών να
υφίστανται συνεχή αξιολόγηση και υπό το πρίσµα των αποτελεσµάτων της ανωτέρω αξιολόγησης να ληφθούν δυνατά
συνακόλουθα µέτρα. Τα εν λόγω συνακόλουθα µέτρα θα
λαµβάνουν υπόψη τους τις πληροφορίες που θα παρέχονται
και την επιστηµονική γνωµοδότηση των κρατών µελών.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Περί το τέλος του έτους 1999 και τις αρχές του 2000, η
Γερµανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο
Βασίλειο, ενηµέρωσαν τα υπόλοιπα κράτη µέλη και την Επιτροπή σχετικά µε κρούσµατα ιού της µωσαΐκωσης (Pepino
mosaic virus) σε καλλιέργειες τοµάτας αντίστοιχα στις
χώρες τους, καθώς και σχετικά µε τα ληφθέντα µέτρα ελέγχου.

(2)

Με την απόφαση 2001/536/ΕΚ της Επιτροπής (3), απαιτείται
προσωρινά από τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα κατά της
εισόδου και κατά της εξάπλωσης στην Κοινότητα του ιού
της µωσαΐκωσης όσον αφορά φυτά τοµάτας προς φύτευση,
εκτός των σπόρων προς σπορά.

(3)

Από επίσηµες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν από κράτη
µέλη σύµφωνα µε την απόφαση 2001/536/ΕΚ εντοπίσθηκαν
νέα κρούσµατα. Επιπλέον, ο ιός της µωσαΐκωσης έχει εκδηλωθεί σε πολλές τρίτες χώρες.

(4)

Επί του παρόντος, ο ιός της µωσαΐκωσης δεν περιλαµβάνεται
στον κατάλογο του παραρτήµατος Ι ή του παραρτήµατος ΙΙ
της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Εντούτοις, προκαταρκτική
ανάλυση του φυτοϋγειονοµικού κινδύνου που πραγµατοποίησαν διάφορα κράτη µέλη µε βάση τις διαθέσιµες επιστηµονικές πληροφορίες έδειξε ότι ο εν λόγω ιός και οι
καταστροφικές επιπτώσεις του θα µπορούσαν να προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα όσον αφορά την υγεία των
φυτών στην Κοινότητα, ιδίως για την προστατευόµενη τοµατοπαραγωγή. Ο κίνδυνος για την υπαίθρια παραγωγή τοµάτας και άλλων καλλιεργειών σολανοειδών, κυρίως της πατάτας, δεν έχει ακόµη πλήρως καθορισθεί. Η Επιτροπή έχει
ζητήσει από τα κράτη µέλη να συνεχίσουν την επιστηµονική
έρευνα και να εκφέρουν γνώµη σχετικά µε την επικινδυνότητα του ιού της µωσαΐκωσης στην υπαίθρια παραγωγή
τοµάτας και άλλων καλλιεργειών σολανοειδών. Στο παρόν
στάδιο, η επιστηµονική εργασία που έχει πραγµατοποιηθεί

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σ. 45.
(3) ΕΕ L 193 της 17.7.2001, σ. 26.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση εντός της Κοινότητας
φυτών τοµάτας, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw., προοριζόµενων για φύτευση, που έχουν µολυνθεί από τον ιό
της µωσαΐκωσης.
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Άρθρο 2
Τα φυτά τοµάτας, τα προοριζόµενα για φύτευση, καταγωγής τρίτων
χωρών, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα
σηµεία 1 ή 2 του παραρτήµατος. Επιθεωρούνται κατά την είσοδο
στην Κοινότητα για την παρουσία του ιού της µωσαΐκωσης, µε
εφαρµογή, κατ' αναλογία, των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.
Άρθρο 3
1.
Φυτά τοµάτας προοριζόµενα για φύτευση δεν επιτρέπεται να
µετακινούνται από το χώρο παραγωγής τους, εκτός αν πληρούν
τους όρους που ορίζονται στα σηµεία 3 ή 4 του παραρτήµατος.
2.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για τη
µετακίνηση φυτών προοριζόµενων για πώληση σε τελικούς καταναλωτές µη ασχολούµενους µε επαγγελµατική παραγωγή φυτών, εφόσον στη συσκευασία ή µε άλλες ενδείξεις φαίνεται σαφώς ότι
προορίζονται για πώληση σε αυτού του είδους καταναλωτές.
Άρθρο 4
Για την παρουσία του ιού της µωσαΐκωσης τα κράτη µέλη διενεργούν επίσηµες έρευνες, τουλάχιστον σε εγκαταστάσεις που έχουν
σχέση µε την παραγωγή φυτών και καρπών τοµάτας.

