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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1091/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση για δεύτερη φορά του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, περί καθορισµού, για το
2003, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και
των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται
περιορισµοί αλιευµάτων
1 500 τόνοι ευρωπαϊκής χωµατίδας της Βορείου Θαλάσσης
θα µεταφερθούν από τη Νορβηγία στην Κοινότητα. Επιπροσθέτως, συµφωνήθηκε να συσταθεί η πρόσβαση της Κοινότητας στην αλιεία 48 493 τόνων ατλαντοσκανδιναβικής
ρέγκας στα νορβηγικά ύδατα βορείως των 62° Β και η πρόσβαση της Νορβηγίας στην αλιεία 48 493 τόνων ατλαντοσκανδιναβικής ρέγκας στα κοινοτικά ύδατα βορείως των 62°
Β, και το µερίδιο της Κοινότητας από το κοινό µερίδιο της
ποσόστωσης NEAFC για το σκουµπρί στα διεθνή ύδατα να
είναι 7 520. Θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για
την εφαρµογή των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων στην
κοινοτική νοµοθεσία.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1),
και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συµβουλίου (2)
καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τους συναφείς
όρους για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων που ισχύουν στα κοινοτικά ύδατα και, για τα
κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα στα οποία απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων για το 2003.

(2)

Οι αλιευτικές δυνατότητες καπελάνου για την Κοινότητα
στα ύδατα της Γροιλανδίας προβλέπονται στο τέταρτο πρωτόκολλο για τον καθορισµό των όρων σχετικά µε την αλιεία
που προβλέπονται στην αλιευτική συµφωνία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, αφενός, και της
κυβέρνησης της ∆ανίας και της τοπικής κυβέρνησης της
Γροιλανδίας, αφετέρου (3). Η Κοινότητα λαµβάνει το 70 %
του γροιλανδικού µεριδίου του TAC καπελάνου το οποίο
αποφασίστηκε τον Ιούνιο και διατίθεται σε όλα τα κράτη
µέλη. Προκειµένου να µπορεί να αρχίσει η αλιεία της καλοκαιρινής περιόδου νωρίτερα απ' ό,τι συνέβη κατά τα πρόσφατα έτη, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί προκειµένου να αποφασίσει για το θέµα αυτό.

(3)

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιέχεται στην αλιευτική
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (4), η Κοινότητα είχε διαβουλεύσεις µε
το Βασίλειο της Νορβηγίας. Οι αντιπροσωπίες συµφώνησαν
να συστήσουν στις αντίστοιχες αρχές τους τη χορήγηση
ποσόστωσης 40 000 τόνων αµµοχέλων των κοινοτικών
υδάτων στη Νορβηγία, ενώ 2 500 τόνοι µπακαλιάρου και

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ L 356 της 31.12.2002, σ. 12· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 728/2003 (ΕΕ L 105 της
26.4.2003, σ. 3).
(3) ΕΕ L 209 της 2.8.2001, σ. 2.
(4) ΕΕ L 226 της 29.8.1980, σ. 48.

(4)

Σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα πρακτικά των συµπερασµάτων
των αλιευτικών διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νορβηγίας, τα οποία υπογράφτηκαν στις
Βρυξέλλες στις 20 ∆εκεµβρίου 2002, συµφωνήθηκε να συστήσουν στις αντίστοιχες αρχές τους να επιτραπεί η αλιεία
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως αµµόχελα, 40 000 τόνων
της κοινοτικής ποσόστωσης του σύκου της Νορβηγίας στη
ζώνη IV (ύδατα Νορβηγίας).

(5)

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιέχεται στην αλιευτική
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός, και
της κυβέρνησης της ∆ανίας και της τοπικής κυβέρνησης των
Νήσων Φερόε αφετέρου (5), η Κοινότητα είχε διαβουλεύσεις
µε την τοπική κυβέρνηση των Νήσων Φερόε. Οι αντιπροσωπίες συµφώνησαν να συστήσουν στις αντίστοιχες αρχές τους
να έχουν τα µέρη πρόσβαση στην αλιεία 6 022 τόνων
ατλαντοσκανδιναβικής ρέγκας στα ύδατα του άλλου µέρους
βορείως των 62° Β. Θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία
µέτρα για την εφαρµογή των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων στην κοινοτική νοµοθεσία.

(6)

Εν αναµονή της σύναψης µιας µακροπρόθεσµης συµφωνίας
διαχείρισης όσον αφορά το απόθεµα του προσφυγακιού µε
τα ενδιαφερόµενα παράκτια κράτη, είναι σκόπιµο για την
Κοινότητα να καθορίσει ποσόστωση 250 000 τόνων στις
διαιρέσεις ICES I, II, V, VI, VII, XII και XIV (διεθνή ύδατα),
η οποία να είναι διαθέσιµη για όλα τα κράτη µέλη.

(5) ΕΕ L 226 της 29.8.1980, σ. 12.

L 157/2
(7)

(8)

EL
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Τον Ιανουάριο του 2003, η Οργάνωση Αλιείας Β∆ Ατλαντικού ενέκρινε TAC 13 000 τόνων για τη γαρίδα της Αρκτικής στη διαίρεση NAFO 3L για την Κοινότητα. Το µέτρο
αυτό θα πρέπει συνεπώς να εφαρµοσθεί από την Κοινότητα.

Μετά τα επείγοντα κοινοτικά µέτρα για την απαγόρευση
αλιείας µπακαλιάρου µε µηχανότρατες για όλα τα σκάφη
στα κοινοτικά ύδατα, της Βαλτικής Θάλασσας από τις 15
Απριλίου έως τις 31 Μαΐου 2003, η Εσθονία ζήτησε να της
επιτραπεί η αλιεία µε τράτες στα κοινοτικά ύδατα από 1ης
Σεπτεµβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου αυτού του έτους. Το
Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο να τροποποιηθεί σχετικά το
παράρτηµα VI τµήµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/
2002.

26.6.2003

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«4. Η Επιτροπή καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για τον
καπελάνο στη ζώνη V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) που διατίθεται
στην Κοινότητα και ισοδυναµεί προς το 70 % του µεριδίου της
Γροιλανδίας του TAC για τον καπελάνο αµέσως µετά τον καθορισµό του TAC. Μετά την µεταφορά 30 000 τόνων στην
Ισλανδία, 10 000 τόνοι στις Νήσους Φερόε και 6 700 τόνους
στην Νορβηγία, το εναποµείναν ποσό διατίθεται σε όλα τα
κράτη µέλη.»
2. Το παράρτηµα IΑ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα I
του παρόντος κανονισµού.
3. Το παράρτηµα IΒ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ
του παρόντος κανονισµού.

(9)

Λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, η Λιθουανία ζήτησε από την
ΕΚ να της επιστρέψει 800 τόνους της ποσόστωσης ρέγκας
που η Λιθουανία είχε χορηγήσει στην ΕΚ για να αλιευθεί
στα ύδατά της το 2003, µειώνοντας έτσι την αντίστοιχη κοινοτική ποσόστωση. Σε αντάλλαγµα, οι αρχές της Λιθουανίας
ανέλαβαν να προσφέρουν στην Κοινότητα 800 τόνους
ρέγγας στα ύδατά της από την εθνική της ποσόστωση που
θα ορισθεί από την ΙBSCFC για το έτος 2004. Το Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο να τροποποιηθεί σχετικά το παράρτηµα
VI τµήµα ΙΑ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002.

4. Το παράρτηµα IΓ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα IIΙ
του παρόντος κανονισµού.
5. Το παράρτηµα I∆ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα IV
του παρόντος κανονισµού.
6. Το παράρτηµα IE τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα V
του παρόντος κανονισµού.
7. Το παράρτηµα VI τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα VΙ
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2

(10)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 θα πρέπει συνεπώς να
τροποποιηθεί σχετικά,

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ∆ΡΥΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Στο παράρτηµα IΑ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, οι καταχωρίσεις για τη ρέγγα στη ζώνη IIId (λιθουανικά ύδατα) αντικαθίστανται ως εξής:

«Είδος:

Ζώνη: IIId (λιθουανικά ύδατα)

Ρέγγα
Clupea harengus

∆ανία

477

Γερµανία

358

Σουηδία

165
500 (1)

ΕΚ
TAC

1 500 (2)
143 349

(1) ∆ιαθέσιµο στη ∆ανία, Γερµανία, Φινλανδία και Σουηδία εντός των
οικείων ποσοστώσεων για ΙΙΙbcd (ύδατα ΕΚ).
(2) Εκ των οποίων 500 τόνοι καταλογίζονται στο κοινοτικό µερίδιο ΤΑΚ
για ΙΙΙbcd (ύδατα ΕΚ).»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στο παράρτηµα IB του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, οι καταχωρήσεις που αφορούν το είδος «αµµόχελα στη ζώνη IIα,
Skagerrak, Kattegat, Βόρειος Θάλασσα» το είδος «µπακαλιάρος Melanogrammus aeglefonus στη ζώνη IIα (ύδατα ΕΚ), Βόρειος
Θάλασσα», το είδος «ευρωπαϊκή χωµατίδα στις ζώνες IIα (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα», το είδος «σύκο Νορβηγίας στη ζώνη IV
(ύδατα Νορβηγίας)» αντικαθίσταται από τα εξής:
«Είδος:

Ζώνη: IIa (1), Skagerrak, Kattegat, Βόρειος Θάλασσα (1)

Αµµόχελα
Ammodytidae

∆ανία

776 336

Ηνωµένο Βασίλειο

16 969

Όλα τα κράτη µέλη

29 695 (2)

ΕΚ

823 000

Νορβηγία

75 000 (4)

Νήσοι Φερόε

20 000 (3) (4)

TAC

«Είδος:

918 000

(1) Κοινοτικά ύδατα πλην υδάτων εντός 6 µιλίων από τις
βασικές ακτογραµµές του Ηνωµένου Βασιλείου στα Shetland, Fair Isle και Foula.
(2) Εκτός της ∆ανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου.
(3) Η ποσόστωση αυτή συνίσταται από αµµόχελο, σύκο
Νορβηγίας, κατ' ανώτατο όριο 2 000 τόνους σαρδελόρεγγας και αναπόφευκτα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα από προσφυγάκι. Οι ποσότητες σαρδελόρεγγας και κατ' ανώτατο
όριο 6 000 τόνοι σύκου Νορβηγίας µπορούν να αλιευθούν στη ζώνη IVα βορείως του γεωγραφικού πλάτους
56° 30' Β. Τα αλιεύµατα αυτά σύκου Νορβηγίας υπόκεινται στην παροχή, µε αίτηση της Επιτροπής, λεπτοµερειών
για την ποσότητα και τη σύνθεση τυχόν παρεµπιπτόντων
αλιευµάτων.
(4) Αλιεύεται στη Βόρειο Θάλασσα.»

Ζώνη: IIα (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα

Μπακαλιάρος
Melanogrammus aeglefinus

Βέλγιο

446

∆ανία

3 064

Γερµανία

1 950

Γαλλία

3 398

Κάτω Χώρες

334

Σουηδία

(1) Εκτός από 2 634 περίπου τόνους βιοµηχανικών αλιευµάτων.
(2) TAC που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο αλιευτικών διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Νορβηγίας για το έτος 2003. Τα µερίδια TAC των µερών,
µετά τις αµοιβαίες ανταλλαγές, είναι: ΕΚ: 44 655 τόνοι,
Νορβηγία: 7 080 τόνοι.

216

Ηνωµένο Βασίλειο

32 613

ΕΚ

42 021 (1)

Νορβηγία

7 080

TAC

51 735 (2)

Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι
ποσότητες:
Νορβηγικά ύδατα
ΕΚ

«Είδος:

31 357»

Ζώνη: IIα (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα

Προσφυγάκι
Pleuronectes platessa

Βέλγιο

4 356

∆ανία

14 156

Γερµανία
Γαλλία

4 083
817

Κάτω Χώρες

27 224

Ηνωµένο Βασίλειο

20 145

ΕΚ

70 781

Νορβηγία
TAC

2 469
73 250 (1)

(1) TAC που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο αλιευτικών διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Νορβηγίας για το έτος 2003. Τα µερίδια TAC των µερών,
µετά τις αµοιβαίες ανταλλαγές, είναι: ΕΚ: 70 781 τόνοι,
Νορβηγία: 2 469 τόνοι.

26.6.2003
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Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι
ποσότητες:
Νορβηγικά ύδατα
ΕΚ

«Είδος:

30 000»

∆ανία
Ηνωµένο Βασίλειο
ΕΚ
TAC

Ζώνη: IV (Νορβηγικά ύδατα)

Σύκο Νορβηγίας
Trisopterus esmarki
47 500 (1) (2)
2 500 (1) (2)
50 000 (1) (2)
Άσχετο

(1) Συµπεριλαµβανοµένων των αναπόφευκτα αναµειγµένων σαφριδίων.
(2) 80 % της ποσόστωσης αυτής µπορεί να αλιευθεί
ως αµµόχελο.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
Στο παράρτηµα I Γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, οι καταχωρήσεις που αφορούν το είδος «Ρέγγα στη ζώνη I, II (ύδατα
ΕΚ, διεθνή ύδατα)» και «Προσφυγάκι στη ζώνη I, II (NAFO)» αντικαθίστανται από τα εξής:
«Είδος:

Ζώνη:

Ρέγγα
Clupea harengus

Βέλγιο

(1) Μπορεί να αλιευθεί στη ζώνη IIα (κοινοτικά ύδατα)

17

∆ανία

I, II (ύδατα ΕΚ, διεθνή ύδατα και νορβηγικά ύδατα)

16 908

Γερµανία

2 961

Ισπανία

56

Γαλλία

730

Ιρλανδία

4 377

Κάτω Χώρες

6 051

Πορτογαλία

56

Φινλανδία

262

Σουηδία

6 265

Ηνωµένο Βασίλειο

10 810

ΕΚ

48 493

Νορβηγία

48 493 (1)

Νήσοι Φερόε

6 022 (1)
Άσχετο

TAC
Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, δεν µπορούν να αλιευθούν µεγαλύτερες ποσότητες από τις κατωτέρω στις προσδιοριζόµενες ζώνες:

Ύδατα Νήσων Φερόε
Βέλγιο

2

∆ανία

2 100

Γερµανία

368

Ισπανία

7

Γαλλία

91

Ιρλανδία

544

Κάτω Χώρες

751

Πορτογαλία

7

Φινλανδία

33

Σουηδία

778

Ηνωµένο Βασίλειο
ΕΚ

«Είδος:

1 342
6 022»

Ζώνη:

Προσφυγάκι
Micromesistius poutassou

ΕΚ

250 000

TAC

Άσχετο»

I, II, V, VI, VII, XII και XIV (διεθνή
ύδατα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Στο παράρτηµα I ∆ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, οι καταχωρήσεις που αφορούν το είδος «Προσφυγάκι στη ζώνη V,
VI, VII, XII, και XIV (1)» καθώς και το είδος «Σκουµπρί στη ζώνη IIα (ύδατα ΕΚ), Skagerrak και Kattegat, IIIb, c, d (ύδατα ΕΚ),
Βόρειος Θάλασσα» και στη ζώνη IIα (µη κοινοτικά ύδατα), Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV αντικαθίστανται από
τα εξής:

«Είδος:

Ζώνη:

Προσφυγάκι
Micromesistius poutassou

∆ανία

2 218

Γερµανία

8 582

Ισπανία

14 304 (1)

Γαλλία

11 944

Ιρλανδία

17 165

Κάτω Χώρες

26 963

Πορτογαλία
Ηνωµένο Βασίλειο

1 073 (1)
25 032

ΕΚ

107 281

Νορβηγία

120 000 (2) (3)

Νήσοι Φερόε

45 000 (4) (5)

TAC

Άσχετο

V, VI, VII, XII, XIV (ύδατα ΕΚ)

(1) Από τους οποίους µέχρι 75 % µπορούν να αλιεύονται στις
ζώνες VIIIγ, IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ).
(2) Μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα ΕΚ στις περιοχές II, VIα VIα
βορείως του 56° 30' Β, VIb, VII δυτικώς του 12° ∆.
(3) Από τους οποίους µέχρι 500 τόνοι µπορούν να συνίστανται
από γουρλοµάτη (Argentina spp.).
(4) Μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα ΕΚ στις περιοχές VIα βορείως
του 56° 30' Β, VIb, VII δυτικώς του 12° ∆.
(5) Η αλιεία απαγορεύεται στην υποπεριοχή VIα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 56° 30' Β και στην υποπεριοχή VII ανατολικώς
γεωγραφικού µήκους 12° ∆.

Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι
ποσότητες:
IVα
Νορβηγία

40 000»
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«Είδος:

Ζώνη:

Σκουµπρί
Scomber scombrus

Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία

12 745
504
1 522

Κάτω Χώρες

1 533

Σουηδία

4 576 (1) (2) (3)

Ηνωµένο Βασίλειο

1 419

ΕΚ

22 782 (2) (4) (5)

Νορβηγία

40 395 (6)

TAC

IIa (ύδατα ΕΚ), Skagerrak και Kattegat,
IIIb,c,d (ύδατα ΕΚ), Βόρειος Θάλασσα

(1) Συµπεριλαµβάνεται αλιεία 1 865 τόνων σκουµπριού από το εν λόγω κράτος µέλος στη διαίρεση
ICES IIIa και στα κοινοτικά ύδατα της διαίρεσης
ICES IVab.
(2) Συµπεριλαµβάνονται αλιεύµατα 260 τόνων προς
τα νορβηγικά ύδατα της επιµέρους ζώνης ICES
IV, που προκύπτουν από τα συµφωνηµένα πρακτικά των διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, για λογαριασµό της Σουηδίας και της
Νορβηγίας για το έτος 2003.
(3) Κατά την αλιεία στα νορβηγικά ύδατα, παρεµπίπτοντα αλιεύµατα γάδου, µπακαλιάρου εγκλεφίνου, µαύρου µπακαλιάρου, κίτρινου µπακαλιάρου
και νταουκιού του Ατλαντικού καταλογίζονται
στην ποσόστωση για τα εν λόγω είδη.
(4) Συµπεριλαµβάνονται 1 865 τόνοι που προκύπτουν από τους όρους οι οποίοι καθορίζονται
στην υποσηµείωση 2 του παραρτήµατος των συµφωνηθέντων πρακτικών των συµπερασµάτων των
αλιευτικών διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Νορβηγίας. Βρυξέλλες, 9
∆εκεµβρίου 1995.
(5) Συµπεριλαµβάνονται 459 τόνοι που προκύπτουν
από τη ρύθµιση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νορβηγίας για τη διαχείριση του
κοινού µεριδίου ΕΕ — Νορβηγίας των επιτρεπόµενων αλιευµάτων NAFO.
(6) Αφαιρούνται από το µερίδιο TAC της Νορβηγίας
(µερίδιο πρόσβασης). Η ποσόστωση αυτή µπορεί
να αλιεύεται µόνο στην διαίρεση VIa, εκτός από
3 000 τόνους που µπορούν να αλιευθούν στη
διαίρεση IIIa.
(7) TAC που συµφωνήθηκαν από την ΕΚ, µε τη
Νορβηγία και τους Νήσους Φερόε για ολόκληρη
τη βόρειο περιοχή.

483

Γαλλία

26.6.2003

556 607 (7)

Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι
ποσότητες:
IIIa
∆ανία

IIIa,
IVb,c

IVc

4 130

Γαλλία

490

Κάτω Χώρες

490

Σουηδία
490
3 000»

IIa (µη κοινοτικά ύδατα), VI, από
την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
Μαρτίου 2003
4 020

390

Ηνωµένο Βασίλειο
Νορβηγία

IVb

10
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«Είδος:

Ζώνη:

Mackerel
Scomber scombrus

Γερµανία

20

Γαλλία

13 563

Ιρλανδία

67 807

Κάτω Χώρες

29 665

Ηνωµένο Βασίλειο

186 472

ΕΚ

317 869 (4)

Νορβηγία
Νήσοι Φερόε
TAC

(1) ∆ύνανται να αλιευθούν µόνο στις διαιρέσεις IIa, IVa, VIa
(βορείως των 56° 30' Β), VIId,e,f,h.
(2) Από τους οποίους 1 411 τόνοι δύνανται να αλιευθούν στη
διαίρεση IVa ICES βορείως του 59° Β (ύδατα ΕΚ) από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου και από 1 Οκτωβρίου
έως 31 ∆εκεµβρίου. Ποσότητα 3 893 τόνων της ποσόστωσης
των Νήσων Φερόε δύναται να αλιευθεί στη διαίρεση ICES VIa
(βορείως 56° 30' Β) όλο το χρόνο ή/και στις διαιρέσεις ICES
VIIe,f,h, ή/και στη διαίρεση ICES IVa.
(3) TAC συµφωνηθέν από την ΕΚ µε τη Νορβηγία και Νήσους
Φερόε για τη βόρεια περιοχή.
(4) Συµπεριλαµβάνονται 7 061 τόνοι που προκύπτουν από τη
ρύθµιση µεταξύ της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διαχείριση του κοινού µεριδίου ΕΕ — Νορβηγίας
που αφορά τα επιτρεπόµενα αλιεύµατα NAFO για το 2003.

20 342

Ισπανία

IIa (µη κοινοτικά ύδατα), Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII,
VIIIa,b,d,e, XII, XIV

12 020 (1)
4 679 (2)
556 607 (3)

Ειδικοί όροι:
Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριµένη ζώνη µπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο και µόνο κατά
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου.
IVa (ύδατα ΕΚ)
Γερµανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Κάτω Χώρες

5 967
3 978
19 890
8 702

Ηνωµένο Βασίλειο

54 699

Νορβηγία

12 020

Νήσοι Φερόε

1 411 (1)

(1) Βορείως 59° N (ζώνη ΕΚ) από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Στο παράρτηµα I E του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002, η καταχώρηση που αφορά το είδος «Γαρίδα της Αρκτικής στη ζώνη
NAFO 3L» αντικαθίσταται από τα εξής:
«Είδος: Γαρίδα της Αρκτικής
Pandalus borealis

Ζώνη: OPANO 3L (1)

ΕΚ

(1) Εξαιρείται το τετράγωνο υπό τις εξής συντεταγµένες:

TAC

145 (2)
13 000

Σηµείο Αριθ.

Πλάτος Β

Μήκος ∆

1

47° 20 0

46° 40 0

2

47° 20 0

46° 30 0

3

46° 00 0

46° 30 0

4

46° 00 0

46° 40 0

(2) Αλιεύεται από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου, 1η Ιουλίου έως 14
Σεπτεµβρίου και 1η ∆εκεµβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου.»

26.6.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
Στο παράρτηµα VI, τα µέρη I και II αντικαθίστανται από τα εξής:
«ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ
ΣΕ Υ∆ΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Περιοχή αλιείας

Τύπος αλιείας

Νορβηγικά ύδατα και αλιευτική
ζώνη γύρω από το Jan Mayen

Ρέγγα, βορείως των 62° 00' Β

Ύδατα Εσθονίας

Γάδος, ρέγγα, σολοµός και σαρδελόρεγγα

Ύδατα των Νήσων Φερόε

Αριθµός
αδειών

Μέγιστος
αριθµός
σκαφών που
είναι παρόντα
καθ'
οιονδήποτε
χρόνο

75

55

250

70

Όλοι οι τύποι αλιείας µε τράτα µε σκάφη µήκους µέχρι
180 ποδών στη ζώνη µεταξύ 12 και 21 µιλίων από τις
γραµµές βάσης των Νήσων Φερόε

26

13

Κατευθυνόµενη αλιεία γάδου και µπακαλιάρου εγκλεφίνου µε ελάχιστο µέγεθος µατιών 135 mm, που περιορίζεται στην περιοχή νοτίως των 62° 28' Β και ανατολικά
των 6° 30' ∆

8

4

Αλιεία µε τράτα εκτός των 21 µιλίων από τις γραµµές
βάσης των Νήσων Φερόε. Κατά τις περιόδους από την
1η Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου, τα σκάφη αυτά µπορούν
να αλιεύουν στην περιοχή µεταξύ 61° 20' Β και 62° 00'
Β και µεταξύ 12 και 21 µιλίων από τις γραµµές βάσης

70

26

Αλιεία µουρούνας µε τράτα µε ελάχιστο µέγεθος µατιών
100 mm στην περιοχή νοτίως των 61° 30' Β και δυτικά
των 9° 00' ∆ και στην περιοχή µεταξύ των 7° 00' ∆ και
9° 00' ∆ νοτίως των 60° 30' Β και στην περιοχή νοτιοδυτικά µιας γραµµής µεταξύ 60° 30' Β, 7° 00' ∆ και 60°
00' Β, 6° 00' ∆

70

20

Κατευθυνόµενη αλιεία µε τράτα για µαύρο µπακαλιάρο
µε ελάχιστο µέγεθος µατιών 120 mm και δυνατότητα
χρήσης κυκλικής νεύρωσης γύρω από το σάκο της
τράτας

70

22

Αλιεία προσφυγακιού. Ο συνολικός αριθµός των αδειών
µπορεί να αυξηθεί κατά 4 σκάφη προκειµένου να σχηµατίσουν ζεύγη, εάν οι αρχές των Νήσων Φερόε θεσπίσουν
ειδικούς κανόνες πρόσβασης σε µια περιοχή που καλείται
κύρια περιοχή αλιείας προσφυγακιού

34

20

Αλιεία µε πετονιά

10

6

Αλιεία σκουµπριού

12

12

Αλιεία ρέγγας βορείως των 62° Β

21

21

Ισλανδία

Όλοι οι τύποι αλιείας

18

5

Ύδατα Λετονίας

Αλιεία γάδου, ρέγκας και σαρδελόρεγγας

130

38

40

15

Αλιεία σολοµού
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Αριθµός
αδειών

Μέγιστος
αριθµός
σκαφών που
είναι παρόντα
καθ'
οιονδήποτε
χρόνο

300

60

Ύδατα Λιθουανίας

Όλοι οι τύποι αλιείας

Ύδατα Πολωνίας

Όλοι οι τύποι αλιείας. Επιτρέπονται µόνο τα σκάφη που
έχουν ισχύ µηχανής ίση ή µικρότερη από 750 kW

Ύδατα της Ρωσικής Οµοσπονδίας

Όλοι οι τύποι αλιείας

pm

pm

Αλιεία γάδου

pm

pm

Αλιεία σαρδελόρεγγας

pm

pm

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ Υ∆ΑΤΑ

Κράτος σηµαίας

Τύπος αλιείας

Αριθµός
αδειών

Μέγιστος
αριθµός
σκαφών που
είναι παρόν
καθ'
οιονδήποτε
χρόνο

Νορβηγία

Ρέγγα, βορείως των 62° 00' Β

18

18

Εσθονία

Ρέγγα, σολοµός, σαρδελόρεγγα

106

63

Νήσοι Φερόε

Γάδος

30

15 (1)

Σκουµπρί, VIa (βορείως των 56° 30' Β), VIIe,f;h,
σαφρίδι, IV, VIa (βορείως των 56° 30' Β), VIIe,f,h·
ρέγγα, VIa (βορείως των 56° 30' Β)

14

14

Ρέγγα βορείως των 62° 00' Β

21

21

4

4

Αλιεία σύκου Νορβηγίας και σαρδελόρεγγας για την
παρασκευή ιχθυαλεύρων, IV, VIa (βορείως των 56° 30'
Β): αµµόχελο, IV (συµπεριλαµβάνονται τα αναπόφευκτα
παρεµπίπτοντα αλιεύµατα προσφυγακιού)

15

15

Ποντίκι και µπρόσµιος (1)

20

10

Προσφυγάκι, VIa (βορείως των 56° 30' Β), VIb, VII
(δυτικώς των 12° 00' ∆)

20

20

Μουρούνα

16

16

3

3

Ρέγγα, IIIa

Λάµνα (όλες οι ζώνες εκτός από τη NAFO 3PS)
Λετονία

Γάδος, ρέγγα, παπαλίνα, IIId
Σολοµός, IIId

90
4

45 (3)
2

26.6.2003

EL

Κράτος σηµαίας

Λιθουανία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τύπος αλιείας

Γάδος, ρέγγα, σαρδελόρεγγα, σολοµός, IIId

L 157/13

Αριθµός
αδειών

70

Μέγιστος
αριθµός
σκαφών που
είναι παρόν
καθ'
οιονδήποτε
χρόνο

40 (4)

Ρέγγα, σαρδελόρεγγα, IIId (µεταφορικά σκάφη και σκάφη
ψυγεία)

5

4

Πολωνία

Αλιεία ρέγγας. Επιτρέπονται µόνο τα σκάφη που έχουν
ισχύ µηχανής ίσης ή µικρότερη από 750 kW

60

25

Ρωσική Οµοσπονδία

Ρέγγα, IIId (σουηδικά ύδατα)

pm

pm

Ρέγγα, IIId (σουηδικά ύδατα, µη αλιεύοντα σκάφη και
βάσεις)

pm

pm

Μπαρµπάντος

Γαρίδες Penaeus (2) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

5

pm (6)

Λουτιάνιδοι (3) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

5

pm

Γουιάνα

Γαρίδες Penaeus (4) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

pm

pm (6)

Surinam

Γαρίδες Penaeus (5) ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

5

pm (8)

Τρινιντάντ και Τοµπάγκο

Γαρίδες Penaeus (5) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

8

pm (9)

Ιαπωνία

Τόνος (5) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

pm

Κορέα

Τόνος (10) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

pm

Βενεζουέλα

Snappers (6) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

41

pm

Snappers (7) (ύδατα Γαλλικής Γουιάνας)

4

pm

pm (9)

Εκ των οποίων έξι σκάφη µπορούν να αλιεύουν µε απλάδια και κατά την περίοδο από την 1η Σεπτεµβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου. Εννέα επιπλέον σκάφη µπορούν να αλιεύουν µε τράτα.
(2) Οι αρχές των Νήσων Φερόε διαβιβάζουν το σχετικό πίνακα πριν την 25η κάθε µηνός.
(3) Εκ των οποίων 32 σκάφη που αλιεύουν µε απλάδια ανά πάσα στιγµή.
(4) Από τα οποία ανά πάσα στιγµή το πολύ δέκα σκάφη που αλιεύουν γάδο µε απλάδια.
(5) Οι άδειες που αφορούν την αλιεία γαρίδας στα ύδατα του γαλλικού ∆ιαµερίσµατος της Γουιάνας εκδίδονται βάσει αλιευτικού σχεδίου, το
οποίο υποβάλλεται από τις αρχές της οικείας τρίτης χώρας και εγκρίνεται από την Επιτροπή. Η περίοδος ισχύος καθεµιάς από τις άδειες
αυτές περιορίζεται στην αλιευτική περίοδο που προβλέπεται στο αλιευτικό σχέδιο, βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια.
6
( ) Ο ετήσιος αριθµός ηµερών στη θάλασσα περιορίζεται σε 200.
7
( ) Πρέπει να αλιεύονται αποκλειστικά µε παραγάδια ή παγίδες (για λουτιάνιδους) ή παραγάδια ή δίχτυα που έχουν ελάχιστο άνοιγµα µατιών
αυτών, πρέπει να προσκοµίζονται αποδείξεις ότι υφίσταται ισχύουσα σύµβαση µεταξύ του πλοιοκτήτη που υποβάλλει αίτηση για άδεια και
επιχείρησης µεταποίησης εγκατεστηµένης στο γαλλικό ∆ιαµέρισµα της Γουιάνας και ότι η σύµβαση περιλαµβάνει υποχρέωση για την εκφόρτωση του 75% τουλάχιστον όλων των αλιευµάτων λουτιάνιδου ή το 50 % όλων των αλιευµάτων καρχαρία από το σχετικό σκάφος στο εν
λόγω διαµέρισµα, προκειµένου να υποστούν µεταποίηση στην εγκατάσταση της εν λόγω επιχείρησης.
Η προαναφερόµενη σύµβαση πρέπει να είναι επικυρωµένη από τις γαλλικές αρχές οι οποίες εγγυώνται ότι ανταποκρίνεται τόσο προς την
πραγµατική ικανότητα της συµβαλλόµενης µεταποιητικής επιχείρησης όσο και προς τους αναπτυξιακούς στόχους της οικονοµίας της Γουιάνας.
Αντίγραφο της δεόντως επικυρωµένης σύµβασης πρέπει να προσαρτηθεί στην αίτηση αδείας.
(8) Ο ετήσιος αριθµός ηµερών στη θάλασσα περιορίζεται σε pm.
(9) Ο ετήσιος αριθµός ηµερών στη θάλασσα περιορίζεται σε 350.
(10) Πρέπει να αλιεύεται αποκλειστικά µε παραγάδια.»
(1)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1092/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 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 26 Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 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 25ης Ιουνίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

0702 00 00

052
064
999

58,0
80,7
69,3

0707 00 05

052
999

85,2
85,2

0709 90 70

052
999

77,1
77,1

0805 50 10

382
388
400
528
999

60,3
61,1
50,6
62,6
58,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
800
804
999

76,4
90,4
84,2
75,5
52,4
59,0
70,3
148,7
105,3
84,7

0809 10 00

052
999

211,8
211,8

0809 20 95

052
060
068
094
400
999

285,2
156,6
156,6
197,7
319,8
223,2

0809 40 05

052
624
999

197,1
184,6
190,8

(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. 1093/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 668/2001 όσον αφορά την αύξηση της ποσότητας που
τίθεται σε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο γερµανικός οργανισµός
παρέµβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
668/2001.