29.1.2003

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφος 2
της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα αποτελέσµατα των ερευνών που
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιούνται στην Επιτροπή και
στα υπόλοιπα κράτη µέλη µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2003.
Άρθρο 5
Η Επιτροπή επανεξετάζει τον τρόπο λειτουργίας της παρούσας απόφασης το αργότερο µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2003.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει στις 31 Ιανουαρίου 2004.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3
1. Τηρουµένων των διατάξεων του παραρτήµατος ΙΙΙ σηµείο 13 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα φυτά τοµάτας, τα προοριζόµενα
για φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγής τρίτων, χωρών συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 7 ή 8 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ το οποίο αναφέρει ότι:
α) κατάγονται από περιοχές στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εµφανιστεί ο ιός της µωσαΐκωσης, ή
β) i) δεν έχουν διαπιστωθεί συµπτώµατα ιού µωσαΐκωσης στον τόπο παραγωγής κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων που διενεργούνται τουλάχιστον άπαξ στη διάρκεια της περιόδου που τα φυτά είναι παρόντα στον τόπο παραγωγής, ή, σε περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί ο ιός µωσαΐκωσης στον τόπο παραγωγής και, µετά από την εφαρµογή κατάλληλων διαδικασιών µε στόχο την εξάλειψή του, ο τόπος παραγωγής διαπιστώθηκε µη προσβεβληµένος από τον ιό της µωσαΐκωσης
σε επίσηµες επιθεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων δειγµατοληπτικών ελέγχων, και κατόπιν παρακολούθησης στη διάρκεια του ενδεδειγµένου χρονικού διαστήµατος, ή
ii) δεν έχουν διαπιστωθεί συµπτώµατα του ιού της µωσαΐκωσης µε δοκιµές σε δείγµατα φύλλων λαµβανόµενα από τα
φυτά που παράγονται, καλλιεργούνται ή διατηρούνται στον τόπο παραγωγής, τουλάχιστον άπαξ κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήµατος τεσσάρων εβδοµάδων, ή, σε περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί ο ιός της µωσαΐκωσης στον τόπο
παραγωγής µετά από πρόσθετες δοκιµές σε κάθε παρτίδα, και αφού διαπιστωθεί ότι οι παρτίδες είναι απαλλαγµένες
από τον ιό της µωσαΐκωσης,
και, εάν τα εν λόγω φυτά καλλιεργούνται σε εγκαταστάσεις όπου πραγµατοποιούνται τόσο η παραγωγή φυτών τοµάτας
όσο και η παραγωγή τοµατοκαρπού, υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή και η συσκευασία
του καρπού διαχωρίζονται σαφώς από την παραγωγή και συσκευασία των φυτών για την αποφυγή µόλυνσης.
2. Οι τοµατόσποροι, καταγωγής τρίτων χωρών συνοδεύονται από το αναφερόµενο στο άρθρο 7 ή 8 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ
φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό, στο οποίο αναφέρεται ότι έχουν παραχθεί µε κατάλληλη µέθοδο εκχύλισης οξέων και ότι:
α) κατάγονται από περιοχές όπου ο ιός της µωσαΐκωσης διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εµφανιστεί, ή
β) δεν έχουν παρατηρηθεί συµπτώµατα του ιού της µωσαΐκωσης στα φυτά στους τόπους παραγωγής κατά τη διάρκεια της
πλήρους βλαστικής περιόδου τους, ή
γ) έχουν υποστεί επίσηµες δοκιµές για τον ιό της µωσαΐκωσης, σε αντιπροσωπευτικό δείγµα χρησιµοποιώντας κατάλληλες