(6)

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 της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.

(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 668/2001 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
989/2003 (6), προκήρυξε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή 4 299 449 τόνων κριθής που κατέχει ο γερµανικός
οργανισµός παρέµβασης.

(3)

Η Γερµανία πληροφόρησε την Επιτροπή για την πρόθεση
του οργανισµού παρεµβάσεώς του να προβεί σε αύξηση
κατά 225 505 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε διαγωνισµό για εξαγωγή. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της
αγοράς, πρέπει να δοθεί ευνοϊκή απάντηση στην αίτηση που
υπέβαλε η Γερµανία.
Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που τίθενται σε διαγωνισµό, πρέπει να γίνουν ευνοϊκές και χωρίς
καθυστέρηση τροποποιήσεις του καταλόγου των περιοχών
και των αποθηκευµένων ποσοτήτων.

(4)

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 668/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 4 524 954
τόνων κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες, εκτός
από τη Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κύπρο, την Εσθονία, τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, την Ουγγαρία, τη Λετονία,
τη Λιθουανία, τη Μάλτα, το Μεξικό, την Πολωνία, τη Ρουµανία,
τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβενία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι οι 4 524 954 τόνοι κριθής.»
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
191 της 31.7.1993, σ. 76.
187 της 26.7.2000, σ. 24.
93 της 3.4.2001, σ. 20.
143 της 11.6.2003, σ. 14.

26.6.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg/Bayern
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen

Ποσότητα

1 716 314
418 033
2 390 607»

L 157/18

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

26.6.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1094/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2002 όσον αφορά την αύξηση της ποσότητας που
τίθεται σε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1081/2002.

(6)

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 της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής ( ), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.
3

(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2002 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 937/2003 (6), προκήρυξε διαρκή διαγωνισµό για την
εξαγωγή 578 820 τόνων κριθής που κατέχει ο γαλλικός
οργανισµός παρέµβασης.

(3)

Η Γαλλία πληροφόρησε την Επιτροπή για την πρόθεση του
οργανισµού παρεµβάσεώς της να προβεί σε αύξηση κατά
89 000 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε διαγωνισµό
για εξαγωγή. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς,
πρέπει να δοθεί ευνοϊκή απάντηση στην αίτηση που υπέβαλε
η Γαλλία.
Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που τίθενται σε διαγωνισµό, πρέπει να γίνουν ευνοϊκές και χωρίς
καθυστέρηση τροποποιήσεις του καταλόγου των περιοχών
και των αποθηκευµένων ποσοτήτων.

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2002 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 667 820 τόνων
κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες, εκτός από τη
Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κύπρο, την Εσθονία, τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη
Λιθουανία, τη Μάλτα, το Μεξικό, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη
Σλοβακική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβενία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι οι 667 820 τόνοι κριθής.»
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
191 της
187 της
164 της
133 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
31.7.1993, σ. 76.
26.7.2000, σ. 24.
22.6.2002, σ. 16.
29.5.2003, σ. 51.

26.6.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 157/19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Ποσότητα

Amiens

122 681

Chalons

33 000

Clermont

4 900

Dijon

1 100

Lille

51 332

Nancy

88 341

Nantes

10 400

Orléans

160 844

Paris
Poitiers
Rouen

60 807
8 000
126 415»

L 157/20

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

26.6.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1095/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1500/2001 όσον αφορά την αύξηση της ποσότητας που
τίθεται σε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο φινλανδικός οργανισµός
παρέµβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1500/2001.

(6)

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 της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.

(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1500/2001 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 937/2003 (6), προκήρυξε διαρκή διαγωνισµό για την
εξαγωγή 171 590 τόνων κριθής που κατέχει ο φινλανδικός
οργανισµός παρέµβασης.

(3)

Η Φινλανδία πληροφόρησε την Επιτροπή για την πρόθεση
του οργανισµού παρεµβάσεώς του να προβεί σε αύξηση
κατά 17 488 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε διαγωνισµό για εξαγωγή. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της
αγοράς, πρέπει να δοθεί ευνοϊκή απάντηση στην αίτηση που
υπέβαλε η Φινλανδία.
Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που τίθενται σε διαγωνισµό, πρέπει να γίνουν ευνοϊκές και χωρίς
καθυστέρηση τροποποιήσεις του καταλόγου των περιοχών
και των αποθηκευµένων ποσοτήτων.

(4)

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1500/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 189 078 τόνων
κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από τη
Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κύπρο, την Εσθονία, τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη
Λιθουανία, τη Μάλτα, το Μεξικό, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη
Σλοβακική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβενία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι οι 189 078 τόνοι κριθής.».
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
191 της
187 της
199 της
133 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
31.7.1993, σ. 76.
26.7.2000, σ. 24.
24.7.2001, σ. 3.
29.5.2003, σ. 51.

26.6.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 157/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Hämeenlinna

Ποσότητα

20 996

Joensuu

2 267

Kaipiainen

2 157

Kirkniemi

6 863

Kokemäki

28 966

Koria

7 767

Kotka

1 321

Kuopio

2 034

Loimaa

26 406

Mustio

7 620

Perniö

10 516

Seinäjoki
Turinki
Vainikkala

423
69 204
2 538»

L 157/22

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

26.6.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1096/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 953/2002 όσον αφορά την αύξηση της ποσότητας που
τίθεται σε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο βελγικός οργανισµός παρέµβασης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
953/2002.

(6)

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 της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής ( ), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πώλησης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισµοί παρέµβασης.
3

(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 953/2002 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
937/2003 (6), προκήρυξε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή 58 081 τόνων κριθής που κατέχει ο βελγικός οργανισµός παρέµβασης.

(3)

Το Βέλγιο πληροφόρησε την Επιτροπή για την πρόθεση του
οργανισµού παρεµβάσεώς του να προβεί σε αύξηση κατά
35 123 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε διαγωνισµό
για εξαγωγή. Έχοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς,
πρέπει να δοθεί ευνοϊκή απάντηση στην αίτηση που υπέβαλε
το Βέλγιο.
Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που τίθενται σε διαγωνισµό, πρέπει να γίνουν ευνοϊκές και χωρίς
καθυστέρηση τροποποιήσεις του καταλόγου των περιοχών
και των αποθηκευµένων ποσοτήτων.

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 953/2002 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουοθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 93 204 τόνων
κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από τη
Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κύπρο, την Εσθονία, τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη
Λιθουανία, τη Μάλτα, το Μεξικό, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη
Σλοβακική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβενία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι οι 93 204 τόνοι κριθής.».
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
191 της
187 της
147 της
133 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
31.7.1993, σ. 76.
26.7.2000, σ. 24.
5.6.2002, σ. 3.
29.5.2003, σ. 51.

26.6.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 157/23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Ποσότητα

Hainaut

37 606

Liège

31 055

Namur

22 313

West-Vlaanderen

2 230»

L 157/24

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

26.6.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1097/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 2003
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Ιούνιο 2003 για πιστοποιητικά εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από
τις συµφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα µε τη ∆ηµοκρατία της Πολωνίας, τη ∆ηµοκρατία της
Ουγγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/97 της Επιτροπής, της 29ης
Σεπτεµβρίου 1997, περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή,
στον τοµέα του χοιρείου κρέατος, του καθεστώτος που προβλέπεται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συµφωνιών µε τη Βουλγαρία, την
Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Ρουµανία, την Πολωνική
∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1877/2002 (2),
και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβλήθηκαν για το τρίτο τρίµηνο του 2003, αφορούν για
ορισµένα προϊόντα ποσότητες ίσες ή χαµηλότερες από τις
διαθέσιµες ποσότητες και συνεπώς, δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως και για τα άλλα προϊόντα, ανώτερες από τις
διαθέσιµες ποσότητες και πρέπει συνεπώς να µειωθούν κατά
σταθερό ποσοστό για να υπάρξει εγγύηση δίκαιης κατανοµής.
Πρέπει να καθοριστεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη
διαθέσιµη ποσότητα για την επόµενη περίοδο.

(3)

Είναι σκόπιµο να επιστήσουµε την προσοχή των οικονοµικών
φορέων στο γεγονός ότι τα πιστοποιητικά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο για τα προϊόντα που πληρούν όλους
τους όρους που αναφέρονται στις κτηνιατρικές διατάξεις
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1898/97, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα.
2. Για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου
2003, οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1898/97.
3. Τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα
προϊόντα που πληρούν όλους τους όρους των κτηνιατρικών διατάξεων που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 58.
(2) ΕΕ L 248 της 22.10.2002, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο
από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003

1

100,0

2

65,0

3

100,0

4

100,0

H1

100,0

7

100,0

8

100,0

9

100,0

T1

100,0

T2

100,0

T3

100,0

S1

100,0

S2

100,0

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(σε t)
Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο από
την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003

1

4 301,3

2

292,5

3

610,0

4

15 731,5

H1

1 585,0

7

8 628,6

8

875,0

9

14 807,5

T1

750,0

T2

7 247,0

T3

2 185,0

S1

1 450,0

S2

175,0

B1

1 500,0

15

562,0

16

1 062,5

17

7 812,5
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1098/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 2003
για καθορισµό της διαθέσιµης ποσότητας για το τέταρτο τρίµηνο του 2003 για ορισµένα προϊόντα µε
βάση το χοίρειο κρέας στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται από τις συµφωνίες απελευθέρωσης
των συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας αφενός, και της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας,
αφετέρου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2305/95 της Επιτροπής, της 29ης
Σεπτεµβρίου 1995, περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή
στον τοµέα του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος που προβλέπεται
στις συµφωνίες απελευθέρωσης των συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας αφενός, και της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας, αφετέρου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1853/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος
4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Για να διασφαλιστεί η κατανοµή των διαθεσίµων ποσοτήτων, πρέπει
στις υπάρχουσες ποσότητες για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 να προστεθούν οι µεταφερθείσες
ποσότητες της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2305/
95 αναγράφεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 233 της 30.9.1995, σ. 45.
(2) ΕΕ L 280 της 18.10.2002, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε τόνους)
Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο από την
1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003

18

975,0

L1

195,0

19

812,5

20

97,5

21

1 187,5

22

570,0

E1

65,0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 2003
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Ιούνιο του 2003 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος
βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το
άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το χοίρειο
κρέας, και για ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1432/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος εισαγωγής που
προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το χοίρειο κρέας, και για
ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1006/2001 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το τρίτο τρίµηνο του 2003 αφορούν χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και δύνανται συνεπώς να
ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Πρέπει να καθορισθεί η διαθέσιµη ποσότητα για την επόµενη
περίοδο.

(3)

Είναι σκόπιµο να επιστήσουµε την προσοχή των οικονοµικών
φορέων στο γεγονός ότι τα πιστοποιητικά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο για τα προϊόντα που πληρούν όλους
τους όρους που αναφέρονται στις κτηνιατρικές διατάξεις
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1432/94, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.
2. Για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1432/94.
3. Τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα
προϊόντα που πληρούν όλους τους όρους των κτηνιατρικών διατάξεων που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 14.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την
περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30
Σεπτεµβρίου 2003

1

100,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(σε τόνους)
Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα
για την περίοδο από
την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003

1

6 754,0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1100/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 2003
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Ιούνιο 2003 για άδειες εισαγωγής, βάσει των καθεστώτων δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για
ορισµένα προϊόντα του τοµέα του χοιρείου κρέατος, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30
Σεπτεµβρίου 2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1486/95 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1995, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης δασµολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής στον τοµέα του χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1006/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής που υποβλήθηκαν
για το τρίτο τρίµηνο του 2003 αφορούν ποσότητες χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και, συνεπώς, δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Πρέπει να καθορισθεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη
διαθέσιµη ποσότητα για την επόµενη περίοδο,

Άρθρο 1
1. Οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής που υποβάλλονται για την
περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003 βάσει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1486/95, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα I.
2. Για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1486/95.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 58.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(σε t)
Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα
για την περίοδο από την
1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003

G2

15 562,7

G3

2 075,0

G4

1 455,0

G5

3 050,0

G6

7 500,0

G7

2 750,0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1101/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 2003
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Ιούνιο του 2003 για πιστοποιητικά εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται
από τη συµφωνία που συνήψε η Κοινότητα µε τη Σλοβενία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 571/97 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 1997, περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή στον τοµέα
του χοιρείου κρέατος του καθεστώτος που προβλέπει στην ενδιάµεση συµφωνία µεταξύ της Κοινότητας, αφενός, και της Σλοβενίας
αφετέρου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1006/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβλήθηκαν για το τρίτο τρίµηνο του 2003 αφορούν
ποσότητες χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και,
συνεπώς, δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Πρέπει να καθορισθεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη
διαθέσιµη ποσότητα για την επόµενη περίοδο.

(3)

Είναι σκόπιµο να επιστήσουµε την προσοχή των οικονοµικών
φορέων στο γεγονός ότι τα πιστοποιητικά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µόνο για προϊόντα που πληρούν όλους
τους όρους που αναφέρονται στις κτηνιατρικές διατάξεις
που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα,

Άρθρο 1
1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003,
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 571/97, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.
2. Για τις δέκα πρώτες ηµέρες της περιόδου από 1ης Οκτωβρίου
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής για τις
συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να
υποβάλλονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 571/97.
3. Τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα
προϊόντα που πληρούν όλους τους όρους των κτηνιατρικών διατάξεων που ισχύουν αυτήν τη στιγµή στην Κοινότητα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 85 της 27.3.1997, σ. 56.
(2) ΕΕ L 140 της 24.5.2001, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων πιστοποιητικών
εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις
30 Σεπτεµβρίου 2003

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(σε t)
Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα για
την περίοδο από την 1η
Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2003

23

383,9

24

142,3

25

126,8

26

776,3
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1102/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 2003
για καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή για τα ελαιόλαδα που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ορισµένων κονσερβών
ΣΟ 1509 90 00 κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς,
καθώς και τα στοιχεία που επιλέγησαν κατά τον καθορισµό
των επιστροφών κατά την εξαγωγή που ισχύουν για τα
ελαιόλαδα αυτά κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς.
Ως περίοδος αναφοράς, πρέπει να θεωρηθεί η περίοδος των
δύο µηνών που προηγούνται της περιόδου ισχύος της επιστροφής στην παραγωγή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 20α,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στο άρθρο 20α του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ προβλέπεται η χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για το ελαιόλαδο που χρησιµοποιείται για την παρασκευή ορισµένων
κονσερβών. Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου
αυτού και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η Επιτροπή
καθορίζει κάθε δύο µήνες την επιστροφή αυτή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 20α παράγραφος 2 του
προαναφερθέντος κανονισµού, η επιστροφή καθορίζεται µε
βάση την απόκλιση που υπάρχει µεταξύ των τιµών που διαµορφώνονται στη διεθνή αγορά και στην κοινοτική αγορά
λαµβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση κατά την εισαγωγή που
εφαρµόζεται για το ελαιόλαδο που υπάγεται στον κωδικό

(3)

Από την εφαρµογή του προαναφερθέντων κριτηρίων οδηγούµεθα στον καθορισµό της κατωτέρω επιστροφής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τους µήνες Ιουλίου και Αυγούστου του 2003, η επιστροφή
στην παραγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 20α παράγραφος 2 του
κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ ισούται µε 44,00 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1103/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 2003
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

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

(5)

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

(6)

Η εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 οδηγεί στην
προσαρµογή των δασµών κατά την εισαγωγή, οι οποίοι
εφαρµόστηκαν από τις 15 Μαΐου 2003 από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 832/2003 της Επιτροπής (5), σύµφωνα µε τα
παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς ορύζης (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1298/2002 (4), και ιδίως
το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προβλέπει ότι, κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ο
δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή παρέµβασης
που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξηµένος κατά ένα ορισµένο ποσοστό ανάλογα εάν αφορά
αποφλοιωµένο ή λευκασµένο ρύζι, από τον οποίο αφαιρείται
η τιµή κατά την εισαγωγή, εφόσον ο δασµός δεν υπερβαίνει
το συντελεστή του κοινού δασµολογίου.

(1)

(2)

∆υνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά ή στην κοινοτική αγορά εισαγωγής του προϊόντος.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 προσαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 και καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του
παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
189 της 30.7.1996, σ. 71.
189 της 18.7.2002, σ. 8.

(5) ΕΕ L 120 της 15.5.2003, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στο ρύζι και στα θραύσµατα ρυζιού
(σε EUR/t)
Εισαγωγικός δασµός ( )
5

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και Μπαγκλαντές) (3)

ΑΚΕ (1) (2) (3)

Μπαγκλαντές (4)

Ρύζι Basmati
Ινδίας και Πακιστάν (6)

Αίγυπτος (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

()

41,18

()

96,00

7

7

198,00
14,00

14,00

198,00

198,00

(1) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως κρατών ΑΚΕ, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου (ΕΕ L 345 της 10.12.2002, σ. 5) και (ΕΚ) αριθ. 2603/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε.
(2) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 οι εισαγωγικοί δασµοί δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, τα οποία
εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión.
(3) Ο εισαγωγικός δασµός ρυζιού στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσµάτων ρυζιού (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), καταγωγής Μπαγκλαντές, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος
που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συµβουλίου (ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 1) και (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 9.4.1991,
σ. 7), όπως τροποποιήθηκε.
(5) Η εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασµού σύµφωνα µε το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91/482/
ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(6) Για το αποφλοιωµένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Ινδίας και Πακιστάν, µείωση 250 EUR/t [άρθρο 4α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, όπως τροποποιήθηκε].
(7) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
(8) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως Αιγύπτου, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 2184/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 1) και (ΕΚ) αριθ. 196/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 1.2.1997, σ. 53).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών στον τοµέα του ρυζιού

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

233,35

210,83

286,43

323,23

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

260,49

297,29

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

25,94

25,94

—

δ) Πηγή

—

USDA και
opérateurs

USDA και
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

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

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/48/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Ιουνίου 2003
για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις
συνέχεια, στο Συµβούλιο ECOFIN της 26ης και 27ης
Νοεµβρίου 2000, της 13ης ∆εκεµβρίου 2001 και της 21ης
Ιανουαρίου 2003.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 94,

(8)

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να καταστεί δυνατή η
πραγµατική φορολόγηση των εισοδηµάτων που καταβάλλονται ως τόκοι εντός ενός κράτους µέλους σε πραγµατικούς
δικαιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα έχοντα κατοικία σε
άλλο κράτος µέλος, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτού του
τελευταίου κράτους.

(9)

Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας µπορεί να επιτευχθεί
καλύτερα, εάν εστιασθεί στις πληρωµές τόκων που πραγµατοποιούνται ή εξασφαλίζονται από οικονοµικούς φορείς
εγκατεστηµένους στο κράτος µέλος προς πραγµατικούς
δικαιούχους ή προς όφελος πραγµατικών δικαιούχων που
είναι φυσικά πρόσωπα έχοντα κατοικία σε άλλο κράτος
µέλος.

(10)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω
έλλειψης συντονισµού των εθνικών συστηµάτων φορολογίας
του εισοδήµατος από αποταµιεύσεις, και δύναται συνεπώς
να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία περιορίζεται στο
ελάχιστο απαραίτητο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου
και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για το σκοπό αυτό.

(11)

Φορέας πληρωµής είναι ο οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει την
καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού.

(12)

Στον ορισµό της έννοιας της πληρωµής τόκων και του µηχανισµού του φορέα πληρωµής θα πρέπει να γίνεται αναφορά,
όπου απαιτείται, στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες (ΟΣΕΚΑ) (4).

(13)

Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
περιορισθεί στη φορολογία των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που απορρέουν από απαιτήσεις,
προς αποφυγή, µεταξύ άλλων, θεµάτων που σχετίζονται µε
τη φορολόγηση συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών.

(14)

Ο τελικός στόχος, δηλαδή η δυνατότητα πραγµατικής φορολόγησης των πληρωµών τόκων στο κράτος µέλος που έχει
φορολογική κατοικία ο πραγµατικός δικαιούχος, είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
κρατών µελών για τις πληρωµές τόκων.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα άρθρα 56 έως 60 της συνθήκης κατοχυρώνουν την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων.

(2)

Τα εισοδήµατα από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων από
απαιτήσεις συνιστούν φορολογητέα εισοδήµατα για τους
κατοίκους όλων των κρατών µελών.

(3)

∆υνάµει του άρθρου 58 παράγραφος 1 της συνθήκης, τα
κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να εφαρµόζουν τις οικείες
διατάξεις της φορολογικής τους νοµοθεσίας οι οποίες
διακρίνουν µεταξύ φορολογουµένων που δεν βρίσκονται
στην ίδια κατάσταση όσον αφορά την κατοικία τους ή τον
τόπο όπου είναι επενδεδυµένα τα κεφάλαιά τους, καθώς και
να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή
παραβάσεων των εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων, ιδίως στον τοµέα της φορολογίας.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 58 παράγραφος 3 της συνθήκης, οι
διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας των κρατών µελών
που αποσκοπούν στην καταπολέµηση των καταχρήσεων ή
της φοροδιαφυγής δεν θα πρέπει να αποτελούν ούτε µέσο
αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυµµένο περιορισµό
της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων και των πληρωµών
όπως ορίζεται στο άρθρο 56 της συνθήκης.

(5)

(6)

(7)

Λόγω της έλλειψης συντονισµού των εθνικών φορολογικών
καθεστώτων σχετικά µε τη φορολόγηση των υπό µορφή
τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις ιδίως σε ό,τι αφορά
τη µεταχείριση των τόκων που εισπράττονται σε κάθε κράτος
µέλος από µη κατοίκους, είναι σήµερα συνήθως δυνατό οι
κάτοικοι των κρατών µελών να διαφεύγουν από κάθε µορφή
φορολογίας στο κράτος µέλος κατοικίας τους επί των τόκων
που εισπράττουν σε κράτος µέλος διαφορετικό από το
κράτος µέλος όπου κατοικούν.
Η κατάσταση αυτή προκαλεί στρεβλώσεις στις κινήσεις
κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών, που δεν συµβιβάζονται µε
την ύπαρξη της εσωτερικής αγοράς.
Η παρούσα οδηγία βασίζεται στη συναίνεση που επιτεύχθηκε
στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σάντα
Μαρία ντα Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000 και, στη

(1) ΕΕ C 270 Ε της 25.9.2001, σ. 259.
(2) EE C 47 Ε της 27.2.2003, σ. 553.
(3) ΕΕ C 48 της 21.2.2002, σ. 55.

(4) ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (EE L 41 της 13.2.2002, σ. 35).

26.6.2003
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
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Η οδηγία 77/799/ΕΟΚ, της 19ης ∆εκεµβρίου 1977, περί
της αµοιβαίας συνδροµής των αρµοδίων αρχών των κρατών
µελών στον τοµέα της άµεσης και της έµµεσης φορολογίας (1), παρέχει ήδη στα κράτη µέλη µια βάση ανταλλαγής
πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς µε αντικείµενο το
εισόδηµα που εµπίπτει στην παρούσα οδηγία. Θα πρέπει να
εξακολουθήσει να εφαρµόζεται στην εν λόγω ανταλλαγή
πληροφοριών επί πλέον της παρούσας οδηγίας, εφόσον η
παρούσα οδηγία δεν αποτελεί παρέκκλιση από αυτήν.
Η αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών
µελών όσον αφορά τις πληρωµές τόκων που καλύπτονται
από την παρούσα οδηγία καθιστά δυνατή την πραγµατική
φορολόγηση των πληρωµών τόκων στο κράτος µέλος της
φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του εν λόγω κράτους.
Είναι συνεπώς απαραίτητο να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη
που ανταλλάσσουν πληροφορίες κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να µπορούν να κάνουν χρήση της
δυνατότητας περιορισµού της ανταλλαγής πληροφοριών
όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ.
Λόγω διαρθρωτικών διαφορών, η Αυστρία, το Βέλγιο και το
Λουξεµβούργο αδυνατούν να εφαρµόσουν την αυτόµατη
ανταλλαγή πληροφοριών ταυτόχρονα µε τα άλλα κράτη
µέλη. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου και, δεδοµένου ότι η παρακράτηση του φόρου στην πηγή είναι ικανή να
εξασφαλίσει ένα µίνιµουµ πραγµατικής φορολόγησης, ιδίως
αν ο συντελεστής αυξάνεται προοδευτικά µέχρι να φθάσει το
35 %, τα εν λόγω τρία κράτη µέλη θα πρέπει να παρακρατούν στην πηγή το φόρο επί των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία.
Προς αποφυγή διαφορετικής µεταχείρισης, η Αυστρία, το
Βέλγιο και το Λουξεµβούργο δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν
να εφαρµόσουν την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών πριν
η Ελβετική Συνοµοσπονδία, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, το
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το Πριγκιπάτο του Μονακό και
η ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου εφαρµόσουν αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν σχετικής αιτήσεως µε
αντικείµενο τις πληρωµές τόκων.
Τα εν λόγω κράτη µέλη θα πρέπει να µεταβιβάζουν το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων από τον παρακρατούµενο φόρο
στο κράτος µέλος κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου
των τόκων.
Τα προαναφερόµενα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέψουν
διαδικασία βάσει της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα
στους πραγµατικούς δικαιούχους που έχουν φορολογική
κατοικία σε άλλα κράτη µέλη να αποφεύγουν την επιβολή
του καθεστώτος παρακράτησης φόρου στην πηγή εφόσον θα
εξουσιοδοτούν τον φορέα πληρωµής τους να δηλώνει τις
πληρωµές τόκων ή υποβάλλουν πιστοποιητικό που θα έχει
εκδώσει η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους της φορολογικής κατοικίας τους.
Το κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου οφείλει να διασφαλίζει την εξάλειψη της
διπλής φορολογίας των πληρωµών τόκων που ενδεχοµένως
να προκύπτει από την εφαρµογή παρακράτησης φόρου στην
πηγή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στην
παρούσα οδηγία. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλέπει
έκπτωση φόρου ίση µε το παρακρατηθέν στην πηγή ποσό,

(1) ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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µέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στο έδαφός του
και να επιστρέφει στον πραγµατικό δικαιούχο το επιπλέον
ποσό του παρακρατηθέντος φόρου. Μπορεί, ωστόσο, αντί να
εφαρµόζει αυτόν τον µηχανισµό πίστωσης του φόρου, να
επιστρέφει τον παρακρατηθέντα φόρο.
(22)

Προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν διαταράξεις της
αγοράς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της
µεταβατικής περιόδου, να µην εφαρµόζεται στις πληρωµές
τόκων επί ορισµένων διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων.