µεθόδους, και ότι έχουν ευρεθεί στις δοκιµές αυτές απαλλαγµένοι από τον ιό της µωσαΐκωσης.
3. Τα φυτά τοµάτας, προοριζόµενα για φύτευση, εκτός από τους σπόρους, που κατάγονται από την Κοινότητα µπορούν να
µετακινηθούν από τον τόπο παραγωγής µόνον:
α) εάν κατάγονται από περιοχές στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εµφανιστεί ο ιός της µωσαΐκωσης, ή
β) i) εάν δεν έχουν διαπιστωθεί συµπτώµατα ιού µωσαΐκωσης στον τόπο παραγωγής κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων που
διενεργούνται τουλάχιστον άπαξ στη διάρκεια της περιόδου που τα φυτά είναι παρόντα στον τόπο παραγωγής, ή, σε
περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί ο ιός µωσαΐκωσης στον τόπο παραγωγής και, µετά από την εφαρµογή κατάλληλων
διαδικασιών µε στόχο την εξάλειψή του, ο τόπος παραγωγής διαπιστώθηκε µη προσβεβληµένος από τον ιό της µωσαΐκωσης σε επίσηµες επιθεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων δειγµατοληπτικών ελέγχων, και κατόπιν παρακολούθησης στη
διάρκεια του ενδεδειγµένου χρονικού διαστήµατος, ή
ii) εάν δεν έχει διαπιστωθεί ο ιός της µωσαΐκωσης µε δοκιµές σε δείγµατα φύλλων λαµβανόµενα από τα φυτά που παράγονται, καλλιεργούνται ή διατηρούνται στον τόπο παραγωγής, τουλάχιστον άπαξ κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήµατος τεσσάρων εβδοµάδων, ή, σε περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί ο ιός της µωσαΐκωσης στον τόπο παραγωγής µετά
από πρόσθετες δοκιµές σε κάθε παρτίδα, και αφού διαπιστωθεί ότι οι παρτίδες είναι απαλλαγµένες από τον ιό της
µωσαΐκωσης,
και, εάν τα εν λόγω φυτά καλλιεργούνται σε εγκαταστάσεις όπου πραγµατοποιούνται τόσο η παραγωγή φυτών τοµάτας
όσο και η παραγωγή τοµατοκαρπού, υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή και η συσκευασία
του καρπού διαχωρίζονται σαφώς από την παραγωγή και συσκευασία των φυτών για την αποφυγή µόλυνσης.
4. Οι τοµατόσποροι, καταγόµενοι από την Κοινότητα, µπορούν να µετακινηθούν από τον τόπο παραγωγής µόνον εάν έχουν
παραχθεί µε κατάλληλη µέθοδο εκχύλισης οξέων και
α) κατάγονται από περιοχές όπου ο ιός της µωσαΐκωσης διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εµφανιστεί, ή
β) δεν έχουν παρατηρηθεί συµπτώµατα του ιού της µωσαΐκωσης στα φυτά στους τόπους παραγωγής κατά τη διάρκεια της
πλήρους βλαστικής περιόδου τους, ή
γ) έχουν υποστεί επίσηµες δοκιµές για τον ιό της µωσαΐκωσης, σε αντιπροσωπευτικό δείγµα και χρησιµοποιώντας κατάλληλες µεθόδους, και έχουν βρεθεί στις δοκιµές αυτές απαλλαγµένοι από τον ιό της µωσαΐκωσης.
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1832/2002 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2002, που τροποποιεί το
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 290 της 28ης Οκτωβρίου 2002)
Σελίδα 753, παράρτηµα 2, κωδικός ΣΟ 0809 20 05, έναντι του κειµένου «Κατώτερη των 42,2 € (1)», στην τρίτη στήλη:
αντί:
«12,5 + 27,4 €/100 kg/net»,
διάβαζε: «12 + 27,4 €/100 kg/net».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 σηµείο 38 της συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί το άρθρο 254 της συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα αποκαλείται από
την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Νίκαιας, την 1η Φεβρουαρίου 2003, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