(23)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εµποδίζει τα κράτη
µέλη να εφαρµόσουν άλλους τύπους παρακράτησης φόρου
στην πηγή επί των τόκων που προκύπτουν στο έδαφός τους,
διαφορετικούς από αυτούς που ρυθµίζονται µε την παρούσα
οδηγία.

(24)

Επί όσο χρόνο οι χώρες: Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
Ελβετία, Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Μονακό, Άγιος Μαρίνος και
τα σχετικά εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη των κρατών
µελών δεν εφαρµόζουν όλες ανεξαιρέτως µέτρα ισοδύναµα ή
όµοια προς τα θεσπιζόµενα µε την παρούσα οδηγία, η
επίτευξη των στόχων της θα διακυβεύεται λόγω της φυγής
κεφαλαίων προς αυτά τα κράτη και εδάφη. Είναι, ως εκ
τούτου, αναγκαίο να αρχίσει η εφαρµογή της οδηγίας από
την ηµεροµηνία κατά την οποία τα εν λόγω κράτη και εδάφη
θα αρχίσουν να εφαρµόζουν τέτοια µέτρα.

(25)

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει ανά τριετία έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και να προτείνει
στο Συµβούλιο τυχόν τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες προκειµένου να εξασφαλιστεί καλύτερα η πραγµατική
φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις καθώς και
η εξάλειψη των ανεπιθύµητων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.

(26)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις
αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο
1. Τελικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλισθεί
ότι το εισόδηµα από τις αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που
καταβάλλονται σε ένα κράτος µέλος υπέρ πραγµατικών δικαιούχων
που είναι φυσικά πρόσωπα µε φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος
µέλος θα µπορεί να αποτελεί αντικείµενο πραγµατικής φορολόγησης σύµφωνα µε την νοµοθεσία αυτού του δεύτερου κράτους
µέλους.
2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλιστεί η εκτέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται για την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας από τους φορείς πληρωµής, οι
οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους, ανεξαρτήτως του
τόπου εγκατάστασης του οφειλέτη της απαίτησης που παράγει
αυτούς τους τόκους.
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Άρθρο 2
Ορισµός του πραγµατικού δικαιούχου
1.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «πραγµατικός
δικαιούχος» νοείται το φυσικό πρόσωπο που εισπράττει τόκους ή
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο προς όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωµή τόκων, εκτός εάν παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι
η πληρωµή τόκων δεν πραγµατοποιήθηκε ή εξασφαλίστηκε για δικό
του λογαριασµό, δηλαδή ότι:
α) ενεργεί ως φορέας πληρωµής κατά την έννοια του άρθρου 4
παράγραφος 1· ή
β) ενεργεί εξ ονόµατος νοµικού προσώπου, οργανισµού που φορολογείται επί των κερδών του βάσει των γενικών ρυθµίσεων περί
φορολογίας των επιχειρήσεων, ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένου σύµφωνα
µε την οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή οργανισµού που αναφέρεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, και, στην τελευταία περίπτωση, αποκαλύπτει την επωνυµία και τη διεύθυνση
του εν λόγω οργανισµού στον οικονοµικό φορέα που καταβάλλει τους τόκους και ο τελευταίος διαβιβάζει, εν συνεχεία, αυτές
τις πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου
είναι εγκατεστηµένος· ή
γ) ενεργεί εξ ονόµατος άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο
πραγµατικός δικαιούχος και αποκαλύπτει στον φορέα πληρωµής
τα στοιχεία ταυτότητας του πραγµατικού δικαιούχου σύµφωνα
µε το άρθρο 3 παράγραφος 2.
2.
Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωµής έχει στη διάθεσή
του στοιχεία που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το φυσικό πρόσωπο
στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται η
πληρωµή τόκων ενδεχοµένως να µην είναι ο πραγµατικός δικαιούχος, και ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν εµπίπτει ούτε στο
στοιχείο α) ούτε στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, λαµβάνει
κατάλληλα µέτρα για να προσδιορίσει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2. Αν ο
φορέας πληρωµής αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγµατικό
δικαιούχο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο θεωρείται ως πραγµατικός
δικαιούχος.

Άρθρο 3
Στοιχεία

ταυτότητας

και κατοικία
δικαιούχου

του

πραγµατικού

1.
Κάθε κράτος µέλος προβαίνει στη θέσπιση και διασφαλίζει
την εφαρµογή στο έδαφός του των αναγκαίων διαδικασιών που
επιτρέπουν στον φορέα πληρωµής να προσδιορίζει τους πραγµατικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς των
άρθρων 8 έως 12.
Οι διαδικασίες αυτές πληρούν τους ελάχιστους κανόνες που
καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.
2.
Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου συναρτήσει ελαχίστων κανόνων οι οποίοι
ποικίλλουν ανάλογα µε τον χρόνο έναρξης των σχέσεων µεταξύ
φορέα πληρωµής και δικαιούχου των τόκων, ως εξής:
α) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει
την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου, ήτοι το όνοµα και
τη διεύθυνσή του, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή του, ιδίως κατ' εφαρµογή των ισχυόντων στο κράτος
εγκατάστασής του κανονισµών και της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ

26.6.2003

του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (1)·
β) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται, ή τις
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου 2004 και εξής, ο φορέας
πληρωµής εξακριβώνει την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου, ήτοι το όνοµα, τη διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθµό
φορολογικού µητρώου στο κράτος µέλος της φορολογικής
κατοικίας του. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται βάσει του διαβατηρίου ή του επίσηµου δελτίου ταυτότητας που υποβάλλει ο
πραγµατικός δικαιούχος. Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στο
εν λόγω διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας, εξακριβώνεται βάσει οποιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου που υποβάλλει
ο πραγµατικός δικαιούχος. Εάν ο αριθµός φορολογικού
µητρώου δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο επίσηµο
δελτίο ταυτότητας ή σε άλλο επίσηµο έγγραφο ταυτότητας,
ενδεχοµένως στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, που
υποβάλλει ο πραγµατικός δικαιούχος, τα στοιχεία ταυτότητας
συµπληρώνονται µε την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης του
πραγµατικού δικαιούχου που προκύπτουν από το διαβατήριο ή
το επίσηµο δελτίο ταυτότητας.
3. Ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου βάσει ελάχιστων κανόνων που ποικίλλουν
ανάλογα µε το χρόνο έναρξης των σχέσεων µεταξύ του φορέα
πληρωµής και του δικαιούχου των τόκων. Με την επιφύλαξη των
κατωτέρω, ως κατοικία θεωρείται η χώρα στην οποία ο πραγµατικός
δικαιούχος έχει τη µόνιµη διεύθυνσή του:
α) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο φορέας πληρωµής προσδιορίζει
την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου χρησιµοποιώντας τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, ιδίως κατ' εφαρµογή των
ισχυόντων στο κράτος εγκατάστασής του κανονισµών και της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ·
β) όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις που συνάπτονται ή, τις
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συµβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου 2004 και εξής, ο φορέας
πληρωµής προσδιορίζει την κατοικία του δικαιούχου βάσει της
διεύθυνσης που αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο επίσηµο
δελτίο ταυτότητας ή, εν ανάγκη, βάσει οιουδήποτε αποδεικτικού
εγγράφου το οποίο παρουσιάζει ο πραγµατικός δικαιούχος,
σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: όσον αφορά τα φυσικά
πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή επίσηµο δελτίο ταυτότητας που έχει εκδώσει κράτος µέλος και τα οποία δηλώνουν
ότι είναι κάτοικοι τρίτης χώρας, η κατοικία καθορίζεται βάσει
πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία το εν λόγω φυσικό
πρόσωπο δηλώνει ότι κατοικεί. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο
πιστοποιητικό, θεωρείται ως τόπος κατοικίας το κράτος µέλος
το οποίο εξέδωσε το διαβατήριο ή το άλλο επίσηµο έγγραφο
ταυτότητας.
Άρθρο 4
Ορισµός του φορέα πληρωµής
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «φορέας
πληρωµής» νοείται οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, ο οποίος
καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει την
καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος αυτού, ανεξαρτήτως του αν ο
φορέας αυτός είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον
οποίο έχει αναθέσει ο οφειλέτης ή ο πραγµατικός δικαιούχος την
πληρωµή των τόκων ή την εξασφάλιση αυτής της πληρωµής.
(1) ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σ. 77· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 76).

26.6.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 157/41

2.
Κάθε φορέας εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος στο οποίο
καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή
τόκων προς όφελος του πραγµατικού δικαιούχου θεωρείται επίσης
ως φορέας πληρωµής κατά την εν λόγω πληρωµή ή εξασφάλιση της
πληρωµής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται αν ο οικονοµικός
φορέας έχει λόγους να πιστεύει, βάσει επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει ο φορέας, ότι:

β) όσον αφορά τρίτες χώρες, η αρµόδια αρχή για τους σκοπούς
των διµερών ή πολυµερών φορολογικών συµβάσεων ή, ελλείψει
αυτής, κάθε άλλη αρχή που είναι αρµόδια για την έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας.

α) είναι νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων
που αναφέρονται στην παράγραφο 5· ή

Άρθρο 6

β) τα κέρδη του φορολογούνται βάσει των γενικών ρυθµίσεων
φορολογίας των επιχειρήσεων· ή

Ορισµός των τόκων

γ) συνιστά ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία 85/611/
ΕΟΚ.

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «τόκοι» νοούνται:

Ο οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους σε έναν τέτοιο
φορέα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, και θεωρούµενο ως
φορέα πληρωµής βάσει της παρούσας παραγράφου ή εξασφαλίζει
την καταβολή τόκων για αυτόν, κοινοποιεί την επωνυµία και τη
διεύθυνση του φορέα καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που
του κατέβαλε ή των οποίων εξασφάλισε την καταβολή στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους εγκατάστασής του, η οποία στη
συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους εγκατάστασης του φορέα.

α) οι καταβληθέντες ή εγγεγραµµένοι σε λογαριασµό τόκοι από
πάσης φύσεως απαιτήσεις, είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα συµµετοχής στα κέρδη του
οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήµατα από τίτλους του δηµοσίου και
οµολογιακά δάνεια, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων
ωφεληµάτων και λαχνών που τα συνοδεύουν. Οι τόκοι υπερηµερίας δεν θεωρούνται τόκοι·

3.
Ο φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έχει, ωστόσο,
το δικαίωµα να επιλέγει, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,
να τυγχάνει µεταχείρισης ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της παραγράφου
2 στοιχείο γ). Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος αποτελεί αντικείµενο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το κράτος µέλος στο οποίο
είναι εγκατεστηµένος ο φορέας, υποβάλλεται δε από αυτόν τον
φορέα στον οικονοµικό φορέα.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους λεπτοµερείς κανόνες άσκησης αυτού
του δικαιώµατος για τους φορείς τους εγκατεστηµένους στο
έδαφός τους.
4.
Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας και ο φορέας που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο
κράτος µέλος, το εν λόγω κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης του φορέα, όταν
ενεργεί ως φορέας πληρωµής, προς τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας.
5.
Τα νοµικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την εφαρµογή του
άρθρου 2 στοιχείο α) είναι:
α) στη Φινλανδία: avoin yhtiö (Ay) και kommandiittiyhtiö (Ky)/
öppet bolag και kommanditbolag·
β) στη Σουηδία: handelsbolag (HB) και kommanditbolag (KB).

Άρθρο 5
Ορισµός της αρµόδιας αρχής
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «αρµόδια αρχή» νοείται:
α) όσον αφορά τα κράτη µέλη, οποιαδήποτε από τις αρχές που
έχουν αυτά κοινοποιήσει στην Επιτροπή και

β) οι δεδουλευµένοι ή κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι κατά την πώληση,
την εξαγορά ή την εξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται
στο στοιχείο α)·
γ) το εισόδηµα που προκύπτει από τόκους, είτε άµεσα είτε µέσω
φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το οποίο
διανέµεται από:
i) ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένους σύµφωνα µε την οδηγία 85/611/
ΕΟΚ,
ii) φορείς που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και
iii) οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστηµένοι εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 7·
δ) εισόδηµα που προκύπτει από την πώληση, την εξαγορά ή την
εξόφληση µονάδων ή µεριδίων στους ακόλουθους οργανισµούς
και φορείς, αν επενδύουν άµεσα ή έµµεσα, µέσω άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων ή φορέων που αναφέρονται
κατωτέρω, ποσοστό ανώτερο του 40 % του ενεργητικού τους σε
απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α):
i) ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένους σύµφωνα µε την οδηγία 85/611/
ΕΟΚ,
ii) φορείς που επωφελούνται από το δικαίωµα που προβλέπεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 3,
iii) οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστηµένοι εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 7.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να µην περιλαµβάνουν στον ορισµό των τόκων το εισόδηµα που αναφέρεται στο στοιχείο δ) παρά
µόνο κατά την αναλογία που το εισόδηµα αυτό αντιστοιχεί σε εισόδηµα που, άµεσα ή έµµεσα, προέρχεται από πληρωµές τόκων κατά
την έννοια των στοιχείων α) και β).
2. Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), σε περίπτωση που ο φορέας πληρωµής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία
σχετικά µε το µέρος του εισοδήµατος που προέρχεται από πληρωµή
τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήµατος θεωρείται ως πληρωµή
τόκων.
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3.
Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ), σε περίπτωση που
ο φορέας πληρωµής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά µε
το ποσοστό του ενεργητικού που επενδύεται σε απαιτήσεις ή σε
µονάδες ή µερίδια που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο, το
ποσοστό αυτό θεωρείται ότι υπερβαίνει το 40 %. Όταν δεν είναι σε
θέση να καθορίσει το ποσό του εισοδήµατος που αποκόµισε ο
πραγµατικός δικαιούχος, ως εισόδηµα θεωρείται το προϊόν της
πώλησης, της εξόφλησης ή της εξαγοράς των µετοχών ή µεριδίων.
4.
Όταν οι τόκοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασµό φορέα που αναφέρεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2, αν ο εν λόγω φορέας δεν επωφελείται από
το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, θεωρούνται ως πληρωµές τόκων από τον εν λόγω φορέα.
5.
Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία β) και δ), τα κράτη
µέλη έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τους φορείς πληρωµής που
είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους να υπολογίζουν τους τόκους
σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει το
έτος και να θεωρούν τους ετήσιους αυτούς τόκους ως πληρωµή
τόκων ακόµη και αν δεν διενεργηθεί πώληση, εξαγορά ή εξόφληση
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
6.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), τα
κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των
τόκων το εισόδηµα που αναφέρεται στις συγκεκριµένες διατάξεις
από οργανισµούς ή φορείς που εδρεύουν εντός του εδάφους τους,
σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού των εν λόγω οργανισµών ή φορέων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 15 %.
Παροµοίως, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, τα κράτη
µέλη έχουν το δικαίωµα να εξαιρέσουν από τον ορισµό των τόκων,
όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασµό φορέα που αναφέρεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2, εάν ο φορέας αυτός δεν επωφελείται από
το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και είναι
εγκατεστηµένος στο έδαφός τους, σε περίπτωση που το ποσοστό
του ενεργητικού των εν λόγω φορέων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν
υπερβαίνει το 15 %.
Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος από κράτος µέλος είναι δεσµευτική και για άλλα κράτη µέλη.
7.
Από την 1η Ιανουαρίου 2011, το ποσοστό που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) και στην παράγραφο 3 είναι 25 %.
8.
Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ)
και στην παράγραφο 6 καθορίζονται βάσει της επενδυτικής πολιτικής, όπως ορίζεται στον κανονισµό και στα καταστατικά έγγραφα
των εν λόγω οργανισµών ή φορέων και, ελλείψει αυτών, βάσει της
πραγµατικής σύνθεσης του ενεργητικού τους.

Άρθρο 7
Εδαφικό πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους τόκους που καταβάλλονται
από φορέα πληρωµής εγκατεστηµένο σε έδαφος όπου εφαρµόζεται
η συνθήκη δυνάµει του άρθρου 299 αυτής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 8
Υποβολή στοιχείων από τον φορέα πληρωµής
1. Όταν ο πραγµατικός δικαιούχος των τόκων κατοικεί σε
κράτος µέλος διαφορετικό από αυτό του φορέα πληρωµής, το
ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλεται από τον
φορέα πληρωµής στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους εγκατάστασής του περιλαµβάνει:
α) τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία του πραγµατικού
δικαιούχου που προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3·
β) το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής·
γ) τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα στοιχεία της απαίτησης που αποτελεί γενεσιουργό
αιτία των καταβαλλόµενων τόκων και
δ) στοιχεία σχετικά µε την πληρωµή των τόκων σύµφωνα µε τη
παράγραφο 2.
2. Το ελάχιστο περιεχόµενο των πληροφοριών τις οποίες οφείλει
να παρέχει ο φορέας πληρωµής όσον αφορά τους τόκους πρέπει να
διαφοροποιεί τους τόκους σύµφωνα µε τις εν συνεχεία κατηγορίες
και να δηλώνει:
α) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο α): το ποσό των καταβληθέντων ή
πιστωθέντων τόκων·
β) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο β) ή δ): είτε το ποσό του τόκου ή του
εισοδήµατος που αναφέρεται σε αυτές τις παραγράφους είτε το
συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την
εξόφληση·
γ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο γ): είτε το ποσό του εισοδήµατος που
αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο είτε το συνολικό διανεµόµενο ποσό·
δ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 4: το ποσό του τόκου που αναλογεί σε κάθε µέλος
του φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 το
οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 1 παράγραφος 1 και του
άρθρου 2 παράγραφος 1·
ε) σε περίπτωση που κράτος µέλος ασκεί το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5: το ποσό του ανοιγµένου σε
ετήσια βάση τόκου.
Εντούτοις, τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίσουν το ελάχιστο
επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλεται από τον φορέα
πληρωµής σχετικά µε την καταβολή τόκων στο συνολικό ποσό των
τόκων ή του εισοδήµατος και στο συνολικό ποσό των εσόδων από
την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση.
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Άρθρο 9
Αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών
1.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους του φορέα πληρωµής
κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους κατοικίας του πραγµατικού
δικαιούχου.
2.
Η κοινοποίηση πληροφοριών διεξάγεται αυτοµάτως τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, εντός εξαµήνου µετά το τέλος του φορολογικού έτους του κράτους µέλους του φορέα πληρωµής, όσον
αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
του συγκεκριµένου έτους.
3.
Οι διατάξεις της οδηγίας 77/799/EOK εφαρµόζονται στην
ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπει η παρούσα οδηγία, εφόσον
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν παρεκκλίνουν. Εντούτοις, το
άρθρο 8 της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ δεν εφαρµόζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Μεταβατική περίοδος
1.
Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου που αρχίζει την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3, και µε
την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 1, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και η Αυστρία δεν υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις
διατάξεις του κεφαλαίου II.
Ωστόσο, δικαιούνται να λαµβάνουν πληροφορίες από τα άλλα
κράτη µέλη σύµφωνα µε το κεφάλαιο II.
Κατά τη µεταβατική περίοδο, η παρούσα οδηγία έχει στόχο την
εξασφάλιση ελαχίστου επιπέδου πραγµατικής φορολόγησης των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα κράτος µέλος σε πραγµατικούς δικαιούχους που είναι
φυσικά πρόσωπα µε φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος µέλος.
2.
Η µεταβατική περίοδος λήγει στο τέλος του πρώτου πλήρους
φορολογικού έτους µετά τη µεταγενέστερη από τις παρακάτω ηµεροµηνίες:
— την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας την οποία η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα συνάψει τελευταία και µε οµόφωνη
απόφαση του Συµβουλίου, µε µία από τις παρακάτω χώρες:
Ελβετική Συνοµοσπονδία, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου, Πριγκιπάτο του Μονακό ή Πριγκιπάτο της Ανδόρας. Αντικείµενο των συµφωνιών θα είναι η
ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως, όπως ορίζεται στο
υπόδειγµα συµφωνίας για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών το οποίο εξέδωσε ο ΟΟΣΑ στις 18 Απριλίου 2002
(εφεξής «υπόδειγµα συµφωνίας ΟΟΣΑ»), καθ' όσον αφορά τις
πληρωµές τόκων όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία, από
φορείς πληρωµής εγκατεστηµένους στα αντίστοιχα κράτη προς
πραγµατικούς δικαιούχους έχοντες κατοικία σε έδαφος όπου
εφαρµόζεται η οδηγία, επί πλέον της εκ µέρους αυτών των
χωρών παρακράτησης φόρου επί των πληρωµών αυτών µε το
συντελεστή που ορίζεται για τις αντίστοιχες περιόδους που
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1,
— την ηµεροµηνία κατά την οποία το Συµβούλιο θα αποφασίσει
οµόφωνα ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως, κατά τα
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οριζόµενα στο υπόδειγµα συµφωνίας του ΟΟΣΑ, καθ' όσον
αφορά τις πληρωµές τόκων, όπως ορίζονται στην παρούσα
οδηγία, από φορείς πληρωµής εγκατεστηµένους στις ΗΠΑ προς
πραγµατικούς δικαιούχους έχοντες κατοικία σε έδαφος όπου
εφαρµόζεται η οδηγία.
3. Κατά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και η Αυστρία υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ και παύουν να εφαρµόζουν την παρακράτηση
του φόρου στην πηγή και την κατανοµή των εσόδων, που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12. Εάν το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο ή η
Αυστρία επιλέξουν να εφαρµόσουν τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ
πριν λήξει η µεταβατική περίοδος, παύουν να εφαρµόζονται η
παρακράτηση του φόρου στην πηγή και η κατανοµή των εσόδων,
που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12.

Άρθρο 11
Παρακράτηση φόρου στην πηγή
1. Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που προβλέπεται
στο άρθρο 10, στην περίπτωση που ο πραγµατικός δικαιούχος των
τόκων κατοικεί σε κράτος µέλος διαφορετικό από αυτό του φορέα
πληρωµής, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και η Αυστρία επιβάλλουν
συντελεστή παρακράτησης φόρου στην πηγή ύψους 15 % τα πρώτα
τρία έτη της µεταβατικής περιόδου, 20 % τα τρία επόµενα έτη, και
εν συνεχεία 35 %.
2. Ο φορέας πληρωµής επιβάλλει παρακράτηση του φόρου στην
πηγή µε τους εξής τρόπους:
α) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο α): στο ποσό των καταβληθέντων ή
πιστωθέντων τόκων·
β) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο β) ή δ): στο ποσό του τόκου ή του εισοδήµατος που αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία ή µε εισφορά
ισοδύναµου αποτελέσµατος που θα βαρύνει τον δικαιούχο επί
του συνολικού ποσού των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση·
γ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο γ): στο ποσό του εισοδήµατος που
αναφέρεται στο εν λόγω στοιχείο·
δ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6
παράγραφος 4: στο ποσό του τόκου που αναλογεί σε κάθε
µέλος του φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2
το οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 1 παράγραφος 1 και
του άρθρου 2 παράγραφος 1·
ε) σε περίπτωση που κράτος µέλος ασκεί το δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5: στο ποσό των ανοιγµένων σε
ετήσια βάση τόκων.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β), η
παρακράτηση στην πηγή πραγµατοποιείται κατ' αναλογία προς την
περίοδο κατοχής της απαίτησης από τον πραγµατικό δικαιούχο. Σε
περίπτωση που ο φορέας πληρωµής δεν είναι σε θέση να καθορίσει
την περίοδο κατοχής βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή
του, θεωρεί ότι ο πραγµατικός δικαιούχος είναι κάτοχος της
απαίτησης καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της εκτός αν ο τελευταίος παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ηµεροµηνία
απόκτησής της.
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4.
Η επιβολή παρακράτησης στην πηγή από το κράτος µέλος
του φορέα πληρωµής δεν εµποδίζει το κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου να φορολογήσει το
εισόδηµα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τηρουµένης της
συνθήκης.

β) διαδικασία που διασφαλίζει ότι δεν διενεργείται παρακράτηση
στην πηγή όταν ο πραγµατικός δικαιούχος υποβάλλει στον
φορέα πληρωµής το πιστοποιητικό που του χορηγεί η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους κατοικίας του σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.

5.
Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, τα κράτη µέλη
που εφαρµόζουν την παρακράτηση φόρου στην πηγή µπορούν να
προβλέψουν ότι ο οικονοµικός φορέας που καταβάλλει τόκους, ή
εξασφαλίζει την καταβολή των τόκων, σε φορέα που αναφέρεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος
θεωρείται ως ο φορέας πληρωµής για λογαριασµό αυτού του
άλλου φορέα και θα παρακρατεί φόρο στην πηγή επί των τόκων
αυτών, εκτός εάν ο άλλος φορέας έχει επισήµως δεχθεί να κοινοποιούνται σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 2 η επωνυµία του και η διεύθυνσή του, καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που του καταβάλλονται ή εξασφαλίζονται για
λογαριασµό του.

2. Μετά από αίτηση του πραγµατικού δικαιούχου, η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους της φορολογικής κατοικίας του εκδίδει
πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρονται:

Άρθρο 12

Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα
τρία έτη. Η χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού στον πραγµατικό δικαιούχο που το έχει ζητήσει πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας δύο µηνών από την υποβολή της αιτήσεως.

Κατανοµή των εσόδων
1.
Τα κράτη µέλη που επιβάλλουν παρακράτηση στην πηγή
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 διατηρούν το 25 % του
φόρου τους και µεταβιβάζουν το 75 % των εσόδων στο κράτος
µέλος κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου των τόκων.
2.
Τα κράτη µέλη που επιβάλλουν παρακράτηση στην πηγή
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 5 διατηρούν το 25 % του
φόρου τους και µεταβιβάζουν το 75 % των εσόδων στα άλλα
κράτη µέλη µε την αναλογία που ισχύει για τις µεταβιβάσεις που
πραγµατοποιούνται κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3.
Οι µεταβιβάσεις αυτές πραγµατοποιούνται το αργότερο εντός
εξαµήνου µετά το τέλος του φορολογικού έτους του κράτους
µέλους του φορέα πληρωµής, στην περίπτωση της παραγράφου 1,
ή εκείνου του κράτους µέλους του οικονοµικού φορέα, στην περίπτωση της παραγράφου 2.
4.
Τα κράτη µέλη που επιβάλλουν παρακράτηση στην πηγή
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν την
ορθή λειτουργία του συστήµατος κατανοµής εσόδων.

α) το όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή,
αν δεν υπάρχει, η ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης του πραγµατικού δικαιούχου·
β) το όνοµα και η διεύθυνση του φορέα πληρωµής·
γ) ο αριθµός λογαριασµού του δικαιούχου ή, εάν δεν υπάρχει, τα
στοιχεία του τίτλου που ενσωµατώνει την απαίτηση.

Άρθρο 14
Εξάλειψη της διπλής φορολογίας
1. Το κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου διασφαλίζει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας
που ενδεχοµένως να προκύπτει από την επιβολή της παρακράτησης
στην πηγή που προβλέπεται στο άρθρο 11, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.
2. Όταν επί των τόκων που εισπράττει ένας πραγµατικός
δικαιούχος έχει παρακρατηθεί φόρος στην πηγή στο κράτος µέλος
του φορέα πληρωµής, το κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας
του εν λόγω πραγµατικού δικαιούχου του χορηγεί, σύµφωνα µε το
εσωτερικό του δίκαιο, πίστωση φόρου ίση µε το παρακρατηθέν στην
πηγή ποσό. Αν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό του οφειλόµενου
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία φόρου, το κράτος µέλος της
φορολογικής κατοικίας επιστρέφει το επιπλέον ποσό του παρακρατηθέντος φόρου στον πραγµατικό δικαιούχο.

Άρθρο 13

1.
Τα κράτη µέλη που επιβάλλουν παρακράτηση στην πηγή
σύµφωνα µε το άρθρο 11 προβλέπουν µία ή και τις δύο από τις
ακόλουθες διαδικασίες προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι πραγµατικοί δικαιούχοι µπορούν να ζητήσουν να µην πραγµατοποιηθεί
παρακράτηση φόρου:

3. Αν, πέραν της παρακράτησης στην πηγή όπως προβλέπεται
στο άρθρο 11, επί των τόκων που εισπράττονται από τον πραγµατικό δικαιούχο έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση
φόρου στην πηγή και το κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας
χορηγεί πίστωση φόρου για την εν λόγω παρακράτηση φόρου
σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία ή τις συµβάσεις περί διπλής
φορολογίας, το ποσό αυτής της άλλης παρακράτησης στην πηγή
πιστώνεται πριν από την εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

α) διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα στον πραγµατικό
δικαιούχο να εξουσιοδοτήσει ρητά το φορέα πληρωµής να κοινοποιεί πληροφορίες σύµφωνα µε το κεφάλαιο II· η εξουσιοδότηση αυτή καλύπτει το σύνολο των τόκων που καταβάλλονται
στον πραγµατικό δικαιούχο από τον φορέα πληρωµής· στην
περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9·

4. To κράτος µέλος της φορολογικής κατοικίας του πραγµατικού δικαιούχου µπορεί να αντικαταστήσει τον µηχανισµό της
πίστωσης φόρου που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 µε την
επιστροφή της παρακράτησης στην πηγή που αναφέρεται στο
άρθρο 11.

Εξαιρέσεις από τη διαδικασία παρακράτησης στην πηγή
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Άρθρο 15
∆ιαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι
1.
Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται
στο άρθρο 10 και µέχρι τις 30 ∆εκεµβρίου 2010 το αργότερο, οι
εγχώριες και διεθνείς οµολογίες και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά πριν από την 1η
Μαρτίου 2001 ή που τα ενηµερωτικά φυλλάδια για την εισαγωγή
τους στο χρηµατιστήριο αξιών έχουν εγκριθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή από τις αρµόδιες αρχές κατά την έννοια της οδηγίας
80/390/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), ή από αρµόδιες αρχές σε τρίτες
χώρες, δεν θεωρούνται ως απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου
6 παράγραφος 1 στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγµατοποιούνται επιπλέον εκδόσεις των εν λόγω διαπραγµατεύσιµων
χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εξής. Εάν όµως
η κατ' άρθρο 10 µεταβατική περίοδος παραταθεί πέραν της 31ης
∆εκεµβρίου 2010, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν µόνον για διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς
τίτλους αυτού του είδους:
— που περιέχουν ρήτρες επανενσωµάτωσης του εκπεσθέντος
φόρου και
— εφόσον ο φορέας πληρωµής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 είναι
εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος που εφαρµόζει την κατ' άρθρο
11 παρακράτηση του φόρου στην πηγή, και ο εν λόγω φορέας
πληρωµής καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος ή εξασφαλίζει την καταβολή
τόκων προς άµεσο όφελος αυτού.
Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν επιπλέον εκδόσεις των προαναφερόµενων διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η
Μαρτίου 2002 και εξής, από κυβερνήσεις ή εξοµοιούµενους οργανισµούς που ενεργούν ως δηµόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος
αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη, όπως ορίζεται στο παράρτηµα
η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούµενη από την
αρχική έκδοση και τις νέες εκδόσεις, θεωρείται ως απαίτηση κατά
την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί περαιτέρω έκδοση των προαναφερόµενων διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων από την 1η
Μαρτίου 2002 και εξής από άλλο εκδότη που δεν καλύπτεται από
το δεύτερο εδάφιο, η περαιτέρω αυτή έκδοση θεωρείται ως
απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο
α).
2.
Kαµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει τα κράτη
µέλη να φορολογούν το εισόδηµα από τους διαπραγµατεύσιµους
χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύµφωνα
µε την εθνική νοµοθεσία τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
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Άρθρο 17

Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία
1. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα κράτη µέλη θεσπίζουν
και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.
2. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις από 1ης
Ιανουαρίου 2005, υπό τον όρο ότι:
i) η Ελβετική Συνοµοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, η
∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό
και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία µέτρα ισοδύναµα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα
οδηγία, κατ' εφαρµογή συµφωνιών που θα συνάψουν µε την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατόπιν οµόφωνων αποφάσεων του Συµβουλίου και
ii) όλες οι συµφωνίες ή άλλοι διακανονισµοί που υφίστανται και
προβλέπουν ότι τα εξηρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη (Νήσοι της
Μάγχης, Νήσος του Μαν και εξηρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη
της Καραϊβικής) εφαρµόζουν από την αυτή ηµεροµηνία την
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών µε τον ίδιο τρόπο που
θεσπίζει το κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας οδηγίας, (ή, κατά τη µεταβατική περίοδο του άρθρου 10, επιβάλλουν παρακράτηση του
φόρου στην πηγή µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στα
άρθρα 11 και 12).
3. Τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, το
Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα, αν πληρούται η προϋπόθεση της
παραγράφου 2, έχοντας υπόψη τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος των
σχετικών µέτρων στις τρίτες χώρες και τα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη. Εάν το Συµβούλιο αποφανθεί ότι δεν πληρούται η
προϋπόθεση, ορίζει οµόφωνα, προτάσει της Επιτροπής, νέα ηµεροµηνία για τους σκοπούς της παραγράφου 2.
4. Οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για την συµµόρφωση µε την
παρούσα οδηγία, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη αναφέρονται
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά
την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται
από τα κράτη µέρη.
5. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή
και της κοινοποιούν το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από
την παρούσα οδηγία καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ της
παρούσας οδηγίας και των θεσπιζόµενων εθνικών διατάξεων.

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Άλλες µορφές παρακράτησης φόρου στην πηγή

Επανεξέταση

Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να επιβάλουν
άλλες µορφές παρακράτησης φόρου στην πηγή από αυτές που
αναφέρονται στο άρθρο 11, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία
τους ή τις συµβάσεις περί διπλής φορολογίας.
(1) ΕΕ L 100 της 17.4.1980, σ. 1· οδηγία η οποία καταργήθηκε από την
οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1).

Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε τρία έτη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Βάσει αυτών των εκθέσεων, η Επιτροπή προτείνει στο Συµβούλιο, εάν συντρέχει λόγος, τις τροποποιήσεις της οδηγίας που κρίνονται αναγκαίες προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη πραγµατική φορολόγηση των εισοδηµάτων
από αποταµιεύσεις, καθώς και η εξάλειψη των ανεπιθύµητων
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.
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Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 20
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 3 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ «ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15
Για τους σκοπούς του άρθρου 15, οι ακόλουθοι οργανισµοί θεωρούνται ως «εξοµοιούµενοι προς δηµόσια αρχή ή των οποίων ο
ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη»:
— οργανισµοί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Βέλγιο

Région flamande (Vlaams Gewest) (φλαµανδική περιοχή)
Région wallonne (περιοχή της Βαλλονίας)
Région bruxelloise (Brussels Gewest) (περιοχή των Βρυξελλών)
Communauté française (γαλλική κοινότητα)
Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap) (φλαµανδική κοινότητα)
Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (γερµανόφωνη κοινότητα)

Ισπανία

Xunta de Galicia (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Γαλισίας)
Junta de Andalucía (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Ανδαλουσίας)
Junta de Extremadura (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Εξτρεµαδούρας)
Junta de Castilla- La Mancha (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης-Λαµάντσα)
Junta de Castilla- León (κυβέρνηση της αυτόνοµης κοινότητας της Καστίλης-Λεόν)
Gobierno Foral de Navarra (κυβέρνηση της Ναβάρας)
Govern de les Illes Balears (κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων)
Generalitat de Catalunya (κυβέρνηση της Καταλονίας)
Generalitat de Valencia (κυβέρνηση της Βαλένσιας)
Diputación General de Aragón (κυβέρνηση της Αραγκόν)
Gobierno de las Islas Canarias (κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων)
Gobierno de Murcia (κυβέρνηση της Μουρθίας)
Gobierno de Madrid (κυβέρνηση της Μαδρίτης)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (κυβέρνησης της αυτόνοµης κοινότητας
της χώρας των Βάσκων)
Diputación Foral de Guipúzcoa (επαρχιακό συµβούλιο του Γκουϊπούσκοα)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (επαρχιακό συµβούλιο της Βισκάγιας)
Diputación Foral de Alava (επαρχιακό συµβούλιο της Αλάβα)
Ayuntamiento de Madrid (δήµος της Μαδρίτης)
Ayuntamiento de Barcelona (δήµος της Βαρκελώνης)
Cabildo Insular de Gran Canaria (συµβούλιο της Νήσου Γκραν Κανάρια)
Cabildo Insular de Tenerife (συµβούλιο της Νήσου Τενερίφης)
Instituto de Crédito Oficial (πιστωτικό δηµόσιο Ίδρυµα)
Instituto Catalán de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Καταλονίας)
Instituto Valenciano de Finanzas (χρηµατοδοτικό ίδρυµα της Βαλένσιας)

Ελλάδα

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

Γαλλία

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (ταµείο απόσβεσης κοινωνικού χρέους)
L'Agence française de développement (AFD) (γαλλικός οργανισµός ανάπτυξης)
Réseau Ferré de France (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόµων της Γαλλίας)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (εθνικό ταµείο αυτοκινητοδρόµων)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (δηµόσια περίθαλψη, νοσοκοµεία των Παρισίων)
Charbonnages de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας)
Entreprise minière et chimique (EMC) (µεταλλευτική και χηµική επιχείρηση)

Ιταλία

Regions (περιοχές)
Provinces (επαρχίες)
Municipalities (δήµοι)
Cassa Depositi e Prestiti (ταµείο παρακαταθηκών και δανείων)

Πορτογαλία

Região Autónoma da Madeira (αυτόνοµη περιοχή της Μαδέρας)
Região Autónoma dos Açores (αυτόνοµη περιοχή των Αζορών)
Municipalities (δήµοι)
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— ∆ιεθνείς οργανισµοί:
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
Παγκόσµια Τράπεζα/∆ΤΑΑ/∆ΝΤ
∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης
∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης
ΕΥΡΑΤΟΜ
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Χρηµατοδοτική Συνεργασία για την Ανάπτυξης των Άνδεων (CAF)
Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Χρηµατοδότηση σιδηροδροµικού υλικού
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών χωρών
Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής
Οι διατάξεις του άρθρου 15 δεν θίγουν τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις που τα κράτη µέλη έχουν αναλάβει έναντι των προαναφερόµενων διεθνών οργανισµών.
— οργανισµοί τρίτων χωρών:
Οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Ο οργανισµός θεωρείται σαφώς ως δηµόσιος σύµφωνα µε τα εθνικά κριτήρια.
2. Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός δραστηριοποιείται εκτός του εµπορικού τοµέα, διαχειρίζεται και χρηµατοδοτεί οµάδα κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες εκτός του εµπορικού τοµέα και ελέγχεται όντως από τη
γενική κυβέρνηση.
3. Ο δηµόσιος αυτός οργανισµός εκδίδει τακτικά και µεγάλα οµολογιακά δάνεια.
4. Το συγκεκριµένο κράτος είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι ο δηµόσιος αυτός οργανισµός δεν θα προβεί σε πρόωρη εξόφληση
σε περίπτωση ρητρών αποζηµίωσης του επενδυτή (gross-up clauses).
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/49/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Ιουνίου 2003
για την καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(7)

Για δηµοσιονοµικούς λόγους είναι σκόπιµο να παρασχεθεί
στην Ελλάδα και την Πορτογαλία το ευεργέτηµα µιας µεταβατικής περιόδου, ούτως ώστε τα εν λόγω κράτη µέλη να
µπορέσουν να µειώσουν βαθµηδόν τους φόρους επί των
πληρωµών τόκων και δικαιωµάτων, είτε αυτοί παρακρατούνται στην πηγή είτε εισπράττονται έπειτα από βεβαίωση,
µέχρις ότου να µπορούν να εφαρµόσουν τις διατάξεις του
άρθρου 1.

(8)

Θα πρέπει να επιτραπεί για δηµοσιονοµικούς λόγους στην
Ισπανία, η οποία εισήγαγε σχέδιο για να ενισχύσει το ισπανικό τεχνολογικό δυναµικό, να µην εφαρµόζει κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου τις διατάξεις του άρθρου 1
για καταβολή δικαιωµάτων.

(9)

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας τρία έτη µετά τη λήξη
της προθεσµίας µεταφοράς της, προκειµένου να επεκταθεί η
ισχύς της σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, και να επανεξετασθεί το πεδίο εφαρµογής του ορισµού των τόκων και
δικαιωµάτων µε σκοπό να επιτευχθεί η αναγκαία σύγκλιση
των σχετικών διατάξεων στις εθνικές νοµοθεσίες και στις
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που αφορούν τη διπλή
φορολόγηση.

(10)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινοµένης δράσης, δηλαδή
η δηµιουργία κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων
και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών, δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά
από τα κράτη µέλη και µπορούν συνεπώς να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του
άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού
αυτού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 94,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σε µια ενιαία αγορά που έχει τα χαρακτηριστικά εγχώριας
αγοράς, οι συναλλαγές µεταξύ εταιρειών διαφορετικών
κρατών µελών δεν πρέπει να υπόκεινται σε φορολογικό
καθεστώς λιγότερο ευνοϊκό από αυτό που ισχύει για τις ίδιες
πράξεις όταν αυτές εκτελούνται µεταξύ εταιρειών του ίδιου
κράτους µέλους.

(2)

Η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται προς το παρόν όσον
αφορά τις καταβολές τόκων και δικαιωµάτων. Οι εθνικές
φορολογικές νοµοθεσίες, σε συνδυασµό, κατά περίπτωση, µε
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες, ενδέχεται να µην διασφαλίζουν την εξάλειψη των φαινοµένων διπλής φορολογίας
και ότι η εφαρµογή τους συνεπάγεται συχνά επαχθείς διοικητικές διατυπώσεις και ταµειακές επιβαρύνσεις για τις οικείες
επιχειρήσεις.

(3)

Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι πληρωµές τόκων και
δικαιωµάτων θα φορολογούνται µόνον µία φορά, σε ένα
κράτος µέλος.

(4)

Η κατάργηση της φορολόγησης των πληρωµών τόκων και
δικαιωµάτων στα κράτη µέλη όπου προκύπτουν, είτε µε
παρακράτηση στην πηγή είτε µε είσπραξη έπειτα από
βεβαίωση, αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη µέθοδο για την
εξάλειψη των προαναφερθεισών διατυπώσεων και επιβαρύνσεων και για τη διασφάλιση της ίσης φορολογικής µεταχείρισης µεταξύ εθνικών και διασυνοριακών συναλλαγών. Παρίσταται ιδιαίτερη ανάγκη να καταργηθούν οι φόροι αυτοί για
τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται τόσο µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών, όσο και
µεταξύ µονίµων εγκαταστάσεων τέτοιων εταιρειών.

(5)

Οι σχετικές ρυθµίσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο για
το ενδεχόµενο ποσό των τόκων ή των δικαιωµάτων το οποίο
θα είχε συµφωνηθεί από τον οφειλέτη και τον δικαιούχο αν
δεν υπήρχε µεταξύ τους ειδική σχέση.

(6)

Είναι επιπλέον απαραίτητο να µην εµποδίζονται τα κράτη
µέλη να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα καταστολής των
φαινοµένων απάτης και καταχρήσεων.

(1) ΕΕ C 123 της 22.4.1998, σ. 9.
(2) ΕΕ C 313 της 12.10.1998, σ. 151.
(3) ΕΕ C 284 της 14.9.1998, σ. 50.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και διαδικασία
1. Οι πληρωµές τόκων ή δικαιωµάτων που ανακύπτουν σε ένα
κράτος µέλος απαλλάσσονται από ενδεχόµενους φόρους επ' αυτών
στο εν λόγω κράτος (είτε παρακρατούνται είτε εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως) εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των δικαιωµάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους µέλους ή µόνιµη εγκατάσταση
εταιρείας κράτους µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος µέλος.
2. Η πληρωµή που πραγµατοποιείται από εταιρεία κράτους
µέλους ή µόνιµη εγκατάσταση εταιρείας άλλου κράτους µέλους
ευρισκόµενη στο εν λόγω κράτος µέλος λογίζεται ότι διενεργείται
στο συγκεκριµένο κράτος µέλος («κράτος της παρακράτησης στην
πηγή»).
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3.
Μια µόνιµη εγκατάσταση λογίζεται ως πληρωτής τόκων ή
δικαιωµάτων µόνον εφόσον οι πληρωµές αυτές αντιπροσωπεύουν
εκπιπτόµενη από το φόρο δαπάνη για τη µόνιµη εγκατάσταση στο
κράτος µέλος όπου ευρίσκεται.

4.
Εταιρεία ενός κράτους µέλους λογίζεται ως δικαιούχος τόκων
ή δικαιωµάτων µόνον εφόσον δέχεται τις πληρωµές για δικό της
λογαριασµό και όχι µε την ιδιότητα του αντιπροσώπου, όπως του
καταπιστευτικού διαχειριστή ή του εξουσιοδοτηµένου υπογράφοντα
εξ ονόµατος άλλου προσώπου.

5.
Η µόνιµη εγκατάσταση λογίζεται ως δικαιούχος τόκων ή
δικαιωµάτων:
α) εφόσον η απαίτηση, το δικαίωµα ή η χρήση πληροφοριών που
οδηγούν σε πληρωµές τόκων ή δικαιωµάτων ευρίσκονται σε
πραγµατική συνάφεια µε την εν λόγω µόνιµη εγκατάσταση και
β) εφόσον οι πληρωµές των τόκων και δικαιωµάτων αντιπροσωπεύουν εισόδηµα για το οποίο η µόνιµη εγκατάσταση υπόκειται,
στο κράτος µέλος όπου ευρίσκεται, σε έναν από τους φόρους
που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) σηµείο iii) ή, στην
περίπτωση του Βελγίου, στον «impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders» ή, στην περίπτωση της Ισπανίας,
στον «Impuesto sobre la Renta de no Residentes» ή σε άλλο
φόρο πανοµοιότυπο ή εν πολλοίς παρόµοιο µε αυτούς, ο
οποίος επιβάλλεται µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας, επιπροσθέτως ή σε αντικατάσταση των εν
λόγω υφιστάµενων φόρων.

6.
Όταν µια µόνιµη εγκατάσταση εταιρείας κράτους µέλους
λογίζεται ως πληρωτής ή ως δικαιούχος τόκων ή δικαιωµάτων,
κανένα άλλο µέρος της εταιρείας δεν λογίζεται ως πληρωτής ή ως
δικαιούχος των εν λόγω τόκων ή δικαιωµάτων για τους σκοπούς
του παρόντος άρθρου.

7.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον εφόσον η εταιρεία που
είναι πληρωτής τόκων ή δικαιωµάτων, ή η εταιρεία µόνιµη εγκατάσταση της οποίας λογίζεται ως πληρωτής, είναι συνδεδεµένη εταιρεία της εταιρείας που είναι δικαιούχος των εν λόγω πληρωµών ή
της οποίας η µόνιµη εγκατάσταση λογίζεται ως δικαιούχος των εν
λόγω τόκων ή δικαιωµάτων.

8.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται όταν καταβάλλονται τόκοι
ή δικαιώµατα από µόνιµη εγκατάσταση εταιρείας κράτους µέλους
ευρισκόµενη σε τρίτο κράτος και η επιχειρηµατική δραστηριότητα
της εταιρείας διεξάγεται εν όλω ή εν µέρει µέσω της εν λόγω
µόνιµης εγκατάστασης.
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10. Ένα κράτος µέλος έχει την εναλλακτική δυνατότητα να µην
εφαρµόσει την παρούσα οδηγία σε εταιρεία άλλου κράτους µέλους
ή σε µόνιµη εγκατάσταση εταιρείας άλλου κράτους µέλους εφόσον
οι όροι που τίθενται στο άρθρο 3 στοιχείο β) δεν ετηρήθησαν επί
συνεχή περίοδο δύο ετών τουλάχιστον.

11. Το κράτος της παρακράτησης στην πηγή µπορεί να απαιτεί
να πιστοποιείται η πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο
παρόν άρθρο και στο άρθρο 3 κατά τη στιγµή της πληρωµής των
τόκων ή δικαιωµάτων µε βεβαίωση. Εάν η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών δεν βεβαιώθηκε κατά τη στιγµή της πληρωµής, το
κράτος µέλος δικαιούται να απαιτήσει παρακράτηση του φόρου
στην πηγή.

12. Το κράτος της παρακράτησης στην πηγή µπορεί να εξαρτήσει την απαλλαγή σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία από απόφασή
του µε την οποία παραχωρεί τρέχουσα απαλλαγή βάσει βεβαιώσεως
που πιστοποιεί την πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 3. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται το
αργότερο εντός τριών µηνών από την υποβολή της βεβαίωσης και
των συµπληρωµατικών πληροφοριών που το κράτος της
παρακράτησης στην πηγή µπορεί ευλόγως να απαιτήσει, και ισχύει
επί ένα έτος τουλάχιστον από τη λήψη της.

13. Για τους σκοπούς της εφαρµογής των παραγράφων 11 και
12, η βεβαίωση που παρέχεται, ισχύει για κάθε σύµβαση πληρωµής
επί ένα έτος τουλάχιστον από την ηµεροµηνία χορήγησης, αλλά όχι
πλέον των τριών ετών, και περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) πιστοποίηση της φορολογικής έδρας της αποδέκτριας εταιρείας
και, εφόσον απαιτείται, ύπαρξη µόνιµης εγκατάστασης που
πιστοποιείται από τη φορολογική αρχή του κράτους µέλους στο
οποίο έχει τη φορολογική της έδρα η αποδέκτρια εταιρεία ή στο
οποίο ευρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση·
β) δικαιώµατα της αποδέκτριας εταιρείας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 ή ύπαρξη των συνθηκών της παραγράφου 5 εφόσον ο
αποδέκτης της πληρωµής είναι µόνιµη εγκατάσταση·
γ) πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 3 στοιχείο α) σηµείο
iii) όσον αφορά την αποδέκτρια εταιρεία·
δ) ελάχιστη συµµετοχή ή πλήρωση του κριτηρίου της κατοχής ενός
ελάχιστου ποσοστού των δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα µε το
άρθρο 3 στοιχείο β)·
ε) περίοδος κατά την οποία υπήρξε η συµµετοχή σύµφωνα µε το
στοιχείο δ).

9.
Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει κατά κανέναν τρόπο ένα
κράτος µέλος, κατά την εφαρµογή του φορολογικού του δικαίου,
να λαµβάνει υπόψη του τους τόκους και τα δικαιώµατα που εισπράττουν οι εταιρείες του, οι µόνιµες εγκαταστάσεις των εταιρειών
του ή οι µόνιµες εγκαταστάσεις εταιρειών οι ευρισκόµενες στο
έδαφός του.

Επιπλέον, τα κράτη µέλη δύνανται να ζητούν τη νοµική αιτιολόγηση των πληρωµών σύµφωνα µε τη σύµβαση (π.χ. δάνειο ή
σύµβαση άδειας εκµετάλλευσης).
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14. Εάν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής παύσουν να πληρούνται, η αποδέκτρια εταιρεία ή η µόνιµη εγκατάσταση ενηµερώνει
αµέσως την πληρώτρια εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση και, εάν
αυτό απαιτείται από το κράτος της παρακράτησης στην πηγή, την
αρµόδια αρχή αυτού του κράτους.

ii) η οποία, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία ενός
κράτους µέλους, θεωρείται ότι έχει φορολογική έδρα στο εν
λόγω κράτος µέλος και η οποία δεν θεωρείται ότι έχει
φορολογική έδρα εκτός Κοινότητας κατά την έννοια ενδεχόµενης σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
εισοδήµατος που έχει συναφθεί µε τρίτο κράτος και

15. Εάν η πληρώτρια εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση έχει
παρακρατήσει φόρο στην πηγή ενώ εδικαιούτο απαλλαγής σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του στην
πηγή. Το κράτος µέλος µπορεί να απαιτήσει την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 13. Η αίτηση για επιστροφή του φόρου πρέπει να υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας. Η προθεσµία αυτή διαρκεί τουλάχιστον δύο έτη από
την ηµεροµηνία κατά την οποία καταβλήθηκαν οι τόκοι ή τα
δικαιώµατα.

iii) η οποία υπόκειται σε έναν από τους παρακάτω φόρους,
χωρίς να έχει τύχει απαλλαγής από αυτόν, ή σε άλλο φόρο
πανοµοιότυπο ή εν πολλοίς παρόµοιο µε αυτούς, ο οποίος
επιβάλλεται µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας, επιπροσθέτως ή σε αντικατάσταση των
εν λόγω υφιστάµενων φόρων:

16. Το κράτος της παρακράτησης στην πηγή υποχρεούται να
επιστρέψει το υπερβάλλον ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε
στην πηγή εντός έτους από τη δέουσα παραλαβή της αίτησης και
των συµπληρωµατικών πληροφοριών που µπορεί ευλόγως να απαιτήσει. Εάν ο παρακρατηθείς φόρος δεν έχει επιστραφεί εντός της
προθεσµίας αυτής, η αποδέκτρια εταιρεία ή η µόνιµη εγκατάσταση
µπορεί από τη λήξη της προθεσµίας του ενός έτους να απαιτήσει
τόκους επί του επιστρεπτέου φόρου, µε επιτόκιο ίσο προς εκείνο
που εφαρµόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία του κράτους παρακράτησης στην πηγή.

Άρθρο 2
Ορισµός των τόκων και των δικαιωµάτων
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
α) µε τον όρο «τόκος» νοείται εισόδηµα από πάσης φύσεως απαιτήσεις, ασφαλισµένες ή µη µε υποθήκη και παρέχουσες ή µη
δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, και ιδίως εισόδηµα από τίτλους και εισόδηµα από οµολογίες ή χρεόγραφα,
συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων πρόσθετων ωφεληµάτων και
ανταµοιβών που απορρέουν από τίτλους, οµολογίες ή άλλα
χρεόγραφα· επιβαρύνσεις λόγω υπερηµερίας δεν θεωρούνται
τόκοι·
β) µε τον όρο «δικαιώµατα» νοούνται οι πληρωµές πάσης φύσεως
που λαµβάνονται σε αντάλλαγµα της χρήσης ή του δικαιώµατος
χρήσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού,
καλλιτεχνικού ή επιστηµονικού έργου, συµπεριλαµβανοµένων
των κινηµατογραφικών ταινιών και λογισµικού, διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων, σχεδίων ή υποδειγµάτων,
σχεδιαγραµµάτων, απόρρητων χηµικών τύπων ή µεθόδων κατεργασίας, ή σε αντάλλαγµα πληροφοριών που αφορούν βιοµηχανική, εµπορική ή επιστηµονική πείρα. Οι πληρωµές για τη χρήση
ή για το δικαίωµα χρήσης βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού θεωρούνται ως δικαιώµατα.

Άρθρο 3
Ορισµός της εταιρείας, της συνδεδεµένης εταιρείας και της
µόνιµης εγκατάστασης
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
α) µε τον όρο «εταιρεία κράτους µέλους» νοείται κάθε εταιρεία:
i) η οποία έχει συσταθεί µε µια από τις µορφές που αναφέρονται στο παράρτηµα, και

— impôt des
Βέλγιο,

societés/vennootschapsbelasting

στο

— selskabsskat στη ∆ανία,
— Körperschaftsteuer στη Γερµανία,
— φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα,
— impuesto sobre sociedades στην Ισπανία,
— impôt sur les sociétés στη Γαλλία,
— corporation tax στην Ιρλανδία,
— imposta sul reddito delle persone giuridiche στην
Ιταλία,
— impôt sur le revenu des collectivités στο Λουξεµβούργο,
— vennootschapsbelasting στις Κάτω Χώρες,
— Körperschaftsteuer στην Αυστρία,
— imposto sobre ο rendimento da pessoas colectivas
στην Πορτογαλία,
— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund στη
Φινλανδία,
— statlig inkomstskatt στη Σουηδία,
— corporation tax στο Ηνωµένο Βασίλειο·
β) µια εταιρεία θεωρείται «συνδεδεµένη» µε άλλη εταιρεία εφόσον,
τουλάχιστον:
i) η πρώτη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή 25 %
στο µετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας, ή
ii) η δεύτερη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή 25 %
στο µετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας, ή
iii) µια τρίτη εταιρεία κατέχει άµεσα ελάχιστη συµµετοχή 25 %
στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της
δεύτερης εταιρείας.
Οι συµµετοχές πρέπει να αφορούν µόνον εταιρείες εγκατεστηµένες στην Κοινότητα.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να αντικαθιστούν το
κριτήριο του ελάχιστου ποσοστού συµµετοχής στο κεφάλαιο µε
το κριτήριο της κατοχής ενός ελάχιστου ποσοστού των
δικαιωµάτων ψήφου·
γ) µε τον όρο «µόνιµη εγκατάσταση» νοείται µια πάγια επιχειρηµατική οντότητα ευρισκόµενη σε κράτος µέλος, µέσω της οποίας
διεξάγεται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει η επιχειρηµατική δραστηριότητα εταιρείας άλλου κράτους µέλους.
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Άρθρο 4
Εξαίρεση των πληρωµών για τόκους ή δικαιώµατα
1.
Το κράτος της παρακράτησης στην πηγή δεν υποχρεούται να
υπάγει στην εφαρµογή της παρούσας οδηγίας τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) πληρωµές οι οποίες θεωρούνται διανοµή κερδών ή επιστροφή
κεφαλαίου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους της
παρακράτησης στην πηγή·
β) πληρωµές λόγω απαιτήσεων που παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής
στα κέρδη του οφειλέτη·
γ) πληρωµές λόγω απαιτήσεων οι οποίες παρέχουν στον πιστωτή
το δικαίωµα να ανταλλάξει το δικαίωµα είσπραξης τόκων το
οποίο έχει µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη του οφειλέτη·
δ) πληρωµές λόγω απαιτήσεων που δεν περιλαµβάνουν πρόβλεψη
για την εξόφληση του βασικού ποσού ή στις οποίες η εξόφληση
προβλέπεται µετά την πάροδο πλέον των 50 ετών από την ηµεροµηνία γένεσης της απαίτησης.
2.
Οσάκις, λόγω της ειδικής σχέσης που υπάρχει µεταξύ του
οφειλέτη και του δικαιούχου των τόκων ή των δικαιωµάτων ή
µεταξύ ενός εξ αυτών και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των
τόκων ή των δικαιωµάτων υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα είχε συµφωνηθεί από τον οφειλέτη και τον δικαιούχο εάν δεν υπήρχε η
ειδική αυτή σχέση, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µόνον ως προς το τελευταίο αυτό ποσό, εάν υφίσταται.
Άρθρο 5
Απάτη και κατάχρηση
1.
Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει την εφαρµογή εσωτερικών ή
βασιζοµένων σε συµφωνίες διατάξεων που απαιτούνται για την
πρόληψη της απάτης και των καταχρήσεων.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν, σε περιπτώσεις συναλλαγών που
έχουν ως κύριο κίνητρο, ή ως ένα από τα κύρια κίνητρα, τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή ή την κατάχρηση, να άρουν το
ευεργέτηµα της παρούσας οδηγίας ή να αρνηθούν την εφαρµογή
της.
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις για την Ελλάδα, την Ισπανία και την
Πορτογαλία
1.
Η Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν τη δυνατότητα να µην
εφαρµόζουν τις διατάξεις του άρθρου 1 µέχρι την ηµεροµηνία
εφαρµογής που αναφέρει το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 της
οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2000, για
τη φορολογία του εισοδήµατος εξ' αποταµιεύσεων υπό µορφή
τόκων (1). Kατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου οκτώ ετών από
την ανωτέρω ηµεροµηνία, ο συντελεστής του φόρου επί των τόκων
και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται προς συνδεδεµένη εταιρεία
άλλου κράτους µέλους ή προς µόνιµη εγκατάσταση, ευρισκόµενη
σε άλλο κράτος µέλος, συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10 % κατά τα πρώτα τέσσερα έτη και
το 5 % κατά τα τελευταία τέσσερα έτη.
(1) Βλέπε σελίδα 38 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Επιτρέπεται στην Ισπανία, µόνον προκειµένου περί πληρωµής
δικαιωµάτων, να µην εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 1 µέχρι
την ηµεροµηνία εφαρµογής που αναφέρει το άρθρο 17 παράγραφοι
2 και 3 της οδηγίας 2003/8/ΕΚ. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής
περιόδου έξι ετών από την ανωτέρω ηµεροµηνία, ο συντελεστής
φορολογίας πληρωµής δικαιωµάτων προς µια συνδεδεµένη εταιρεία
άλλου κράτους µέλους ή µόνιµη εγκατάσταση ευρισκόµενη σε
άλλο κράτος µέλος µιας συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10 %.
Αυτοί οι εδαφικοί κανόνες ισχύουν, πάντως, µε την επιφύλαξη της
περαιτέρω εφαρµογής οποιουδήποτε συντελεστή φόρου χαµηλότερου από τους αναφεροµένους στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο που
ισχύει βάσει διµερών συµφωνιών µεταξύ της Ελλάδας, της Ισπανίας,
ή της Πορτογαλίας και άλλων κρατών µελών. Πριν από τη λήξη
οιασδήποτε των προαναφερόµενων σε αυτό το άρθρο µεταβατικών
περιόδων το Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει οµοφώνως, προτάσει της Επιτροπής, την ενδεχόµενη παράταση των ανωτέρω µεταβατικών περιόδων.
2. Οσάκις εταιρεία κράτους µέλους ή µόνιµη εγκατάσταση,
ευρισκόµενη στο εν λόγω κράτος µέλος, εταιρείας κράτους µέλους:
— εισπράττει τόκους ή δικαιώµατα από συνδεδεµένη εταιρεία της
Ελλάδας ή της Πορτογαλίας,
— εισπράττει δικαιώµατα από συνδεδεµένη εταιρεία της Ισπανίας,
— εισπράττει τόκους ή δικαιώµατα από µόνιµη εγκατάσταση,
ευρισκόµενη στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία, µιας συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους, ή
— εισπράττει δικαιώµατα από µόνιµη εγκατάσταση ευρισκόµενη
στην Ισπανία συνδεδεµένης εταιρείας κράτους µέλους,
το πρώτο κράτος µέλος επιτρέπει την έκπτωση ποσού ίσου µε το
φόρο που καταβάλλεται στην Ελλάδα, την Ισπανία ή την Πορτογαλία, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, για το εισόδηµα
αυτό από το φόρο εισοδήµατος της εταιρείας ή της µόνιµης
εγκατάστασης που έλαβε το συγκεκριµένο εισόδηµα.
3. Η έκπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν µπορεί
να υπερβαίνει το εκάστοτε χαµηλότερο από τα δύο ποσά:
α) το φόρο επί του εισοδήµατος αυτού που είναι πληρωτέος στην
Ελλάδα, την Ισπανία ή την Πορτογαλία βάσει της παραγράφου
1, ή
β) το τµήµα εκείνο του φόρου εισοδήµατος της εταιρείας ή της
µόνιµης εγκατάστασης που εισέπραξε τους τόκους ή τα δικαιώµατα, όπως υπολογίζεται πριν από την πραγµατοποίηση της
έκπτωσης, το οποίο αναλογεί στις συγκεκριµένες πληρωµές
βάσει της εσωτερικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους της εταιρείας ή της µόνιµης εγκατάστασης.

Άρθρο 7
Εφαρµογή
1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004 και
ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

26.6.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίσουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές θα
περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή θα συνοδεύονται
από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος αυτής της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θα θεσπίσουν
στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη
συµπεριλαµβάνουν στην εν λόγω ανακοίνωση πίνακα αντιστοιχιών
µε τις υφιστάµενες ή θεσπιζόµενες εθνικές διατάξεις που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 9
Ρήτρα οριοθέτησης

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή των εσωτερικών ή βασιζόµενων σε συµφωνίες διατάξεων οι οποίες εκτείνονται πέραν των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και έχουν ως στόχο την
κατάργηση ή την άµβλυνση της διπλής φορολογίας των τόκων και
δικαιωµάτων.
Άρθρο 10
Έναρξη της ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής της
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8
Επανεξέταση
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση
στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας, προκειµένου
ιδίως να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής της και σε άλλες εταιρίες ή
επιχειρήσεις, πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο
παράρτηµα.

Άρθρο 11
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 3 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των εταιρειών που καλύπτονται από το άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας
α) εταιρείες του βελγικού δικαίου µε την επωνυµία «naamloze vennootschap/société anonyme», «commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/
société privée à responsabilité limitée», καθώς και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου τα οποία λειτουργούν υπό
καθεστώς ιδιωτικού δικαίου·
β) εταιρείες του δανικού δικαίου µε την επωνυµία «aktieselskab, anpartsselskab»·
γ) εταιρείες του γερµανικού δικαίου µε την επωνυµία «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung, bergrechtliche Gewerkschaft»·
δ) εταιρείες του ελληνικού δικαίου µε την επωνυµία «ανώνυµη εταιρεία»·
ε) εταιρείες του ισπανικού δικαίου µε την επωνυµία «sociedad anόnima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad
de responsabilidad limitada», καθώς και οι φορείς δηµοσίου δικαίου τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού
δικαίου·
στ) εταιρείες του γαλλικού δικαίου µε την επωνυµία «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à
responsabilité limitée» και οι δηµόσιοι οργανισµοί και επιχειρήσεις βιοµηχανικού και εµπορικού χαρακτήρα·
ζ) εταιρείες του ιρλανδικού δικαίου µε την επωνυµία «public companies limited by shares or by guarantee», «private
companies limited by shares or by guarantee», ιδρύµατα εγγεγραµµένα υπό το καθεστώς των «Industrial and Provident
Societies Acts» ή οι «building societies» εγγεγραµµένες υπό το καθεστώς των «Building Societies Acts»·
η) εταιρείες του ιταλικού δικαίου µε την επωνυµία «società per azioni, società in accomandita per azioni», «società a
responsabilità limitata», καθώς και οι δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγουν βιοµηχανικές και εµπορικές
δραστηριότητες·
θ) εταιρείες του δικαίου του Λουξεµβούργου µε την επωνυµία «société anonyme», «société en commandite par actions», και
«société à responsabiliité limitée»·
ι) εταιρείες του δικαίου των Κάτω Χωρών µε την επωνυµία «naamloze vennootschap», και «besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid»·
ια) εταιρείες του αυστριακού δικαίου µε την επωνυµία «Aktiengesellschaft», και «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»·
ιβ) εµπορικές ή εµπορικού χαρακτήρα αστικές εταιρείες, συνεταιρισµοί και δηµόσιες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει του
πορτογαλικού δικαίου·
ιγ) εταιρείες του φινλανδικού δικαίου µε την επωνυµία «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» και «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»·
ιδ) εταιρείες του σουηδικού δικαίου µε την επωνυµία «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag»·
ιε) εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωµένου Βασιλείου.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Νοεµβρίου 2002
σχετικά µε το καθεστώς ενισχύσεων που εφάρµοσε η Γερµανία «πρόγραµµα της Θουριγγίας για τη
χορήγηση κεφαλαίων κίνησης»
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 4359]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/469/ΕΚ)
κριµένα στοιχεία για την αξιολόγηση του συµβιβάσιµου της
οδηγίας µε την κοινή αγορά. Με την επιστολή της 31ης
Μαΐου 1994, οι γερµανικές αρχές διαβίβασαν τα ακόλουθα
στοιχεία: το πρόγραµµα της Θουριγγίας για τη χορήγηση
κεφαλαίων κίνησης, της 20ής Ιουλίου 1993, ισχύει για
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στους
κοινοτικούς κανόνες για τις ΜΜΕ του 1992), που βρίσκονται σε υγιή οικονοµική κατάσταση και οι οποίες, λόγω του
µικρού µεγέθους τους, της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων και
της γενικής κατάστασης στην κεφαλαιαγορά, αντιµετωπίζουν
δυσκολίες δανεισµού. Αποκλείονταν οι ενισχύσεις σε προβληµατικές επιχειρήσεις, αλλά αυτές θα µπορούσαν να
ζητήσουν ενισχύσεις στο πλαίσιο άλλων εγκεκριµένων προγραµµάτων. Επίσης, η οδηγία σχεδιάστηκε ως πρόγραµµα de
minimis, σύµφωνα µε τους κανόνες de minimis των κοινοτικών κανόνων για τις ενισχύσεις στις ΜΜΕ (1992).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),
Αφού κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 2, της συνθήκης
ΕΚ,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

(2)

Το 1993 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία του οµόσπονδου κράτους
της Θουριγγίας, σχετικά µε το πρόγραµµα της Θουριγγίας
για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης (εφεξής «η οδηγία»),
της 20ής Ιουλίου 1993 (1). Οι αρχές του εν λόγω οµόσπονδου κράτους θεώρησαν ότι η οδηγία ήταν σύµφωνη µε τον
κανόνα de minimis των κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής
«κοινοτικοί κανόνες για τις ΜΜΕ») του 1992 (2) και δεν την
κοινοποίησαν σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ.
Με αφορµή άρθρο στον Τύπο σχετικά µε το εν λόγω πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου επιχειρήσεις που δεν διέθεταν επαρκείς εγγυήσεις έλαβαν δάνεια µε ευνοϊκούς όρους
για να χρηµατοδοτήσουν αποθέµατα εµπορευµάτων, η Επιτροπή κάλεσε τις γερµανικές αρχές, µε την επιστολή GD IV/
D 3761 της 2ας Μαΐου 1994, να της υποβάλουν συγκε-

(1) ΦEK του οµόσπονδου κράτους της Θουριγγίας αριθ. 33/1993, σ.
1415.
(2) ΕΕ C 213 της 19.8.1992, σ. 2.

(3)

Οι γερµανικές αρχές συµφώνησαν µε την εκτίµηση των
αρχών του οµόσπονδου κράτους της Θουριγγίας ότι η
οδηγία εξαιρείτο από την υποχρέωση της κοινοποίησης του
άρθρου 88 παράγραφος 3.

(4)

Στην αίτηση της 29ης Μαΐου 1995 της Επιτροπής για την
παροχή πληροφοριών, οι γερµανικές αρχές απάντησαν µε
την επιστολή της 27ης Ιουνίου 1995, µε την οποία διαβίβασαν αντίγραφο της οδηγίας σχετικά µε το πρόγραµµα
χορήγησης κεφαλαίων κίνησης.

(5)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας C 85/98 (πρώην NN 106/98,
εσφαλµένη εφαρµογή των κανόνων de minimis, στο πλαίσιο
του προγράµµατος εξυγίανσης που θέσπισε το οµόσπονδο
κράτος της Θουριγγίας στις 20 Ιουλίου 1993), οι γερµανικές αρχές επιβεβαίωσαν µε την επιστολή της 8ης Ιουνίου
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1998 ότι η ισχύς της οδηγίας που λαµβανόταν ως βάση
στην προκειµένη περίπτωση έληξε στις 16 Ιανουαρίου
1996. Με την επιστολή της 7ης ∆εκεµβρίου 1998, οι γερµανικές αρχές διαβίβασαν στοιχεία σχετικά µε την εφαρµογή
της οδηγίας και τις επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν, µε τα
οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι είχαν λάβει ενισχύσεις και
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητους τοµείς
(προϊόντα του παραρτήµατος Ι της συνθήκης ΕΚ). Εκτός
αυτού, από τα στοιχεία προέκυψε ότι βάσει της εν λόγω
οδηγίας είχαν λάβει δάνεια και προβληµατικές επιχειρήσεις,
οι οποίες είχαν ενισχυθεί, στο πλαίσιο εγκεκριµένων προγραµµάτων για προβληµατικές επιχειρήσεις, κατά το ίδιο ή
το προηγούµενο έτος. Η εικασία αυτή επιβεβαιώθηκε µε επιστολή των γερµανικών αρχών στις 29 Ιανουαρίου 1999,
από την οποία µπορούσε επίσης να συναχθεί ότι ορισµένες
επιχειρήσεις που είχαν ενισχυθεί βάσει της εδώ εξεταζόµενης
οδηγίας είχαν λάβει επιπλέον και ενισχύσεις στο πλαίσιο του
προγράµµατος εξυγίανσης της 20ής Ιουλίου 1993, του
οποίου η εσφαλµένη εφαρµογή είναι αντικείµενο της διαδικασίας C 85/98.
(6)

(7)

µων, η οποία µπορεί να αφορά δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I της συνθήκης EΚ ή άλλες,
αναφέρεται ρητά στο σηµείο 3 της οδηγίας («∆ικαιούχος της
ενίσχυσης»). Οι υπόλοιποι ευαίσθητοι τοµείς (βιοµηχανία
άνθρακα και χάλυβα, ναυπηγεία, τεχνητές ίνες, αυτοκινητοβιοµηχανία, γεωργία, αλιεία και µεταφορές) δεν αποκλείονται
ρητά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορούν να ενισχυθούν
(µε απόφαση του αρµόδιου υπουργού) και επιχειρήσεις που
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια του κύκλου εργασιών και του
αριθµού απασχολουµένων που αναφέρονται στους κοινοτικούς κανόνες για τις ΜΜΕ.

2.3. ∆ιάρκεια
(11)

Με την επιστολή SG (99) D/3539 της 18ης Μαΐου 1999,
η Επιτροπή ενηµέρωσε τις γερµανικές αρχές για την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε την
εν λόγω ενίσχυση.
Η απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση της διαδικασίας
δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (3). Η Επιτροπή κάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε το
συγκεκριµένο µέτρο, αλλά δεν έλαβε παρατηρήσεις από
άλλους ενδιαφερόµενους.

(12)

Η οδηγία προορίζεται για επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν
επαρκείς εγγυήσεις, ούτε είναι σε θέση να πληρώσουν τους
υψηλούς τόκους βραχυπρόθεσµων δανείων, και αποσκοπεί
στο να χορηγήσει στις εν λόγω επιχειρήσεις δάνεια µε ευνοϊκούς όρους για τη χρηµατοδότηση των κεφαλαίων κίνησης.
Σύµφωνα µε το σηµείο 1 της οδηγίας («Σκοπός της ενίσχυσης») «θα ενισχυθούν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στο
στάδιο της σύστασης ή της διατήρησής τους στην αγορά,
προκειµένου να αποτραπούν οι κίνδυνοι που απειλούν τη
βιωσιµότητά τους και τη διατήρηση των υφιστάµενων
θέσεων απασχόλησης».

(13)

Οι ενισχύσεις χορηγούνται από την κρατική τράπεζα Thüringer Aufbaubank µε τη µορφή δανείων επιδοτούµενου
επιτοκίου, τα οποία εισπράττει η δικαιούχος επιχείρηση
µέσω της τράπεζάς της η οποία αναλαµβάνει τη σχετική
πρωτογενή ευθύνη. Η τράπεζα µπορεί να τύχει εγγύησης
(απαλλαγή ευθύνης) σε ποσοστό 60 % του ποσού του
δανείου, χωρίς η οδηγία να προβλέπει την καταβολή
ασφαλίστρου. Η Thüringer Aufbaubank και η τράπεζα µε
την οποία συνεργάζεται κυρίως η επιχείρηση λαµβάνουν
εφάπαξ ως έξοδα φακέλου το 0,1 % του ποσού του
δανείου.

(14)

Αποκλείεται η αναχρηµατοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης σε βάρος της Thüringer Aufbaubank.

(15)

Τα δάνεια χορηγούνται για διάστηµα 3 ετών, το οποίο δύναται να παραταθεί, µε επιτόκιο που κυµαίνεται από 5 % έως
8 %. Ο αρµόδιος υπουργός του οµόσπονδου κράτους
µπορεί να χορηγήσει άδεια για την εφαρµογή άλλων όρων.

Οι γερµανικές αρχές διαβίβασαν τις τελικές παρατηρήσεις
τους µε επιστολή της 26ης Νοεµβρίου 2001.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.1. Τίτλος και νοµική βάση
(9)

Οι ενισχύσεις χορηγούνται από την κρατική τράπεζα Thüringer Aufbaubank, κατ' εντολή του Υπουργείου Οικονοµίας και Μεταφορών του οµόσπονδου κράτους της Θουριγγίας, βάσει των άρθρων 23, 44 και 44α του δηµοσιονοµικού κανονισµού του οµόσπονδου κράτους της Θουριγγίας
και σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας για τη χορήγηση
κεφαλαίων κίνησης που θέσπισε το οµόσπονδο κράτος της
Θουριγγίας.
2.2. ∆ικαιούχος

(10)

Η οδηγία απευθύνεται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται µε βάση τα κριτήρια του
«κύκλου εργασιών» και του «αριθµού απασχολουµένων» —
αλλά όχι και της «ανεξαρτησίας» — των κοινοτικών κανόνων
για τις ΜΜΕ, σε νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις, σε Management-Buy-Outs και Management-Buy-Ins, καθώς και σε
επανιδιωτικοποιήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στα σχέδια
εξυγίανσης. Η δυνατότητα ενίσχυσης της βιοµηχανίας τροφί-

(3) ΕΕ C 203 της 17.7.1999, σ. 3.

Η οδηγία του οµόσπονδου κράτους της Θουριγγίας σχετικά
µε το πρόγραµµα της Θουριγγίας για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιουλίου 1993 και
είναι αόριστης διάρκειας. Στις 16 Ιανουαρίου 1996, αντικαταστάθηκε από το πρόγραµµα δανειοδοτήσεων του οµόσπονδου κράτους της Θουριγγίας υπέρ των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων.

2.4. Σκοπός

Οι παρατηρήσεις της Γερµανίας υποβλήθηκαν µε επιστολές,
στις 24 Ιουνίου 1999 και στις 19 Αυγούστου 1999.
(8)

26.6.2003

2.5. Ένταση
(16)

Η οδηγία, στο σηµείο 5 («Μορφή, έκταση και ύψος της ενίσχυσης »), κάνει ρητή αναφορά στον de minimis χαρακτήρα
του προγράµµατος και τους κανόνες de minimis των κοινοτικών κανόνων για τις ΜΜΕ του 1992.
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Η οδηγία προβλέπει ότι το στοιχείο ενίσχυσης που εµπεριέχει ένα δάνειο µε επιδότηση επιτοκίου υπολογίζεται βάσει
της διαφοράς µεταξύ του πραγµατικού επιτοκίου µε το
οποίο χορηγείται το εν λόγω δάνειο και του ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς. ∆εν προβλέπεται άµεσο ανώτατο όριο για
το ύψος του δανείου, ωστόσο, το ύψος της ενίσχυσης που
µπορεί να λάβει η επιχείρηση για τον ίδιο σκοπό µέσα σε
µία τριετία (εννοείται µόνο το στοιχείο ενίσχυσης που
προκύπτει από την επιδότηση του επιτοκίου) δεν επιτρέπεται
να υπερβεί το όριο de minimis που καθορίζεται στον
κανόνα de minimis των κοινοτικών κανόνων για τις ΜΜΕ
του 1992 (4). Το στοιχείο ενίσχυσης που απορρέει από την
εγγύηση δεν ελήφθη υπόψη.

(24)

Εφόσον χορηγήθηκαν δάνεια σε οικονοµικά υγιείς επιχειρήσεις που ανήκουν σε ευαίσθητους τοµείς, η Επιτροπή είχε
αµφιβολίες για το συµβιβάσιµο του προγράµµατος του οµόσπονδου κράτους της Θουριγγίας για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης µε τους ισχύοντες κανόνες των περιφερειακών
ενισχύσεων.

(25)

Τα δάνεια σε οικονοµικά υγιείς επιχειρήσεις που ανήκουν σε
ευαίσθητους τοµείς συνιστούν λειτουργικές ενισχύσεις, τις
οποίες η Επιτροπή έπρεπε να εξετάσει σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανόνες για τις περιφερειακές ενισχύσεις.
Σύµφωνα µε την πάγια πρακτική της Επιτροπής, τέτοιες ενισχύσεις πρέπει να πληρούν, ειδικότερα, τα ακόλουθα κριτήρια:

Σύµφωνα µε τα έγγραφα που απέστειλαν οι γερµανικές
αρχές κατά το προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας, κατά
την περίοδο 1993-1996 χορηγήθηκαν και εκταµιεύθηκαν
460 δάνεια, συνολικού ύψους 202 εκατ. γερµανικών
µάρκων, από τα οποία τα 20 περίπου χορηγήθηκαν στη
βιοµηχανία τροφίµων. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις
χορηγήθηκαν τέτοια δάνεια σε επιχειρήσεις που έλαβαν ενισχύσεις, στο πλαίσιο εγκεκριµένου καθεστώτος για προβληµατικές επιχειρήσεις, κατά το ίδιο ή το προηγούµενο
έτος (Thuro Back Südthüringer Backwaren και Bergner &
Weiser GmbH).

α) πρέπει να χορηγούνται για περιορισµένο µόνο χρονικό
διάστηµα και να µειώνονται προοδευτικά·
β) επιτρέπεται να χορηγούνται µόνο στις περιφέρειες του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ·
γ) πρέπει να αποκλείονται οι ευαίσθητοι τοµείς.
(26)

Στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας, η Επιτροπή
κατέληξε ότι το καθεστώς δεν προέβλεπε προοδευτική
µείωση των ενισχύσεων, ούτε απέκλειε την εφαρµογή του σε
ευαίσθητους τοµείς.

(27)

Από τα στοιχεία των γερµανικών αρχών προέκυπτε ότι σε
δύο τουλάχιστον περιπτώσεις εφαρµογής της οδηγίας ενισχύθηκαν προβληµατικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται
στις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, του 1994 (5) («κατευθυντήριες γραµµές
του 1994»). Σύµφωνα µε τη διατύπωση της οδηγίας, οι
προβληµατικές επιχειρήσεις δεν αποκλείονταν από το πεδίο
εφαρµογής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διετύπωσε την
άποψη ότι το καθεστώς ίσχυε εν µέρει και για προβληµατικές επιχειρήσεις.

(28)

Τα δάνεια επιδοτούµενου επιτοκίου που είχαν την εγγύηση
της Thüringer Aufbaubank και εχορηγούντο σε προβληµατικές επιχειρήσεις µπορούσαν να υπερβούν το όριο de minimis. Στον υπολογισµό του ορίου de minimis έπρεπε να
ληφθεί υπόψη το στοιχείο ενίσχυσης που περιέχει η εγγύηση
και τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι δικαιούχοι επιχειρήσεις. Το στοιχείο ενίσχυσης που περιέχει η
εγγύηση πρέπει να αντικατοπτρίζει τον ιδιαίτερο κίνδυνο
που ενυπάρχει σε µια προβληµατική επιχείρηση και δύναται
να ανέλθει στο 100 % του εγγυηµένου ποσού του δανείου.

(29)

Κατά συνέπεια, η εφαρµογή της οδηγίας σε προβληµατικές
επιχειρήσεις δεν ελάµβανε πλήρως υπόψη τους κανόνες de
minimis. Αυτό δεν συνέβαινε µόνον όταν το άθροισµα, το
οποίο προέκυπτε από το ποσό του δανείου και τις άλλες ενισχύσεις που έπρεπε να ληφθούν υπόψη βάσει των κανόνων
σώρευσης, δεν υπερέβαινε το όριο de minimis. Ωστόσο,
στην προκειµένη µορφή εφαρµογής, το πρόγραµµα της
Θουριγγίας για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης έπρεπε να
θεωρηθεί ως µη κοινοποιηθέν καθεστώς ενισχύσεων.

2.6. Σώρευση
(19)

Η οδηγία δεν περιέχει κανόνες σώρευσης.
2.7. Λόγοι για την κίνηση της διαδικασίας

(20)

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία λόγω εφαρµογής του
καθεστώτος σε προβληµατικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητους τοµείς. Η Επιτροπή δεν εξέφρασε αµφιβολίες για την εφαρµογή του
καθεστώτος υπέρ υγιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε µη ευαίσθητους τοµείς.

(21)

Η Επιτροπή αιτιολόγησε το ανωτέρω ως εξής.

(22)

∆εδοµένου ότι δεν αποκλείσθηκαν από το καθεστώς οι
ευαίσθητοι τοµείς, γίνεται εσφαλµένη εφαρµογή του κανόνα
de minimis των κοινοτικών κανόνων για τις ΜΜΕ του
1992. Σύµφωνα µε το σηµείο 3.2. των κοινοτικών κανόνων
για τις ΜΜΕ, αυτοί δεν εφαρµόζονται στις ενισχύσεις που
χορηγούνται προς επιχειρήσεις σε τοµείς που υπόκεινται σε
ειδικούς κανόνες. Επειδή η οδηγία εφαρµόσθηκε σ' έναν από
τους τοµείς αυτούς, έπρεπε να θεωρηθεί ως µη κοινοποιηθείσα ενίσχυση.

(23)

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των ευαίσθητων τοµέων, τα εν
λόγω µέτρα συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις, κατά την
έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και
του άρθρου 61 της συµφωνίας για τον ΕΟΧ. Οι ενισχύσεις
επέτρεπαν σε επιχειρήσεις που µε µεγάλη δυσκολία αποκτούσαν πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά να λάβουν δάνεια, για να
χρηµατοδοτήσουν τα κεφάλαια κίνησής τους µε προνοµιακούς όρους και να διατηρήσουν ή και να επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους. Συνεπώς, κατά την Επιτροπή, τα εν
λόγω µέτρα ήταν ικανά να επηρεάσουν τον ανταγωνισµό.

(4) Τότε ίσχυαν αυστηρότεροι κανόνες και το όριο de minimis ήταν στα
50 000 Ecu· βλέπε ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9.
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(5) ΕΕ C 368 της 23.12.1994, σ. 12.

L 157/58
(30)
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Με τα δάνεια, οι επιχειρήσεις διέθεταν χρηµατοδοτικούς
πόρους που τους επέτρεπαν να διατηρηθούν στην αγορά ή
να βελτιώσουν τη θέση τους σε αυτή. Σε περίπτωση
αποχώρησης της επιχείρησης από την αγορά, είτε θα µειωνόταν η υφιστάµενη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα του
κλάδου, είτε οι ανταγωνιστές θα καταλάµβαναν τα ελεύθερα
πλέον µερίδια αγοράς. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ανταγωνιστές θα µπορούσαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητά
τους. Η οδηγία δεν απέκλειε τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο. Ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα δάνεια για
κεφάλαια κίνησης που εξετάζει η παρούσα διαδικασία µπορούσαν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών.

(31)

Συνεπώς, τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης που χορήγησε η
Thüringer Aufbaubank σε προβληµατικές επιχειρήσεις
συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις, κατά την έννοια του
άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου
61 παράγραφος 1 της συµφωνίας για τον ΕΟΧ, και έπρεπε
να αξιολογηθούν βάσει των σχετικών κατευθυντηρίων
γραµµών.

(32)

Εφόσον η οδηγία είχε ως αντικείµενο τη διάσωση προβληµατικών επιχειρήσεων, οι σχετικές κατευθυντήριες γραµµές
έθεταν ως προϋπόθεση του συµβιβάσιµου των ενισχύσεων
διάσωσης µε την κοινή αγορά τη χορήγησή τους υπό µορφή
κρατικών δανείων, χορηγούµενων µε τους όρους της αγοράς
ή υπό µορφή κρατικών εγγυήσεων για δάνεια από τον ιδιωτικό τοµέα. Η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται στην προκειµένη περίπτωση, δεδοµένου ότι τα δάνεια ήταν επιδοτούµενου επιτοκίου. Εκτός τούτου, οι κανόνες προέβλεπαν τη
µεµονωµένη κοινοποίηση των ενισχύσεων προς µεγάλες επιχειρήσεις και προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
ευαίσθητους τοµείς. Ωστόσο, το εξεταζόµενο καθεστώς δεν
απέκλειε τις ενισχύσεις προς µεγάλες επιχειρήσεις και εφαρµόσθηκε σ' έναν ευαίσθητο τοµέα.

(33)

(34)

(35)

Οι γερµανικές αρχές αναφέρουν στις παρατηρήσεις τους ότι
ο αριθµός των δανείων που χορηγήθηκαν βάσει του
προγράµµατος χορήγησης κεφαλαίων κίνησης ανέρχεται σε
365 και το συνολικό τους ύψος σε 81,6 εκατ. ευρώ. Η
απόκλιση από τα στοιχεία που αναφέρονται στην απόφαση
για την κίνηση της διαδικασίας οφείλεται στο ότι ο αριθµός
που αναφέρεται στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας περιλαµβάνει και δάνεια για κεφάλαια κίνησης που
χορηγήθηκαν βάσει του προγράµµατος δανειοδοτήσεων της
Θουριγγίας του 1996. Το πρόγραµµα δανειοδοτήσεων της
Θουριγγίας είναι αντικείµενο της διαδικασίας C 87/98
(πρώην NN 137/98).

(36)

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην απόφαση για την κίνηση
της διαδικασίας σχετικά µε τις εταιρείες Thuro Back Südthüringer Backwaren και Bergner & Weiser GmbH δεν
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τα στοιχεία των γερµανικών αρχών, δεδοµένου ότι καµιά από τις
δύο εταιρείες δεν έλαβε δάνειο για κεφάλαια κίνησης βάσει
του προγράµµατος της Θουριγγίας για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης.

(37)

Οι γερµανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το πρόγραµµα της
Θουριγγίας για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης δεν εφαρµοζόταν σε προβληµατικές επιχειρήσεις. Βεβαίως, το
καθεστώς δεν απέκλειε ρητά τις προβληµατικές επιχειρήσεις
και τρία από τα συνολικά 365 δάνεια χορηγήθηκαν σε
προβληµατικές επιχειρήσεις. Το καθεστώς, ωστόσο, δεν
απευθυνόταν εκ προοιµίου ή σκόπιµα σε προβληµατικές επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα της Θουριγγίας για τη χορήγηση
κεφαλαίων κίνησης πρέπει να εξετασθεί σφαιρικά, µαζί µε το
πρόγραµµα εξυγίανσης της Θουριγγίας (διαδικασία C 85/
98, πρώην NN 106/98). Ενώ το πρόγραµµα εξυγίανσης της
Θουριγγίας απευθυνόταν και σε προβληµατικές επιχειρήσεις,
το πρόγραµµα της Θουριγγίας για τη χορήγηση κεφαλαίων
κίνησης δεν έδινε αυτή τη δυνατότητα ενίσχυσης.

(38)

Επιπλέον, το υψηλό ποσοστό κινδύνου που αναλάµβαναν οι
τράπεζες απαιτούσε από αυτές να ελέγξουν τη φερεγγυότητα του δανειολήπτη, για να ελαττώσουν τον κίνδυνο
µη αποπληρωµής του δανείου.

(39)

Ο υπολογισµός του ορίου de minimis έγινε, σύµφωνα µε
τα στοιχεία των γερµανικών αρχών, µόνο βάσει του στοιχείου ενίσχυσης που προκύπτει από την επιδότηση του επιτοκίου, το οποίο υπολογίζεται από τη διαφορά µεταξύ του
πραγµατικού επιτοκίου µε το οποίο χορηγείται το εν λόγω
δάνειο στον τελικό δανειολήπτη και του επιτοκίου αναφοράς. Το στοιχείο ενίσχυσης που περιέχει η εγγύηση δεν
ελήφθη υπόψη κατά τη διεκπεραίωση του προγράµµατος
χορήγησης κεφαλαίων κίνησης, επειδή «οι γερµανικές αρχές
δεν γνώριζαν κατά την περίοδο από το 1993 µέχρι τις αρχές
του 1996 ότι έπρεπε να ληφθεί υπόψη το στοιχείο ενίσχυσης που εµπεριέχει η εγγύηση». Αυτό άλλαξε µε την επιστολή D/54570 της Επιτροπής, της 11ης Νοεµβρίου 1998.

α) υποβολή και υλοποίηση ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης,
το οποίο θα επιτρέπει τη µακροπρόθεσµη αποκατάσταση
της βιωσιµότητας της επιχείρησης·

γ) σηµαντική συνεισφορά της δικαιούχου επιχείρησης και
των εταίρων της·
δ) τήρηση των ειδικών κανόνων εφαρµογής για τους
ευαίσθητους τοµείς, οι οποίοι περιλαµβάνουν κατά
βάση και την υποχρέωση κοινοποίησης µεµονωµένων
περιπτώσεων·
ε) µεµονωµένη κοινοποίηση των ενισχύσεων προς µεγάλες
επιχειρήσεις·
στ) απαγόρευση της επανειληµµένης χορήγησης ενισχύσεων
αναδιάρθρωσης, εκτός περιπτώσεων που δεν µπορούν να
προβλεφθούν, για τις οποίες η επιχείρηση δεν φέρει
ευθύνη.
(6) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

Η εξεταζόµενη οδηγία δεν προέβλεπε τη µεµονωµένη κοινοποίηση των ενισχύσεων προς µεγάλες επιχειρήσεις, ούτε απαγόρευση της επανειληµµένης χορήγησης ενισχύσεων αναδιάρθρωσης.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Εφόσον η οδηγία αποσκοπούσε στην αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, οι σχετικοί κανόνες — όπως επιβεβαιώθηκαν τελευταία µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες
γραµµές, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη
διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, του 1999 (6) — προβλέπουν, σε γενικές γραµµές, ως
προϋπόθεση του συµβιβάσιµου µε την κοινή αγορά την
τήρηση των ακόλουθων κριτηρίων:

β) περιορισµός του ύψους της ενίσχυσης στο ελάχιστο
απαραίτητο ποσό για την επίτευξη αυτού του στόχου·

26.6.2003

26.6.2003
(40)

EL
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Όσον αφορά τους ευαίσθητους τοµείς, οι γερµανικές αρχές
εκφράζουν την άποψη ότι αποκλειόταν η ενίσχυση επιχειρήσεων σε ευαίσθητους τοµείς, όπως όριζε το σηµείο 5 της
οδηγίας, σχετικά µε το πρόγραµµα της Θουριγγίας για τη
χορήγηση κεφαλαίων κίνησης. Στο σηµείο 5 της οδηγίας
ορίζεται ρητά ότι «τα δάνεια … χορηγούνται σύµφωνα µε
τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ C 213/2 της
19.8.1992, σ. 2)». Ως εκ τούτου, βάσει αυτού, εφαρµόζονται άµεσα οι κανόνες που αφορούν τους ευαίσθητους
τοµείς και αποκλείεται υποχρεωτικά η ενίσχυση των εν λόγω
τοµέων.

(41)

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των γερµανικών αρχών, δεν
χορηγήθηκε κανένα δάνειο σε επιχειρήσεις των ευαίσθητων
τοµέων του σηµείου 1.6 των κοινοτικών κανόνων για τις
ΜΜΕ του 1992.

(42)

Επιπλέον, κατά την άποψη των γερµανικών αρχών, το ειδικό
κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για
επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων του 1996 (7) τέθηκε σε ισχύ µόλις το
1998, δυνάµει της απόφασης 1999/183/ΕΚ της Επιτροπής
της 20ής Μαΐου 1998, σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις
για τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων που θα
µπορούσαν να χορηγηθούν στη Γερµανία βάσει των υφιστάµενων καθεστώτων περιφερειακής ενίσχυσης (8). Κατά
συνέπεια, δεν υπήρχε κάποιο ειδικό κοινοτικό πλαίσιο ενισχύσεων κατά την περίοδο 1993-1996.

(43)

Από τα 365 δάνεια για κεφάλαια κίνησης που εγκρίθηκαν,
µόνον πέντε χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις του κλάδου της
διατροφής και των τροφίµων.

(44)

Η οδηγία εφαρµόσθηκε και σε επιχειρήσεις που δεν ήταν
ΜΜΕ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και η εν λόγω εφαρµογή
της, κατά την άποψη των γερµανικών αρχών, ήταν σύµφωνη
µε τις διατάξεις του καθεστώτος de minimis των κοινοτικών
κανόνων για τις ΜΜΕ του 1992.

(45)

Οι γερµανικές αρχές διαβίβασαν στην Επιτροπή πίνακα µε τα
δάνεια για κεφάλαια κίνησης που χορηγήθηκαν κατά την
περίοδο 1993-1995. Από τον πίνακα αυτό µε τις µεµονωµένες ενισχύσεις προκύπτει ότι τρία από τα 365
χορηγηθέντα δάνεια χορηγήθηκαν σε προβληµατικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα,
µόνο σε πέντε περιπτώσεις χορηγήθηκαν δάνεια στον
ευαίσθητο τοµέα της γεωργίας, µολονότι σε µια επιστολή
των γερµανικών αρχών, στις 29 Ιανουαρίου 1999, αναφέρεται ότι χορηγήθηκαν συνολικά περίπου 20 δάνεια σε επιχειρήσεις της βιοµηχανίας τροφίµων.

(46)

Από τα έγγραφα που έστειλαν οι γερµανικές αρχές δεν
προκύπτουν τα κριτήρια του ορισµού του ευαίσθητου τοµέα
της γεωργίας και της προβληµατικής επιχείρησης.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

4.1. Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης
(47)

Μολονότι οι κάθε µορφής οικονοµικές ενισχύσεις που παρέχονται στις επιχειρήσεις µεταβάλλουν έως ένα βαθµό τους
όρους του ανταγωνισµού, δεν έχουν όλες οι ενισχύσεις
αισθητές επιπτώσεις στο εµπόριο και τον ανταγωνισµό

(7) ΕΕ C 29 της 2.2.1996, σ. 4.
(8) ΕΕ L 60 της 9.3.1999, σ. 61.
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µεταξύ των κρατών µελών. Με βάση τα ανωτέρω, από την
υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ εξαιρούνται οι ενισχύσεις εκείνες που δεν υπερβαίνουν ένα απόλυτο ανώτατο όριο και ως de minimis ενισχύσεις δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.
(48)

Ο ορισµός της ενίσχυσης de minimis δόθηκε για πρώτη
φορά από την Επιτροπή στους κοινοτικούς κανόνες για τις
ΜΜΕ του 1992 (9). Στο σηµείο 3.2 καθορίζεται το πεδίο
εφαρµογής του καθεστώτος de minimis ως εξής: ως όριο
ενίσχυσης τίθεται το ποσό των 50 000 ευρώ ανά εταιρεία
και ανά τριετία για κάθε ορισµένη βασική κατηγορία
δαπάνης (π.χ. επενδύσεις, εκπαίδευση). Ως εκ τούτου, ενισχύσεις ύψους µέχρι 50 000 ευρώ για δεδοµένη κατηγορία
δαπανών, οι οποίες χορηγούνται άπαξ, και τα καθεστώτα ενισχύσεων, βάσει των οποίων το ύψος της ενίσχυσης που
µπορεί να λάβει µια συγκεκριµένη εταιρεία για µια ορισµένη
κατηγορία δαπανών και σε διάστηµα τριών ετών περιορίζεται
στο ποσό αυτό, δεν απαιτείται πλέον να κοινοποιούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 (πρώην άρθρο 93
παράγραφος 3) της συνθήκης ΕΚ, εφόσον προβλέπεται ρητά
ότι για τη χορήγηση της ενίσχυσης ή την εφαρµογή του
καθεστώτος ενισχύσεων, οποιαδήποτε περαιτέρω ενίσχυση
υπέρ της ίδιας εταιρείας και για την ίδια κατηγορία δαπανών
από άλλες πηγές χρηµατοδότησης ή από άλλα καθεστώτα
ενισχύσεων δεν θα µπορεί να υπερβαίνει σωρευτικά το προαναφερθέν ποσό των 50 000 ευρώ. Το σηµείο 3.2. ορίζει
σαφώς ότι το καθεστώς de minimis δεν εφαρµόζεται στους
ευαίσθητους τοµείς που διέπονται από ειδικούς κανόνες
(βιοµηχανία άνθρακα και χάλυβα, ναυπηγεία, τεχνητές ίνες,
αυτοκινητοβιοµηχανία, γεωργία, αλιεία και µεταφορές).

(49)

Με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 1996 σχετικά µε τις
ενισχύσεις de minimis (10) τροποποιήθηκε ο κανόνας de
minimis των κοινοτικών κανόνων για τις ΜΜΕ του 1992.
Το συνολικό ανώτατο ποσό της ενίσχυσης de minimis
καθορίσθηκε σε 100 000 ευρώ για την τριετία που ακολουθεί την ηµεροµηνία χορήγησης της πρώτης ενίσχυσης de
minimis. Το ποσό αυτό καλύπτει κάθε κρατική ενίσχυση
που χορηγείται υπό µορφή ενίσχυσης de minimis και δεν
περιορίζει τη δυνατότητα χορήγησης στη δικαιούχο εταιρεία
άλλων ενισχύσεων στο πλαίσιο καθεστώτων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή.

(50)

Οι τοµείς που εµπίπτουν στη συνθήκη ΕΚΑΧ, η ναυπηγική
βιοµηχανία, ο τοµέας των µεταφορών και οι ενισχύσεις για
δαπάνες σχετιζόµενες µε γεωργική ή αλιευτική δραστηριότητα αποκλείονταν από το πεδίο εφαρµογής του
καθεστώτος.

(51)

Με το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της
Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρµογή
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις
ήσσονος σηµασίας (11) διευρύνθηκε το πεδίο εφαρµογής του
καθεστώτος de minimis, αλλά ο εν λόγω κανονισµός εξακολουθεί να µην ισχύει για τις ενισχύσεις που χορηγούνται
στον τοµέα των µεταφορών και τις δραστηριότητες που
σχετίζονται µε την παραγωγή, την επεξεργασία ή την
εµπορία των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης ΕΚ. Επίσης, ο κανονισµός δεν εφαρµόζεται

(9) Βλέπε υποσηµείωση 2.
(10) ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9.
(11) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30.
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γενικές αρχές της προστασίας της καλής πίστης και της
ασφάλειας δικαίου. Από οικονοµικής άποψης, η Επιτροπή
φρονεί πως ένα χρηµατοδοτικό µέτρο το οποίο, σύµφωνα µε
τον ισχύοντα κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 69/2001, δεν συνιστά
σήµερα, σε ένα περιβάλλον ενιαίας αγοράς, «ενίσχυση» κατά
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ,
δεν θα µπορούσε να συνιστά «ενίσχυση» στο παρελθόν, σε
µια λιγότερο ολοκληρωµένη αγορά. Συνεπώς, για την
περαιτέρω εξέταση των χρηµατοδοτικών µέτρων ενίσχυσης, η
Επιτροπή θα στηριχθεί στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 69/2001,
όπερ δεν αποκλείει την περίπτωση εφαρµογής των κανόνων
που ίσχυαν κατά το χρόνο υλοποίησης των µέτρων, εφόσον
τα εν λόγω µέτρα δεν απαλλάσσονται βάσει του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 69/2001.

στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές, δηλαδή τις ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις
εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία
δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε εξαγωγικές δραστηριότητες. Τέλος, εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού και οι ενισχύσεις
που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιµοποίησης εγχώριων
προϊόντων σε βάρος των εισαγοµένων.

(52)

(53)

(54)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισµού,
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων de minimis που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 100 000 ευρώ για µια τριετία. Το ανώτατο αυτό
όριο ισχύει ανεξάρτητα από τη µορφή και το στόχο των
χορηγηθεισών ενισχύσεων.

∆εδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 69/2001 τέθηκε σε
ισχύ στις 2 Φεβρουαρίου 2001 — η υπό εξέταση οδηγία
ίσχυσε από τις 20 Ιουλίου 1993 έως τις 16 Ιανουαρίου
1996 — δηµιουργούνται αµφιβολίες σχετικά µε το εάν η
Επιτροπή, για να καταλήξει σε απόφαση, µπορεί να εφαρµόσει αναδροµικά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 για τις
χρηµατοδοτικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν πριν αυτός
τεθεί σε ισχύ ή εάν θα πρέπει να στηριχθεί στον κανόνα de
minimis του κοινοτικού πλαισίου για τις ΜΜΕ του 1992
που ίσχυε κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο (consecutio legis).

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 69/2001 δεν ορίζει εάν ισχύει για
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν προτού τεθεί σε εφαρµογή. Η
διατύπωση του κανονισµού δεν αποκλείει την εφαρµογή του
σε προγενέστερες περιπτώσεις, οι οποίες υπόκεινται στον
ελεγκτικό µηχανισµό του άρθρου 3 του ως άνω κανονισµού.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 69/2001 πρέπει να εφαρµοστεί και στις ενισχύσεις de minimis που χορηγήθηκαν πριν αυτός τεθεί σε
ισχύ, λόγω της έλλειψης κάποιας αντίθετης ρητής ρύθµισης.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 69/2001, στο βαθµό που
απαλλάσσει µια συγκεκριµένη κατηγορία ενισχύσεων από
την υποχρέωση κοινοποίησης, συνιστά διαδικαστική ρύθµιση
και θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρµόζεται ανυπερθέτως στις
τρέχουσες διαδικασίες. Επίσης, η άµεση εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 συνάδει µε τους στόχους της
απλούστευσης των διαδικασιών και της αποκέντρωσης. Έτσι,
η Επιτροπή θα στηριχθεί στις διατάξεις που ίσχυαν κατά το
χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης µόνο για τις ενισχύσεις που
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 69/2001 και, κατά συνέπεια, δεν µπορούν να απαλλαγούν βάσει αυτού. ∆εδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
69/2001 είναι κατά βάση ελαστικότερος από τα προγενέστερα καθεστώτα de minimis και ότι τα καθεστώτα αυτά
εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση που ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 69/2001 δεν απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις κοινοποίησης, θα πρέπει να δοθεί η ανάλογη βαρύτητα στις
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(55)

Συνεπώς, η κίνηση της διαδικασίας αφορά τόσο την οδηγία
όσο και τις περιπτώσεις εφαρµογής της που δεν εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 ή
άλλου σχετικού καθεστώτος de minimis, καθώς και τις
περιπτώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 ή του σχετικού προγενέστερου
καθεστώτος de minimis, αλλά σωρευτικά µε άλλες ενισχύσεις παρατηρείται σ' αυτές υπέρβαση του ανωτάτου
ορίου de minimis.

(56)

Από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/
2001 εξαιρούνται εκ των προτέρων οι ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παραγωγή, την επεξεργασία ή την εµπορία των προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ΕΚ.

(57)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή φρονεί ότι όλα τα δάνεια για
κεφάλαια κίνησης που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις της
βιοµηχανίας τροφίµων εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 και του σχετικού προγενέστερου καθεστώτος de minimis, εφόσον αυτές έχουν ως
αντικείµενο την παραγωγή προϊόντων που παρατίθενται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης ΕΚ, δεδοµένου ότι αυτές τότε
πρέπει να καταταχθούν στον ευαίσθητο τοµέα της γεωργίας.

(58)

Το επιχείρηµα των γερµανικών αρχών ότι το ειδικό καθεστώς
ενισχύσεων του κοινοτικού πλαισίου σχετικά µε τις επενδυτικές ενισχύσεις στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας
γεωργικών προϊόντων του 1996 ισχύει µόλις από το 1998
προβάλλεται στην προκειµένη περίπτωση αλυσιτελώς,
δεδοµένου ότι το εν λόγω ειδικό καθεστώς δεν επηρέασε το
πεδίο εφαρµογής του καθεστώτος de minimis (12).

(59)

Υπέρβαση του εναποµένοντος πεδίου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 ή άλλου σχετικού καθεστώτος de
minimis θα µπορούσε, κατά την άποψη της Επιτροπής, να
σηµειωθεί µέσω της υπέρβασης του ανωτάτου ορίου που
τέθηκε στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 ή

(12) Εξάλλου, το εν λόγω κοινοτικό πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ µε τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE
C 29 της 2.2.1996, σ. 4). Με την απόφαση 1999/183/EΚ, η Επιτροπή
έκρινε ότι τα καθεστώτα ενισχύσεων της Γερµανίας δεν συµβιβάζονται
µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ, στο µέτρο που δεν συµµορφώνονται προς το κοινοτικό
πλαίσιο και τα ενδεδειγµένα µέτρα για τις κρατικές ενισχύσεις (σχετικά
µε επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών
προϊόντων), που κοινοποιήθηκαν στη Γερµανία µε την επιστολή SG (95)
D/13086 της 20ής Οκτωβρίου 1995.
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ρασµα για το περιεχόµενο του καθεστώτος της οδηγίας δεν
πρέπει εξετασθεί µεµονωµένα η διατύπωσή της, αλλά αντίθετα να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση και το πρόγραµµα
εξυγίανσης και να ορισθεί το πεδίο εφαρµογής του
προγράµµατος χορήγησης κεφαλαίων κίνησης λαµβάνοντας
υπόψη σφαιρικά και τα δύο καθεστώτα. Κατά συνέπεια, το
πρόγραµµα της Θουριγγίας για τη χορήγηση κεφαλαίων
κίνησης δεν ίσχυε για προβληµατικές επιχειρήσεις.

άλλου προγενέστερου καθεστώτος de minimis, εξαιτίας του
ότι δεν ελήφθη καθόλου υπόψη το στοιχείο ενίσχυσης που
εµπεριέχει η εγγύηση για τα χορηγηθέντα δάνεια για κεφάλαια κίνησης. Η οδηγία δεν εξασφαλίζει την τήρηση του
ορίου de minimis σε όλες τις περιπτώσεις, ιδίως όταν πρόκειται για προβληµατικές επιχειρήσεις, η δανειοδότηση των
οποίων ενέχει µεγάλους κινδύνους.
(60)

Κατά την άποψη της Επιτροπής, δικαιούχοι ενισχύσεων βάσει
της εν λόγω οδηγίας είναι, τουλάχιστον, και προβληµατικές
επιχειρήσεις.

(61)

Προκειµένου να οριοθετηθεί η έννοια της προβληµατικής
επιχείρησης, η Επιτροπή προσέθεσε στο σηµείο 2.1 των
κατευθυντηρίων γραµµών του 1994 µια επεξήγηση του
όρου «προβληµατική επιχείρηση» (13). Ο ορισµός αυτός της
προβληµατικής επιχείρησης επιβεβαιώνει, σε γενικές
γραµµές, την πρακτική που ακολούθησε η Επιτροπή κατά τη
λήψη των αποφάσεών της τα προηγούµενα χρόνια, όπως
αυτή περιγραφόταν στην όγδοη έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πολιτική ανταγωνισµού το 1979 (σηµείο 227229) (14).

(62)

Στις κατευθυντήριες γραµµές του 1994, ως προβληµατική
επιχείρηση — στην έννοια της οποίας αναφέρεται η Επιτροπή εδώ — περιγράφεται η επιχείρηση η οποία «δεν είναι
σε θέση να εξυγιανθεί µε ίδιους πόρους ή συγκεντρώνοντας
τα κεφάλαια που χρειάζεται από µετόχους ή µέσω δανεισµού». «Τα τυπικά συµπτώµατα είναι η µειούµενη αποδοτικότητα ή το αυξανόµενο µέγεθος των ζηµιών, ο φθίνων
κύκλος εργασιών, η µεγέθυνση των αποθεµάτων, το πλεονάζον παραγωγικό δυναµικό, η µείωση των εσόδων, η κλιµάκωση των χρεών, η άνοδος των επιβαρύνσεων τόκου και η
χαµηλή καθαρή αξία του ενεργητικού. Σε σοβαρές περιπτώσεις η εταιρεία ενδέχεται να έχει ήδη καταστεί αφερέγγυα
ή να βρίσκεται σε εκκαθάριση».

(63)

Σύµφωνα µε τη διατύπωση του σηµείου 3 της οδηγίας
(«∆ικαιούχος της ενίσχυσης»), αυτή προορίζεται για συστάσεις επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων ManagementBuy-Outs και Management-Buy-Ins, καθώς και επανιδιωτικοποιήσεων, στις οποίες οι αιτήσεις σχετικά µε ενισχύσεις
εξυγίανσης θα λαµβάνονταν υπόψη κατά προτεραιότητα. Η
Επιτροπή φρονεί ότι η συµπερίληψη επιχειρήσεων που είχαν
ανάγκη εξυγίανση υποδηλώνει ότι θα µπορούσαν να ενισχυθούν µε δάνεια επιδοτούµενου επιτοκίου για κεφάλαια
κίνησης και επιχειρήσεις που απαιτούσαν εξυγίανση, δηλαδή
προβληµατικές, σύµφωνα µε τον ορισµό της προβληµατικής
επιχείρησης.

(64)

Οι γερµανικές αρχές προέβαλαν το επιχείρηµα ότι το πρόγραµµα της Θουριγγίας για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης
πρέπει να αξιολογηθεί κατόπιν σφαιρικής θεώρησής του µε
το πρόγραµµα εξυγίανσης της Θουριγγίας. Ενώ το πρόγραµµα εξυγίανσης της Θουριγγίας απευθυνόταν ρητά και
σε προβληµατικές επιχειρήσεις, το πρόγραµµα της Θουριγγίας για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης δεν έδινε αυτή τη
δυνατότητα ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, για να εξαχθεί συµπέ-

(13) Βλέπε υποσηµείωση 5.
(14) Σχετικά µε τις µη κοινοποιηθείσες ενισχύσεις, στο σηµείο 101 των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών του 1999, όσον αφορά τις κρατικές
ενισχύσεις για την εξυγίανση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2), ορίζεται ότι η Επιτροπή θα
εξετάζει κατά πόσον συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά κάθε ενίσχυση
εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, η οποία χορηγείται χωρίς την άδειά της
και, εποµένως, κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ, µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές που ισχύουν κατά
το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξέτασε
το καθεστώς µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές του 1994.
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(65)

Ο εν λόγω ισχυρισµός δεν αποδεικνύει ότι το πρόγραµµα
χορήγησης κεφαλαίων κίνησης δεν εφαρµόστηκε σε προβληµατικές επιχειρήσεις. Βάσει της οδηγίας, σκοπός της ήταν,
κατά κύριο λόγο, να στηρίξει επιχειρήσεις στο στάδιο της
σύστασης και της διατήρησής τους στην αγορά, και ιδίως
για να αποτραπούν οι κίνδυνοι που απειλούν τη βιωσιµότητά
τους και τη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων απασχόλησης. Επιπλέον, οι αιτήσεις σχετικά µε ενισχύσεις εξυγίανσης λαµβάνονταν υπόψη κατά προτεραιότητα.

(66)

Οι γερµανικές αρχές προβάλουν, στη συνέχεια, το επιχείρηµα ότι ο κίνδυνος που αναλάµβαναν οι κύριες τράπεζες
είχε ως αποτέλεσµα να ελέγχουν τη φερεγγυότητα του
δανειολήπτη.

(67)

Η πιθανότητα να ήταν πράγµατι δικαιούχος της ενίσχυσης
κάποια προβληµατική επιχείρηση µειωνόταν, λόγω του κινδύνου που αναλάµβανε η κύρια τράπεζα της επιχείρησης για
µέρος του δανείου, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν απέκλειε η
διατύπωση της οδηγίας την ενίσχυση προβληµατικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή φρονεί ότι η συµµετοχή
στην εγγύηση των δανείων βάσει της οδηγίας θα µπορούσε
να αποτελέσει πλεονέκτηµα για τις τράπεζες — ιδιαίτερα
στην περίπτωση προβληµατικών επιχειρήσεων —, δεδοµένου
ότι χάρη στη χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης
βελτιωνόταν συνολικά η ρευστότητα των ενισχυόµενων επιχειρήσεων και µειωνόταν ο κίνδυνος µη αποπληρωµής
παλαιότερων δανείων που είχαν λάβει από την κύρια τράπεζά
τους. Από οικονοµικής άποψης φαίνεται, πράγµατι, εύλογο
για µια τράπεζα να µειώνει τον υφιστάµενο υψηλό κίνδυνο
µη αποπληρωµής παλαιών χορηγηθέντων δανείων µε τη
χορήγηση στην οφειλέτρια επιχείρηση νέων πόρων για την
αναδιάρθρωσή της. Αυτό ισχύει, πολύ περισσότερο, όταν το
κράτος αναλαµβάνει µέρος του σχετικού κινδύνου.

(68)

Τελικά, οι πίνακες µε τις µεµονωµένες ενισχύσεις που
εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν βάσει της υπό εξέταση οδηγίας,
τους οποίους διαβίβασαν οι γερµανικές αρχές, αποδεικνύουν
ότι ενισχύθηκαν προβληµατικές επιχειρήσεις. Και οι γερµανικές αρχές παραδέχθηκαν στις παρατηρήσεις τους ότι στο
πλαίσιο του προγράµµατος της Θουριγγίας για τη χορήγηση
κεφαλαίων κίνησης ενισχύθηκαν και προβληµατικές επιχειρήσεις.

(69)

Το στοιχείο ενίσχυσης της εγγύησης έπρεπε να είχε ληφθεί
υπόψη στον υπολογισµό της έντασης της ενίσχυσης των
χορηγηθέντων δανείων, ιδίως ενόψει των κινδύνων µη
αποπληρωµής των δανείων από τις προβληµατικές επιχειρήσεις.

L 157/62
(70)

(71)

EL
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Η θέση αυτή της Επιτροπής δεν επηρεάζεται από το γεγονός
ότι οι γερµανικές αρχές στις παρατηρήσεις τους αφήνουν να
εννοηθεί ότι δεν γνώριζαν πως στον υπολογισµό της έντασης
ενίσχυσης κατά τα έτη 1993 και 1996 έπρεπε να συµπεριληφθεί και το στοιχείο ενίσχυσης της εγγύησης των
δανείων, ιδίως ενόψει των ιδιαίτερων κινδύνων που συνεπάγεται η δανειοδότηση προβληµατικών επιχειρήσεων. Η Επιτροπή δεν δέχεται το επιχείρηµα αυτό, καθώς ήδη από το
1989 είχε αποστείλει στα κράτη µέλη επιστολή στην οποία
επεσήµαινε ότι, κατά την άποψή της, όλες οι κρατικές
εγγυήσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ (15). Οι γερµανικές αρχές
έπρεπε να έχουν τουλάχιστον υποψιαστεί το στοιχείο ενίσχυσης που συνεπάγεται η παροχή εγγυήσεων για δάνεια
προς επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας και θα έπρεπε να έχουν κοινοποιήσει έγκαιρα στην
Επιτροπή τα µέτρα που περιελάµβανε το καθεστώς, ώστε να
της δοθεί η δυνατότητα να εκφέρει γνώµη.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές
ενισχύσεις µε τη µορφή εγγυήσεων (16), το ισοδύναµο επιχορήγησης στην περίπτωση εγγύησης δανείου µπορεί να
υπολογισθεί για δεδοµένο έτος είτε:

(75)

Η οδηγία, στο µέτρο που απευθυνόταν σε προβληµατικές
επιχειρήσεις, παρείχε τη δυνατότητα στις ενισχυόµενες επιχειρήσεις να λάβουν χρηµατοδότηση από ιδιωτική τράπεζα.
∆ιαφορετικά, οι επιχειρήσεις αυτές, λόγω της οικονοµικής
τους κατάστασης, δεν θα τύγχαναν στήριξης από ιδιωτικά
πιστωτικά ιδρύµατα µε τους συνήθεις πιστωτικούς όρους.

(76)

Η χρηµατοδότηση αυτή επέτρεπε στις ενισχυόµενες επιχειρήσεις να διατηρηθούν στην αγορά ή να βελτιώσουν τη θέση
τους σ' αυτή. Σε περίπτωση αποχώρησης της επιχείρησης
από την αγορά, είτε θα µειωνόταν η υφιστάµενη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα του κλάδου, είτε οι ανταγωνιστές θα καταλάµβαναν τα ελεύθερα πλέον µερίδια αγοράς.
Και στις δύο περιπτώσεις οι ανταγωνιστές θα µπορούσαν να
βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους. Το πρόγραµµα
χορήγησης κεφαλαίων κίνησης δεν αποκλείει τη χορήγηση
δανείων σε επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ή προσφέρουν υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο ενδοκοινοτικών
συναλλαγών. Ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα
χρηµατοδοτικά µέτρα που εξετάζει η παρούσα διαδικασία
µπορούν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών.

(77)

Ακόµη και υγιείς επιχειρήσεις δεν θα µπορούσαν να λάβουν
τέτοια χρηµατοδότηση µε τους προσφερόµενους όρους από
ιδιωτικές τράπεζες και να βελτιώσουν, συνεπώς, µε τα χορηγούµενα δάνεια για κεφάλαια κίνησης τη θέση τους στην
κοινή αγορά έναντι των ανταγωνιστών τους. Αυτό ισχύει,
ιδίως, για τις υγιείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντο
στους ευαίσθητους τοµείς. Οι αγορές των ευαίσθητων
τοµέων χαρακτηρίζονται, σε κοινοτικό επίπεδο, από πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Η ευνοϊκή µεταχείριση των
συγκεκριµένων αυτών επιχειρήσεων που χρηµατοδοτούνται
µε τα εν λόγω δάνεια για κεφάλαια κίνησης είχε ως αποτέλεσµα να ενισχυθεί η θέση τους στην αγορά έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστών και να επηρεασθεί, συνεπώς, το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών.

(78)

Η οδηγία, συνεπώς, δύναται να νοθεύσει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισµό.

(79)

Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η
οδηγία και η εφαρµογή της συνιστούν ενισχύσεις, κατά την
έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ,
υπέρ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο.

α) µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται το ισοδύναµο επιχορήγησης ενός δανείου επιδοτούµενου επιτοκίου, όπου
η επιδότηση επιτοκίου αντιπροσωπεύει τη διαφορά
µεταξύ του επιτοκίου της αγοράς και του επιτοκίου που
εφαρµόσθηκε χάρη στην κρατική εγγύηση, αφού αφαιρεθούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα, είτε
β) ως η διαφορά µεταξύ του οφειλόµενου ποσού για το
οποίο παρέχεται εγγύηση, πολλαπλασιαζόµενου επί το
συντελεστή κινδύνου (πιθανότητα µη αποπληρωµής) και
όλων των καταβληθέντων ασφαλίστρων, δηλαδή: (ποσό
καλυπτόµενο από την εγγύηση x κίνδυνος) — ασφάλιστρα, ή
γ) µε οποιαδήποτε άλλη αντικειµενικά αιτιολογηµένη και
γενικά αποδεκτή µέθοδο.
(72)

Η Επιτροπή επιβεβαίωνε, συνεπώς, την από καιρό διατυπωθείσα άποψη ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το
χρόνο χορήγησης του δανείου υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες
ότι ο οφειλέτης δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει την
υποχρέωσή του, η ένταση ενίσχυσης µπορεί να φθάσει µέχρι
και το ποσό που καλύπτει πραγµατικά η εν λόγω εγγύηση.

(73)

Άλλωστε, το στοιχείο ενίσχυσης της εγγύησης µπορεί να
οδηγήσει σε υπέρβαση του ορίου de minimis ακόµη και σε
υγιείς επιχειρήσεις.

(74)

4.2. Νοµιµότητα της ενίσχυσης
(80)

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η οδηγία και η εφαρµογή
της αφορούν ενισχύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, εφόσον δεν εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 ή
εµπίπτουν µεν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού αυτού,
αλλά υπερβαίνουν το ανώτατο όριο de minimis. Το ίδιο
ισχύει αντίστοιχα και για το άλλο καθεστώς de minimis που
ίσχυε κατά το χρόνο χορήγησης των ενισχύσεων.

(15) Επιστολή της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη SG(89) D/4328, της 5ης
Απριλίου 1989.
(16) ΕΕ C 71 της 11.3.2000, σ. 14.

26.6.2003

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι γερµανικές αρχές χορήγησαν τις ενισχύσεις κατά παράβαση του
άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ.

4.3. Συµβιβάσιµο της ενίσχυσης µε την κοινή αγορά,
στο µέτρο που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 69/2001 ή του σχετικού προγενέστερου καθεστώτος de minimis
(81)

Η Επιτροπή εξέτασε την οδηγία, υποθέτοντας ότι αυτή
απευθύνεται τόσο σε υγιείς όσο και σε προβληµατικές επιχειρήσεις.

26.6.2003
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(82)

Στο µέτρο που οι ενισχύσεις χορηγήθηκαν σε προβληµατικές
επιχειρήσεις, αποτελούσαν συνοδευτικές ενισχύσεις, ενισχύσεις αναδιάρθρωσης ή ενισχύσεις διάσωσης, κατά την
έννοια µε την οποία οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται στην
όγδοη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την
πολιτική ανταγωνισµού, του 1979, και στις κατευθυντήριες
γραµµές του 1994 (17) που επικυρώθηκαν µε τις κατευθυντήριες γραµµές του 1999 (18).

(83)

Στο µέτρο που οι ενισχύσεις χορηγήθηκαν σε υγιείς επιχειρήσεις των ευαίσθητων τοµέων, πρόκειται για λειτουργικές ενισχύσεις, κατά την έννοια της ανακοίνωσης της Επιτροπής του 1979 (19) σχετικά µε τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων, και της ανακοίνωσης της Επιτροπής του
1988, σχετικά µε τη µέθοδο εφαρµογής του άρθρου 92
παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) στις περιφερειακές ενισχύσεις (20). Οι ανακοινώσεις αυτές επικυρώθηκαν µε τις
κατευθυντήριες γραµµές κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού
χαρακτήρα του 1998 (21).

(84)

Στη συνέχεια, εξετάζεται το συµβιβάσιµο του καθεστώτος,
στο πλαίσιο των εκάστοτε εφαρµοστέων κανόνων (22).

(85)

Όσον αφορά την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, το συµβιβάσιµο της ενίσχυσης µε την κοινή αγορά
προϋπέθετε, σύµφωνα µε την πρακτική της Επιτροπής και τις
κατευθυντήριες γραµµές του 1994, την τήρηση των ακόλουθων όρων:

(86)

Σύµφωνα µε την οδηγία, µοναδική προϋπόθεση για τη
χορήγηση των πόρων ήταν η συµµετοχή της αιτούσας
κύριας τράπεζας στη διάθεση των πόρων για κεφάλαια
κίνησης µε σηµαντικά δικά της κεφάλαια.

(87)

Η οδηγία, ωστόσο, δεν προέβλεπε την υποβολή ενός βιώσιµου σχεδίου αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, το οποίο,
λαµβάνοντας υπόψη το δάνειο για κεφάλαια κίνησης, θα
µπορούσε να οδηγήσει στη µόνιµη αποκατάσταση της βιωσιµότητας της επιχείρησης.

(88)

Από τη διατύπωση της οδηγίας δεν προκύπτει, επίσης, η
απαγόρευση της επανειληµµένης χορήγησης ενισχύσεων αναδιάρθρωσης ή ο περιορισµός του ύψους της ενίσχυσης στο
ελάχιστο απαραίτητο ποσό για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου. Οι γερµανικές αρχές δεν ανέφεραν αν ελήφθησαν υπόψη τα εν λόγω κριτήρια κατά τη χρηµατοδότηση.

(89)

Η οδηγία δεν προέβλεπε τη µεµονωµένη κοινοποίηση των
ενισχύσεων προς µεγάλες επιχειρήσεις, ούτε λάµβανε υπόψη
τους ειδικούς κανόνες για τους ευαίσθητους τοµείς.

(90)

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή φρονεί πως, στο µέτρο που η
οδηγία προβλέπει ενισχύσεις αναδιάρθρωσης υπέρ προβληµατικών επιχειρήσεων, οι ενισχύσεις αυτές δεν συµβιβάζονται
µε την κοινή αγορά.

(91)

Όσον αφορά τις ενισχύσεις για τη διάσωση προβληµατικών
επιχειρήσεων, η καθιερωµένη στον τοµέα αυτό πολιτική θέτει
ως προϋπόθεση του συµβιβάσιµού τους µε την κοινή αγορά
τον περιορισµό τους σε ενισχύσεις διάσωσης υπό µορφή
κρατικών δανείων, χορηγούµενων µε τους όρους της αγοράς
ή υπό µορφή κρατικών εγγυήσεων για δάνεια από τον ιδιωτικό τοµέα. Η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται στην προκειµένη περίπτωση, δεδοµένου ότι τα δάνεια είναι επιδοτούµενου επιτοκίου.

(92)

Στο µέτρο που η χορήγηση των ενισχύσεων διάσωσης γίνεται βάσει της οδηγίας, οι εν λόγω ενισχύσεις δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά.

(93)

Όσον αφορά τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε οικονοµικά
υγιείς επιχειρήσεις στους ευαίσθητους τοµείς, αυτά συνιστούν λειτουργικές ενισχύσεις, τις οποίες η Επιτροπή πρέπει
να εξετάσει στο πλαίσιο των εφαρµοστέων κανόνων των περιφερειακών ενισχύσεων.

α) υποβολή και υλοποίηση ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης
για τη µακροπρόθεσµη αποκατάσταση της βιωσιµότητας
της επιχείρησης·
β) σηµαντική συνεισφορά της δικαιούχου επιχείρησης και
των εταίρων της·
γ) περιορισµός του ύψους της ενίσχυσης στο ελάχιστο
απαραίτητο ποσό·
δ) τήρηση των ειδικών κανόνων για τους ευαίσθητους
τοµείς, που αφορά συνήθως την κοινοποίηση µεµονωµένων περιπτώσεων·
ε) µεµονωµένη κοινοποίηση των ενισχύσεων προς µεγάλες
επιχειρήσεις·
στ) χορήγηση των ενισχύσεων αναδιάρθρωσης άπαξ, εκτός
εάν υπάρξουν απρόβλεπτες και έκτακτες καταστάσεις,
για τις οποίες δεν ευθύνεται η επιχείρηση.
(17) Σύµφωνα µε το σηµείο 2.2 των κατευθυντηρίων γραµµών του 1994, οι
εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές εφαρµόζονται µόνο στο βαθµό που
συµβιβάζονται µε τους ειδικούς κανόνες στους οποίους υπόκεινται οι
ευαίσθητοι τοµείς. Κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο ίσχυαν
ειδικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία, την αλιεία, τη
χαλυβουργία, τη ναυπηγική βιοµηχανία, την κλωστοϋφαντουργία και τα
είδη ένδυσης, τις συνθετικές ίνες, την αυτοκινητοβιοµηχανία, τις µεταφορές και τη βιοµηχανία άνθρακα. Στο γεωργικό τοµέα, η εφαρµογή
των ειδικών κανόνων της Επιτροπής για τις ενισχύσεις διάσωσης και
αναδιάρθρωσης σε µεµονωµένους αποδέκτες ως εναλλακτική λύση στις
εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές βρισκόταν στη διακριτική ευχέρεια
του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.
18
( ) Βλέπε εκεί το σηµείο 101.
(19) ΕΕ C 31 της 3.2.1979, σ. 9.
(20) ΕΕ C 212 της 12.8.1988, σ. 2.
(21) ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 9.
(22) ΕΕ C 119 της 22.5.2002, σ. 22 (Για την εννοιολογική οριοθέτηση η
Επιτροπή παραπέµπει στα προαναφερθέντα κείµενα. Η Επιτροπή εξέτασε
τις ενισχύσεις προς υγιείς επιχειρήσεις µε βάση την ανακοίνωση της
Επιτροπής του 1988 σχετικά µε τη µέθοδο εφαρµογής του άρθρου 92
παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) στις περιφερειακές ενισχύσεις. Το
αποτέλεσµα δεν θα άλλαζε ακόµη και αν εφαρµόζονταν οι κατευθυντήριες γραµµές του 1998 σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα).

L 157/63
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(94)

(95)
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Το οµόσπονδο κράτος της Θουριγγίας αποτελεί επιλέξιµη
περιοχή, κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ [πρώην άρθρο 92 παράγραφος
3 στοιχείο α)]. Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής του 1979
και του 1988 σχετικά µε τις περιφερειακές ενισχύσεις (23)
προέβλεπαν, πράγµατι, ότι η Επιτροπή µπορούσε, σε
αναγνώριση των ειδικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν
αυτές οι επιλέξιµες περιοχές, να επιτρέπει, κατά παρέκκλιση,
ορισµένες λειτουργικές ενισχύσεις υπό ορισµένους όρους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση µιας λειτουργικής
ενίσχυσης αποτελούσε η συµβολή της στη συνεχή και εξισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη, και να µην προκαλεί, σε
κοινοτικό επίπεδο, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε
ορισµένους κλάδους, τέτοια ώστε τα συνεπακόλουθα κοινοτικά κλαδικά προβλήµατα να είναι σοβαρότερα από τα
αρχικά περιφερειακά. Για το ζήτηµα αυτό απαιτείτο µια
προσέγγιση κατά κλάδο, και κυρίως έπρεπε να ληφθούν
υπόψη οι κοινοτικοί κανόνες και κατευθυντήριες γραµµές
που ισχύουν για ορισµένους κλάδους της βιοµηχανίας
(χαλυβουργία, ναυπηγεία, συνθετικές ίνες, κλωστοϋφαντουργία και είδη ένδυσης) και γεωργίας, καθώς και για
ορισµένες βιοµηχανικές επιχειρήσεις µεταποίησης γεωργικών
προϊόντων. Οι εν λόγω κοινοτικοί κανόνες και κατευθυντήριες γραµµές αποκλείουν τη χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων στους εν λόγω τοµείς.

(96)

Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε υγιείς επιχειρήσεις στους ευαίσθητους τοµείς, αυτές είναι λειτουργικές ενισχύσεις που δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά,
δεδοµένου ότι πριν χορηγηθούν, έπρεπε να ληφθούν υπόψη
οι κοινοτικοί κανόνες και κατευθυντήριες γραµµές που
ισχύουν για τους ευαίσθητους τοµείς, οι οποίοι απαγορεύουν τη χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων σε υγιείς επιχειρήσεις.

(97)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι στην προκειµένη περίπτωση δεν
τυγχάνουν εφαρµογής οι εξαιρέσεις του άρθρου 87 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, δεδοµένου ότι η οδηγία δεν
εξυπηρετεί κανέναν από τους εκεί αναφερόµενους στόχους.
Εξάλλου, ούτε οι γερµανικές αρχές επικαλέστηκαν κάποια
από τις εν λόγω εξαιρέσεις (24).

(98)

(99)

Η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, εκτός από τις
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις
διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληµατικών επιχειρήσεων,
σε ό,τι αφορά την οδηγία, δεν τυγχάνουν εφαρµογής άλλα
ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων µε οριζόντια στοχοθέτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της
συνθήκης ΕΚ, δεδοµένου ότι η οδηγία δεν υπηρετεί κάποιον
από τους ειδικούς στόχους, ούτε οι γερµανικές αρχές
ισχυρίσθηκαν κάτι τέτοιο.
Εξάλλου, κατά την άποψη της
αποσκοπούν στην προώθηση
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή
ραχής της οικονοµίας κράτους

Επιτροπής, οι ενισχύσεις, δεν
σηµαντικών σχεδίων κοινού
στην άρση σοβαρής διαταµέλους. Επίσης, δεν εξυπηρε-

(23) Βλέπε υποσηµειώσεις 19 και 20.
(24) Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της εξαίρεσης του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή παραπέµπει στο αιτιολογικό της απόφασης του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
σχετικά µε το άρθρο 52 παράγραφος 8 του γερµανικού νόµου περί
φορολογίας εισοδήµατος· βλέπε απόφαση της 19ης Σεπτεµβρίου 2000
στην υπόθεση C-156/98, Γερµανία κατά Επιτροπής (αδηµοσίευτη).
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τούν την προώθηση του πολιτισµού και της διατήρησης της
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η Επιτροπή καταλήγει, συνεπώς,
στο συµπέρασµα ότι ούτε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β), ούτε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της
συνθήκης ΕΚ τυγχάνουν εφαρµογής αναφορικά µε την
οδηγία.
(100) Ορισµένες περιπτώσεις εφαρµογής της υπό εξέταση οδηγίας

ενδέχεται να έχουν αποτελέσει αντικείµενο κάποιας άλλης
επίσηµης διαδικασίας έρευνας, σύµφωνα µε το άρθρο 88
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ. Η παρούσα απόφαση δεν
αφορά τις περιπτώσεις αυτές.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(101) Το καθεστώς ενισχύσεων είναι παράνοµο. Οι ενισχύσεις, οι

οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 69/2001 ή του άλλου σχετικού καθεστώτος de
minimis που ίσχυε κατά το χρόνο της χορήγησής τους,
είναι παράνοµες.

(102) Το καθεστώς ενισχύσεων δεν συµβιβάζεται µε την κοινή

αγορά, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να χορηγούνται ενισχύσεις διάσωσης µε ευνοϊκούς όρους εκτός του πεδίου των
κανόνων de minimis, επιτρέπει να χορηγούνται ενισχύσεις
αναδιάρθρωσης χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις που θέτει η πάγια πρακτική της Επιτροπής, δεν επιβάλλει την κοινοποίηση µεµονωµένων περιπτώσεων ενισχύσεων
στους ευαίσθητους τοµείς και δεν αποκλείει τη χορήγηση
ενισχύσεων προς υγιείς επιχειρήσεις στους ευαίσθητους
τοµείς.

(103) Κατά συνέπεια, δεν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά η

εφαρµογή της οδηγίας εκτός του πεδίου εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 ή των άλλων σχετικών
καθεστώτων de minimis υπέρ προβληµατικών επιχειρήσεων,
ή όσον αφορά τη χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων προς
υγιείς επιχειρήσεις στους ευαίσθητους τοµείς.

(104) Σύµφωνα µε την πάγια θέση της Επιτροπής στις αποφάσεις

της, οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν παράνοµα κατά το
άρθρο 87 της συνθήκης ΕΚ και είναι ασυµβίβαστες µε την
κοινή αγορά πρέπει να ανακτώνται από τους δικαιούχους
τους, εφόσον δεν καλύπτονται από κάποιο καθεστώς deminimis. Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε και µε το άρθρο 14
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της
22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (25). Σύµφωνα
µε το άρθρο 14 του προαναφερθέντος κανονισµού, το
οικείο κράτος µέλος λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για
την ανάκτηση της ενίσχυσης από τον δικαιούχο. Για να αποσαφηνιστεί οριστικά ο αριθµός των δικαιούχων που θίγονται
από την ανάκτηση, η Επιτροπή φρονεί πως οι γερµανικές
αρχές πρέπει να καταρτίσουν κατάλογο µε όλες τις επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 69/2001,

(25) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η οδηγία για το πρόγραµµα χορήγησης κεφαλαίων κίνησης που
θέσπισε το οµόσπονδο κράτος της Θουριγγίας (εφεξής «η οδηγία»)
συνιστά κρατική ενίσχυση, κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.
Η οδηγία δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, κατά την έννοια του
άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, στο µέτρο που οι
χορηγηθείσες ενισχύσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EΚ) αριθ. 69/2001 ή, εφόσον δεν εµπίπτουν σ' αυτό, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του καθεστώτος de minimis που ίσχυε
κατά το χρόνο χορήγησης των ενισχύσεων και, επιπλέον, σωρευτικά
µε τις λοιπές χορηγηθείσες de minimis ενισχύσεις, δεν υπερβαίνουν
το ανώτατο όριο de minimis του κανονισµού (EΚ) αριθ. 69/2001
ή του σχετικού προγενέστερου καθεστώτος.
Η οδηγία δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, κατά την έννοια του
άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, στο µέτρο που οι ενισχύσεις χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις που δεν ασχολούνται µε την
παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο ενδοκοινοτικού εµπορίου.
Στο µέτρο που η οδηγία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου
87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, συνιστά παράνοµη ενίσχυση.
Άρθρο 2
Στο µέτρο που η οδηγία προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων προς
υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται στους
ευαίσθητους τοµείς, συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά.
Άρθρο 3
Στο µέτρο που η οδηγία προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων
διάσωσης και αναδιάρθρωσης προς προβληµατικές επιχειρήσεις, δεν
συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά, εφόσον εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.
Άρθρο 4
Στο µέτρο που η οδηγία προβλέπει τη χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων προς επιχειρήσεις στους ευαίσθητους τοµείς, δεν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά, εφόσον εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.
Άρθρο 5
Η Γερµανία υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, για να
ανακτήσει τις παρανόµως χορηγηθείσες ενισχύσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 3 και 4.
Η ανάκτηση των ενισχύσεων θα πραγµατοποιηθεί άµεσα, σύµφωνα
µε τις εθνικές διαδικασίες, στο µέτρο που αυτές επιτρέπουν την
άµεση και ουσιαστική εφαρµογή της απόφασης. Στα ποσά των
επιστρεπτέων ενισχύσεων περιλαµβάνονται οι τόκοι που αναλογούν
στο χρονικό διάστηµα από τη χορήγηση της παράνοµης ενίσχυσης
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στον δικαιούχο µέχρι την πραγµατική επιστροφή της. Οι τόκοι υπολογίζονται βάσει του συντελεστή που εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό του ισοδύναµου επιχορήγησης της περιφερειακής ενίσχυσης.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τις περιπτώσεις εφαρµογής της
οδηγίας που αποτέλεσαν ήδη αντικείµενο κάποιας άλλης επίσηµης
διαδικασίας έρευνας ή οριστικής απόφασης της Επιτροπής. Οι γερµανικές αρχές θα καταρτίσουν κατάλογο µε τις ενεχόµενες επιχειρήσεις.
Άρθρο 7
Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας απόφασης, οι γερµανικές
αρχές θα καταρτίσουν κατάλογο µε τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν
υπάγονται στο τοµεακό πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 69/2001 ή οι οποίες, εάν συνυπολογισθεί το στοιχείο ενίσχυσης που συνεπάγεται η εγγύηση των δανείων και οι λοιπές ενισχύσεις de minimis που χορηγήθηκαν κατά την εν λόγω χρονική
περίοδο, έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο του κανονισµού (EΚ) αριθ.
69/2001.
Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας απόφασης, οι γερµανικές
αρχές θα καταρτίσουν κατάλογο µε όλες τις προβληµατικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν βάσει της οδηγίας, αλλά δεν
διέπονται από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 69/2001, αναφέροντας,
παράλληλα, τα κριτήρια που χρησιµοποίησαν για την κατάταξη.
Στο πλαίσιο αυτό, οι γερµανικές αρχές θα αναπτύξουν µια µέθοδο
υπολογισµού του στοιχείου ενίσχυσης που συνεπάγεται η εγγύηση
των δανείων.
Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας απόφασης, οι γερµανικές
αρχές θα καταρτίσουν κατάλογο µε τις επιχειρήσεις οι οποίες ενισχύθηκαν βάσει της οδηγίας, αλλά δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EΚ) αριθ. 69/2001 και οι οποίες, ωστόσο,
δεν ασχολούνται µε την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο ενδοκοινοτικού εµπορίου, αναφέροντας, παράλληλα, τα κριτήρια που χρησιµοποίησαν.
Άρθρο 8
Η Γερµανία ανακοινώνει στην Επιτροπή εντός δύο µηνών από την
κοινοποίηση της απόφασης τα µέτρα που έλαβε προκειµένου να
συµµορφωθεί µε αυτή.
Άρθρο 9
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας.
Βρυξέλλες, 27 Νοεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιουνίου 2003
για την έγκριση ορισµένων εναλλακτικών µεθόδων για µικροβιολογικές δοκιµές σε κρέας που προορίζεται για τη Φινλανδία και τη Σουηδία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1928]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/470/ΕΚ)
ποίησης (CEN), τον διεθνή οργανισµό τυποποίησης (ISO)
και το σκανδιναβικό σύστηµα επικύρωσης εναλλακτικών µικροβιολογικών µεθόδων (NorVal), είναι παρόµοιες σε
γενικές γραµµές αλλά διαφέρουν ως προς κάποιες λεπτοµέρειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 95/409/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1995, σχετικά µε τον καθορισµό των κανόνων για τις µικροβιολογικές δοκιµές που πρέπει να πραγµατοποιούνται στο νωπό βόειο
και χοίρειο κρέας που προορίζεται για τη Φινλανδία και τη
Σουηδία (1), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 98/227/ΕΚ (2),
και ιδίως το πρώτο εδάφιο του τµήµατος Γ του παραρτήµατος,
την απόφαση 95/411/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1995, σχετικά µε τον καθορισµό, όσον αφορά τις σαλµονέλες, των
κανόνων για τις δειγµατοληπτικές µικροβιολογικές δοκιµές που
πρέπει να πραγµατοποιούνται στο νωπό κρέας πουλερικών που
προορίζεται για τη Φινλανδία και τη Σουηδία (3), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 98/227/ΕΚ, και ιδίως το πρώτο εδάφιο
του τµήµατος Γ του παραρτήµατος,

(4)

Είναι σκόπιµο να ληφθεί υπόψη η γνώµη της επιστηµονικής
επιτροπής.

(5)

Το πρότυπο EN/ISO 16140 εκδόθηκε το 2002 και είναι
ακόµα µικρή η εµπειρία από την εφαρµογή του προτύπου.
Είναι συνεπώς ανάγκη να επιτραπεί, προσωρινά, η χρήση των
µεθόδων που επικυρώνονται σύµφωνα µε διαδικασίες επικύρωσης παρόµοιες µε αυτές που περιγράφονται στο πρότυπο
EN/ISO 16140. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει, εάν χρειαστεί, να επανεξεταστεί καθώς και οι σχετικές διατάξεις.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Eίναι ανάγκη να χρησιµοποιούνται ταχείες αναλυτικές µέθοδοι κατά τις δοκιµές για Salmonella spp. που πραγµατοποιούνται σε νωπό κρέας και κρέας πουλερικών που προορίζεται για τη Φινλανδία και τη Σουηδία, λόγω της περιορισµένης διάρκειας διατήρησης αυτών των προϊόντων. Είναι
συνεπώς σκόπιµο να δοθεί η δυνατότητα χρήσης ταχύτερων
εναλλακτικών µεθόδων που παρέχουν ισοδύναµες εγγυήσεις
µε αυτές των µεθόδων που εγκρίνονται µε τις αποφάσεις
95/409/ΕΚ και 95/411/ΕΚ.
Η επιστηµονική επιτροπή για τα κτηνιατρικά µέτρα σε σχέση
µε τη δηµόσια υγεία διατύπωσε γνώµη για τα κριτήρια αξιολόγησης των µεθόδων ανίχνευσης της σαλµονέλας στις 19
και 20 Ιουνίου 2002. Στη γνώµη αυτή, η επιτροπή
συνέστησε µετά την επικύρωση των νέων εναλλακτικών µεθόδων να ακολουθείται επίσηµη διαδικασία, προκρίνοντας τη
διαδικασία του προτύπου ΕΝ/ΙSO 16140 (4).

(3)

Η επιστηµονική επιτροπή κατέληξε επίσης στο συµπέρασµα
ότι οι διαδικασίες επικύρωσης, όπως περιγράφονται από τα
όργανα τυποποίησης, συγκεκριµένα το γαλλικό οργανισµό
τυποποίησης (AFNOR), την ένωση αναγνωρισµένων αναλυτικών χηµικών (AOAC), την ευρωπαϊκή επιτροπή τυπο-

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

ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 21.
ΕΕ L 87 της 21.3.1998, σ. 14.
ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 29.
EN/ISO 16140:2003: µικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών — Πρωτόκολλο για την επικύρωση εναλλακτικών µεθόδων.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Επιτρέπεται η χρήση των ακόλουθων εναλλακτικών αναλυτικών
µεθόδων κατά τις µικροβιολογικές δοκιµές που αναφέρονται στις
αποφάσεις 95/409/ΕΚ και 95/411/ΕΚ:
— µέθοδοι που έχουν επικυρωθεί σε σχέση µε τις τελευταίες εκδόσεις του προτύπου ISO 6579 (5) ή της µεθόδου αριθ. 71 της
σκανδιναβικής επιτροπής για την ανάλυση τροφίµων (NKKL) (6)
και πιστοποιηθεί από τρίτο µέρος σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
της τελευταίας έκδοσης του προτύπου EN/ISO 16140,
— αναµένοντας τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του προτύπου
EN/ISO 16140, οι µέθοδοι που έχουν επικυρωθεί σε σχέση µε
τις ανωτέρω αναλυτικές µεθόδους και έχουν πιστοποιηθεί ότι
παρέχουν ισοδύναµες εγγυήσεις σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα
του γαλλικού οργανισµού τυποποίησης (AFNOR), του σκανδιναβικού συστήµατος εναλλακτικών µικροβιολογικών µεθόδων
(NordVal) ή της ένωσης αναγνωρισµένων αναλυτικών χηµικών
(AOAC).
(5) ISO 6579:2002: µικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών — Οριζόντια
µέθοδος για την ανίχνευση της Salmonella spp.
(6) NMKL method No 71, 5. Ed., 1999: Salmonella. Detection in food.
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Η επικύρωση αυτών των εναλλακτικών µεθόδων περιλαµβάνει τη
χρήση δειγµάτων κρέατος στις µελέτες επικύρωσης.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση υπόκειται σε αναθεώρηση εντός δύο ετών από
την έκδοσή της, ώστε να ληφθεί υπόψη η αποκτηθείσα εµπειρία και
η πρόοδος που συντελείται στον τοµέα της επικύρωσης των εναλλακτικών µικροβιολογικών µεθόδων.

L 157/67
Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2003/471/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση της κοινής στρατηγικής 1999/414/ΚΕΠΠΑ όσον αφορά τη Ρωσία για την παράταση
της περιόδου εφαρµογής της
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,
τη σύσταση του Συµβουλίου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κοινή στρατηγική 1999/414/ΚΕΠΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 4ης Ιουνίου 1999, για τη Ρωσία (1)
λήγει στις 24 Ιουνίου 2003.

(2)

Κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της εν λόγω κοινής στρατηγικής προκειµένου να παραταθεί η περίοδος
εφαρµογής της,

ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:

Άρθρο µόνο
Στο µέρος IV της κοινής στρατηγικής 1999/414/ΚΕΠΠΑ το πρώτο σηµείο «∆ΙΑΡΚΕΙΑ» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Η παρούσα κοινή στρατηγική ισχύει έως τις 24 Ιουνίου 2004. Μπορεί να παραταθεί, να αναθεωρηθεί και, αν
χρειασθεί, να προσαρµοσθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατόπιν συστάσεως του Συµβουλίου.»
Η παρούσα κοινή στρατηγική θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

(1) ΕΕ L 157 της 24.6.1999, σ. 1.
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ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ 2003/472/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Ιουνίου 2003
για τη συνέχιση του προγράµµατος συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µη διάδοση και τον
αφοπλισµό στη Ρωσική Οµοσπονδία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(7)

Η Επιτροπή συµφώνησε να επωµισθεί ορισµένα καθήκοντα
απαραίτητα για την υλοποίηση της παρούσας κοινής δράσης,

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 14, σε
συνδυασµό µε το άρθρο 23 παράγραφος 2,
την κοινή στρατηγική 1999/414/ΚΕΠΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη Ρωσία (1) την οποία υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις
4 Ιουνίου 1999, όπως τροποποιήθηκε από την κοινή στρατηγική
2003/471/ΚΕΠΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τροποποίηση
της κοινής στρατηγικής 1999/414/ΚΕΠΠΑ όσον αφορά τη Ρωσία
για την παράταση της περιόδου εφαρµογής της, την οποία
υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 20 Ιουνίου 2003 (2) στην
οποία, µεταξύ άλλων, εκφράζεται η δέσµευση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να προωθήσει τον αφοπλισµό και τον περιορισµό της
διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής (ΟΜΚ), να υποστηρίξει
τον έλεγχο των εξοπλισµών και να προωθήσει την εφαρµογή των
υφιστάµενων συµφωνιών και την ενίσχυση των ελέγχων στις εξαγωγές,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη
σύναψη εταιρικής σχέσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, αφετέρου (3), ενθαρρύνει, µεταξύ άλλων, µια
µεγαλύτερη σύγκλιση θέσεων όσον αφορά διεθνή ζητήµατα
αµοιβαίου ενδιαφέροντος, αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο
την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
Στις 25 και 26 Ιουνίου 2002, στο Kananaskis, Καναδά, οι
ηγέτες των κρατών της Οµάδας των 8 (G8) δροµολόγησαν
την πρωτοβουλία για µια παγκόσµια εταιρική σχέση κατά
της διάδοσης όπλων και υλικών µαζικής καταστροφής, στα
πλαίσια της οποίας θα υποστηρίξουν ειδικά σχέδια συνεργασίας, αρχικά στη Ρωσική Οµοσπονδία, για τη µη διάδοση,
τον αφοπλισµό, την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και
την αντιµετώπιση θεµάτων πυρηνικής ασφάλειας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τον στόχο και τις αρχές
της πρωτοβουλίας του G8 για µια παγκόσµια εταιρική
σχέση και εξακολουθεί να προωθεί τη συνεργατική ανάληψη
δραστηριοτήτων για τον περιορισµό των απειλών, καθώς και
την ασφαλή διάλυση του δυναµικού που συνδέεται µε ΟΜΚ
στη Ρωσική Οµοσπονδία.
Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνουν
χώρα παράλληλα µε τις δραστηριότητες που διεξάγουν η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και διµερώς και πολυµερώς τα κράτη
µέλη.

(5)

Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να συντονίζονται
στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, προκειµένου να αποφεύγονται περιττές επικαλύψεις.

(6)

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν επίσης
να αναλαµβάνονται σε συνεργασία µε άλλες χώρες.

(1) ΕΕ L 157 της 24.6.1999, σ. 1.
(2) Βλέπε σελίδα 68 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(3) ΕΕ L 327 της 28.11.1997, σ. 3.

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

Άρθρο 1
1. Συνεχίζεται πρόγραµµα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη µη διάδοση και τον αφοπλισµό στη Ρωσική Οµοσπονδία
(εφεξής αποκαλούµενο «το πρόγραµµα»), το οποίο θεσπίσθηκε µε
την κοινή δράση 1999/878/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1999, για τη θέσπιση προγράµµατος συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µη διάδοση των πυρηνικών όπλων και
τον αφοπλισµό στη Ρωσική Οµοσπονδία (4).
2. Στόχος του προγράµµατος είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ρωσικής Οµοσπονδίας για τον έλεγχο των όπλων, τον
αφοπλισµό και τη µη διάδοση και, προς τον σκοπό αυτό:
— να συνεργασθεί µε τη Ρωσική Οµοσπονδία στις προσπάθειές της
για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς υγιή διάλυση ή/και αναδιάρθρωση της υποδοµής και του εξοπλισµού που συνδέεται µε
τα ΟΜΚ,
— να παράσχει νοµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για την ενίσχυση
του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργατικές δραστηριότητες περιορισµού των απειλών στη Ρωσική Οµοσπονδία
µέσω συνεργασίας µε γνώµονα τα σχέδια,
— να προωθήσει καταλλήλως το συντονισµό προγραµµάτων και
σχεδίων στον τοµέα αυτό στο επίπεδο της Κοινότητας και των
κρατών µελών, καθώς και σε διεθνές επίπεδο.
Άρθρο 2
1. Το Συµβούλιο αποφασίζει, βάσει συστάσεως κράτους µέλους
ή/και της Επιτροπής, ποια νέα σχέδια στον τοµέα του αφοπλισµού
και της µη διάδοσης χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του προγράµµατος.
2. Τα νέα σχέδια που θα θεσπισθούν στα πλαίσια του προγράµµατος αφορούν το χηµικό, τον πυρηνικό ή το βιολογικό τοµέα ή
τους ελέγχους των εξαγωγών.
Άρθρο 3
1. Το Συµβούλιο αναθέτει στην Επιτροπή, για τη διάρκεια του
προγράµµατος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 5, το έργο της
προετοιµασίας των προς έγκριση σχεδίων, καθώς και την επίβλεψη
της καλής εφαρµογής τους. Η Επιτροπή υποβάλλει, τακτικά και
οσάκις απαιτείται, εκθέσεις προς το Συµβούλιο, υπό την αιγίδα της
προεδρίας επικουρούµενης από τον γενικό γραµµατέα του Συµβουλίου, ύπατο εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ.
(4) ΕΕ L 331 της 23.12.1999, σ. 11.
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2.
Η Επιτροπή επικουρείται από µονάδα εµπειρογνωµόνων, συµπεριλαµβανοµένης οµάδας βοηθείας για την εκτέλεση σχεδίου, στη
Μόσχα. Ο αριθµός των µελών της µονάδας και ο ορισµός των
καθηκόντων τους περιλαµβάνονται στην εντολή που παρατίθεται
στο παράρτηµα.

5. Η εφαρµογή της παρούσας κοινής δράσης υπόκειται σε διµερείς διαβουλεύσεις µε τη Ρωσική Οµοσπονδία και άλλους εταίρους,
στα πλαίσια των υφιστάµενων συνεδριάσεων πολιτικού διαλόγου.

3.
Η Επιτροπή εξακολουθεί να διαθέτει στη Μόσχα οµάδα βοηθείας για την εκτέλεση σχεδίων, προκειµένου:

1. Το Συµβούλιο επανεξετάζει τακτικά τις δράσεις που αναλαµβάνονται στα πλαίσια του προγράµµατος. Κατά την επανεξέταση
αυτή, αξιολογούνται επίσης οι ρωσικές ικανότητες απορρόφησης
και χρησιµοποίησης αυξηµένης ενίσχυσης.

— να ενεργεί σε στενή συνεργασία µε το προσωπικό που εργάζεται
στα πλαίσια των χρηµατοδοτούµενων από την Κοινότητα σχεδίων,

Άρθρο 5

— να διενεργεί, όπως ενδείκνυται, µελέτες σκοπιµότητας,

2. Ανάλογα µε την πρόοδο του προγράµµατος, πραγµατοποιούνται ανεξάρτητες περιοδικές αξιολογήσεις και έλεγχοι.

— να εκτελεί χρέη συνδέσµου µε τις τοπικές αρχές και µε τους
αντιπροσώπους άλλων συµβαλλοµένων χωρών,

3. Το Συµβούλιο µπορεί να αναστέλλει το πρόγραµµα, εάν η
Ρωσική Οµοσπονδία:

— να διαπραγµατεύεται µε τις τοπικές αρχές τις απαραίτητες
ρυθµίσεις για την εφαρµογή του προγράµµατος,

— δεν συνεργάζεται πλήρως στην εφαρµογή του προγράµµατος,

— να παρακολουθεί τη διάθεση των κονδυλίων που έχουν εγγραφεί για την εκτέλεση του προγράµµατος.

— δεν επιτρέπει τη σχετική παρακολούθηση ή/και τις σχετικές
περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις και ελέγχους, εκ µέρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Άρθρο 6

1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο αναφοράς για την κάλυψη των
διοικητικών δαπανών της µονάδας εµπειρογνωµόνων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 ανέρχεται σε 680 000 ευρώ.

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία που
υιοθετείται.

2.
Η διαχείριση των δαπανών που χρηµατοδοτούνται µε το ποσό
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται στις διαδικασίες και
τους κανόνες που εφαρµόζονται σε ζητήµατα που αφορούν τον
προϋπολογισµό της Κοινότητας.
3.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηµατοδοτεί την υποδοµή και τις
τρέχουσες δαπάνες του προγράµµατος.
4.
Το Συµβούλιο και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τον ενδεδειγµένο
συντονισµό µεταξύ του προγράµµατος, της κοινοτικής βοήθειας και
της διµερούς και πολυµερούς βοήθειας που παρέχουν τα κράτη
µέλη. Στο πλαίσιο αυτό, το Συµβούλιο σηµειώνει ότι η Επιτροπή
προτίθεται να κατευθύνει τη δράση της για την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της παρούσας κοινής δράσης, όπου
ενδείκνυται, µε κατάλληλα κοινοτικά µέτρα.

Εκπνέει την ηµεροµηνία λήξης της κοινής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/414/ΚΕΠΠΑ για τη Ρωσία.
Άρθρο 7
Η παρούσα κοινή δράση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εντολή µονάδας εµπειρογνωµόνων δυνάµει του προγράµµατος συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µη
διάδοση των πυρηνικών όπλων και τον αφοπλισµό της Ρωσικής Οµοσπονδίας
Με την κοινή δράση 1999/878/ΚΕΠΠΑ ανατίθεται στην Επιτροπή η συγκρότηση µονάδας εµπειρογνωµόνων στα πλαίσια του
προγράµµατος συνεργασίας για τη µη διάδοση και τον αφοπλισµό στη Ρωσική Οµοσπονδία. Η προαναφερόµενη κοινή δράση
έχει συµπληρωθεί µε δύο εκτελεστικές αποφάσεις (2001/493/ΚΕΠΠΑ, της 25ης Ιουνίου 2001, για τον καθορισµό πρόσθετων
σχεδίων και 2002/381/ΚΕΠΠΑ, της 21ης Μαΐου 2002 για την πρόβλεψη πρόσθετου προϋπολογισµού για τη µονάδα εµπειρογνωµόνων).
Ορισµένες δραστηριότητες των σχεδίων που αποφασίσθηκαν το 1999 και το 2001 δεν µπόρεσαν να ολοκληρωθούν µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης της κοινής δράσης 1999/878/ΚΕΠΠΑ και αναµένεται ότι θα ληφθούν αποφάσεις για νέα σχέδια στα πλαίσια
της εν λόγω κοινής δράσης. Αυτό απαιτεί την παράταση της εντολής της µονάδας εµπειρογνωµόνων.
Η µονάδα εµπειρογνωµόνων περιλαµβάνει τµήµα πολιτικής και συντονισµού σχεδίων µε βάση την Επιτροπή στις Βρυξέλλες,
καθώς και οµάδα βοήθειας για την εκτέλεση σχεδίων µε βάση τη Μόσχα, που θα υποβάλει εκθέσεις στο τµήµα πολιτικής και
συντονισµού σχεδίων στις Βρυξέλλες. Το τµήµα πολιτικής και συντονισµού σχεδίων περιλαµβάνει δύο εµπειρογνώµονες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και προϊστάµενο του τµήµατος, ο οποίος επικουρείται από την Επιτροπή. Η διοικητική στήριξη του τµήµατος ασκείται από γραµµατέα και διοικητικό βοηθό. Η οµάδα βοήθειας για την εκτέλεση σχεδίων µε βάση τη Μόσχα περιλαµβάνει
εµπειρογνώµονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τοπικό γραµµατέα.
Ο προϊστάµενος του τµήµατος αναλαµβάνει τη συνολική ευθύνη για την εφαρµογή της κοινής δράσης. ∆ιατηρεί στενές σχέσεις
µε την προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα κράτη µέλη και τον γενικό γραµµατέα του Συµβουλίου, ύπατο
εκπρόσωπο ΚΕΠΠΑ.
Τα καθήκοντα που σχετίζονται µε την πολιτική και το συντονισµό και την ανάπτυξη των σχεδίων περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα:
— στήριξη στο συντονισµό προγραµµάτων για τη µη διάδοση και τον αφοπλισµό στη Ρωσική Οµοσπονδία σε επίπεδο Κοινότητας, κρατών µελών καθώς και σε ευρύτερα επίπεδα,
— δηµιουργία βάσης δεδοµένων των σχεδίων που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κοινότητα και τα κράτη
µέλη,
— δηµιουργία και τήρηση βάσης δεδοµένων σχετικά µε τους εµπειρογνώµονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλόγως µε τους
τοµείς πολιτικής,
— δηµιουργία δικτύου των σηµείων επαφής των κρατών µελών, που θα συµπληρώνει τις αρµόδιες οµάδες εργασίας του Συµβουλίου σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της παρούσας κοινής δράσης και τις σχετικές δραστηριότητες,
— προετοιµασία και υποβολή τακτικών εκθέσεων προόδου,
— λειτουργία ως σηµείο επαφών για τις διεθνείς πρωτοβουλίες,
— εκτέλεση χρεών συνδέσµου µε τις αρχές της δικαιούχου χώρας και µε τους επίσηµους αντιπροσώπους άλλων συµβαλλοµένων
χωρών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— οργάνωση ή από κοινού οργάνωση διασκέψεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για συνεργασία για τη µη διάδοση και τον
αφοπλισµό (NDCI).
Τα τοµεακά καθήκοντα καλύπτουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
— εκπόνηση συνολικών τοµεακών εκθέσεων,
— παροχή διεξοδικής ανάλυσης σχετικά µε κεντρικά τοµεακά προβλήµατα,
— καθορισµός και διενέργεια περιορισµένων µελετών σκοπιµότητας, εφόσον υπάρχει ανάγκη,
— προσδιορισµός σχεδίων για την αντιµετώπιση κεντρικών προβληµάτων,
— εκπόνηση σχεδίων προκειµένου να υποβληθούν στο Συµβούλιο ενόψει πιθανής µελλοντικής χρηµατοδότησης στα πλαίσια
µέτρων παρακολούθησης της παρούσας κοινής δράσης,
— οριστικοποίηση και συντονισµός της εφαρµογής σχεδίων που έχουν χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια της παρούσας κοινής
δράσης και της κοινής δράσης 1999/878/ΚΕΠΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων αποφάσεων για την εφαρµογή των κοινών
δράσεων, σε στενή συνεργασία, οσάκις ενδείκνυται, µε τα κράτη µέλη που φιλοξενούν τα σχέδια,
— εξασφάλιση στενής συνεργασίας µε το προσωπικό που εργάζεται στα πλαίσια σχεδίων τα οποία χρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ 2003/473/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Ιουνίου 2003
σχετικά µε τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία διευθέτησης των συγκρούσεων στη
Γεωργία/Νότια Οσσετία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14,

2. Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει συνεισφορά
στον ΟΑΣΕ για τη χρηµατοδότηση των συνεδριάσεων της ΜΕΕ και
της οµάδας εµπειρογνωµόνων, για την διοργάνωση διασκέψεων υπό
την αιγίδα της ΜΕΕ, και την δηµοσίευση ενός ενηµερωτικού δελτίου
της ΜΕΕ.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 26 Φεβρουαρίου 2001, το Συµβούλιο δήλωσε την
πρόθεσή του να διαδραµατίσει ενεργότερο πολιτικό ρόλο
στο Νότιο Καύκασο και να αναζητήσει περαιτέρω τρόπους
στήριξης των προσπαθειών πρόληψης και επίλυσης των
συγκρούσεων στην περιοχή, ιδίως µε την ενίσχυση της
συνεργασίας µε τον Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

(2)

Στις 29 Οκτωβρίου 2001, το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή
δράση 2001/759/ΚΕΠΠΑ (1), σχετικά µε τη συνεισφορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία διευθέτησης των συγκρούσεων στη Νότια Οσσετία.

(3)

Η συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάµει της κοινής
αυτής δράσης στην αποστολή του ΟΑΣΕ στη Γεωργία συνέβαλε στην διασφάλιση της λειτουργίας των µόνιµων γραµµατειών της Γεωργίας και της Νότιας Οσσετίας, υπό την αιγίδα
του ΟΑΣΕ, και στη διευκόλυνση των συνεδριάσεων της
µεικτής επιτροπής ελέγχου (ΜΕΕ) και της οµάδας εµπειρογνωµόνων οι οποίες είναι τα κύρια όργανα της διαδικασίας
διευθέτησης της σύγκρουσης.

(4)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η βοήθειά της ενίσχυσε την
αποτελεσµατικότητα του ρόλου της, καθώς και του ρόλου
του ΟΑΣΕ, στη διευθέτηση της σύγκρουσης.

(5)

Ο ΟΑΣΕ και οι συµπρόεδροι της ΜΕΕ έκαναν έκκληση για
να συνεχίσει να παρέχει βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η
Ευρωπαϊκή Ένωση συµφώνησε να προσφέρει περαιτέρω οικονοµική βοήθεια στη διαδικασία διευθέτησης της σύγκρουσης.

(6)

Η επιτροπή συµφώνησε να αναλάβει την εφαρµογή της
κοινής αυτής δράσης.

(7)

Η επιτροπή θα εξασφαλίσει επαρκή ορατότητα της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχέδιο,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει στην ενίσχυση της διαδικασίας διευθέτησης των συγκρούσεων στη Νότια Οσσετία.
(1) ΕΕ L 286 της 30.10.2001, σ. 4.

Άρθρο 2
1. Η εκταµίευση της χρηµατοδοτικής βοηθείας η οποία προβλέπεται βάσει της παρούσας κοινής δράσης εξαρτάται από τη διενέργεια τουλάχιστον δύο συνεδριάσεων της ΜΕΕ και δύο συνεδριάσεων
της οµάδας εµπειρογνωµόνων στο δωδεκάµηνο που έπεται της ηµεροµηνίας έναρξης της χρηµατοδοτικής συµφωνίας που θα συναφθεί
µεταξύ της επιτροπής και της αποστολής του ΟΑΣΕ στη Γεωργία.
Τόσο η πλευρά της Γεωργίας όσο και η πλευρά της Οσσετίας
πρέπει να καταβάλλουν αποδεδειγµένες προσπάθειες προς επίτευξη
πραγµατικής πολιτικής προόδου στην πορεία για µια διαρκή και
ειρηνική επίλυση των διαφoρών τους.
2. Το Συµβούλιο αναθέτει στην επιτροπή την εφαρµογή της
παρούσας κοινής δράσης προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Η επιτροπή συνάπτει
χρηµατοδοτική συµφωνία µε την αποστολή του ΟΑΣΕ στη Γεωργία
για τη χρήση της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα
έχει τη µορφή δωρεάν χρηµατοδοτικής συνεισφοράς.
3. Η αποστολή του ΟΑΣΕ στη Γεωργία αναλαµβάνει την επιστροφή των εξόδων αποστολής, τη διοργάνωση διασκέψεων υπό
την αιγίδα της ΜΕΕ, και τη δηµοσίευση ενός ενηµερωτικού δελτίου
ΜΕΕ. Η χρηµατοδοτική συµφωνία θα ορίζει ότι η αποστολή του
ΟΑΣΕ στη Γεωργία εξασφαλίζει ορατότητα της συνεισφοράς της ΕΕ
στο σχέδιο.
4. Η επιτροπή, µέσω της αντιπροσωπείας της στην Τιφλίδα
συνεργάζεται στενά µε την αποστολή του ΟΑΣΕ στη Γεωργία προκειµένου να παρακολουθείται και να αξιολογείται η πρόοδος προς
την επιτυχία της δράσης και η σωστή χρήση της δωρεάν χρηµατοδοτικής συνεισφοράς για τους στόχους του άρθρου 1 παράγραφος
2.
5. Η επιτροπή υποβάλει γραπτή έκθεση στο Συµβούλιο για την
εφαρµογή της παρούσας κοινής δράσης υπό την αιγίδα της Προεδρίας, µε την συνδροµή του Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου,
Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ. Η ενηµέρωση αυτή βασίζεται
ιδίως στις τακτικές εκθέσεις που παρέχει η αποστολή του ΟΑΣΕ
στη Γεωργία δυνάµει της συµβατικής σχέσης µε την επιτροπή, όπως
ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

Άρθρο 3
1. Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για τους στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ανέρχεται σε 160 000
ευρώ.
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2.
Η διαχείριση των δαπανών που χρηµατοδοτούνται από το
ποσό το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται στις διαδικασίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ισχύουν
για το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την εξαίρεση ότι τυχόν προχρηµατοδότηση δεν παραµένει στην κυριότητα
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

L 157/73
Άρθρο 5

Η παρούσα κοινή δράση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4
1.
Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου
2003.
Λήγει στις 30 Ιουνίου 2004.
2.
Η παρούσα κοινή δράση επανεξετάζεται δέκα µήνες µετά την
έναρξη της ισχύος της.

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

